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ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการสอบสวนไว้ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมีกระบวนการ
ซับซ้อนและต้องพิจารณาโดยละเอียด เนื่องจากต้องด าเนินการให้เป็นไปตามวิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้เกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
สอบสวน  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้สิทธิในการให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
และแสดงพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรม  ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
ด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานในการด าเนินการสอบสวน
วินัย  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุกัญญา  บูรณเดชาชัย  ผู้รักษาการแทนหัวหน้า
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ค าแนะน า และปรับแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ อย่างดียิ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์  พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และหวังว่า
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

นางสาวเกวรี  สงวนสุข 
    กันยายน  ๒๕๖๒ 



สารบัญ 

หน้า 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญภาพ   ง 
สารบัญตาราง  จ 
บทน า  ๑ 
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ ๔ 
๒. ขอบเขต   ๔ 
๓. ค าจ ากัดความ   ๔ 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๕ 
๕. การตรวจเอกสาร   ๖ 
๖. ผังกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัย (Work Flow) ๑๔ 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๐ 
๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร ๒๔ 
๙. มาตรฐานคุณภาพงาน ๓๘ 
๑๐. ระบบติดตามประเมินผล ๓๙ 
๑๑. เอกสารอ้างอิง   ๔๐ 
๑๒. แบบฟอร์มที่ใช้   ๔๐ 
๑๓. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา ๔๑ 
๑๔. ข้อเสนอแนะ  ๔๓ 
๑๕. บรรณานุกรม  ๔๔ 

ภาคผนวก   ๔๕ 
ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ๔๖ 
ข. กฎระเบียบ/ค าสั่ง  ๖๓ 
ค. ประวัติของผู้จัดท า ๑๖๖ 



 

สารบัญตาราง 

หน้า 
 
ตารางที่ ๑ สัญลักษณ์ในการเขียนผังกระบวนการปฏิบัติงาน Flow Chart ๑๔ 
ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖ 
ตารางที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐ 
ตารางที่ ๔ มาตรฐานคุณภาพการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพาแต่ละขั้นตอน ๓๘ 
ตารางที่ ๕ ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพที่ ๑ โครงสร้างของผู้บังคับบัญชา/ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการทางวินัย ๒ 
ภาพที่ ๒ ผังกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา (Work Flow) ๑๕ 



บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ควำมเป็นมำ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก

ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  เนื่องมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่
ซอยประสานมิตรอ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง 
ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร และวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498  ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตบางแสน โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517  และยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2533  ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการ
พัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ิมขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี 
พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งวิทยาเขตจันทบุรี  และในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสระแก้ว  และเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551  โดยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เสมอมา
จนถึงปัจจุบัน  และมีพันธกิจในการ (๑) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้าง
เสรีภาพ ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการ
ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการ
พัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยบูรพา, ออนไลน์, ๒๕๖๒)  

ทั้งนี้  โดยแรกเริ่ม ก่อนมีการเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย อันถือเป็นส่วนราชการ ที่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ลูกจ้างของส่วนราชการอยู่ในสังกัด  โดยเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงให้โอน
บรรดาข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ  มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงมีแนวทางในการด าเนินการทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
ก าหนด  และเมื่อภายหลังจากเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  จึงได้มีการออก ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบ



๒ 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยน า
กระบวนการในการด าเนินการทางวินัย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาเป็นต้นแบบ และ
ยึดถือปฏิบัติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการรักษาวินัย เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงาน ในการประพฤติตนให้เหมาะสม  ซึ่ง “วินัย” หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผน และ “การรักษาวินัย” หมายถึง การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง
เคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการประท าความผิด ผู้บังคับบัญชาต้อง
ด าเนินการทางวินัยทันทีเพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน  การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากตัวผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
เรียนรู้ ส านึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีวินัยด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ออนไลน์, ๒๕๕๓) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ ความเจริญ ความมั่นคงของประเทศ และความผาสุกของประชาชน 
(ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๓)    
   
โครงสร้ำงของผู้บังคับบัญชำ/ผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
 
 
  
 

 

  

 

 
 

 
ภาพที่ ๑ โครงสร้างของผู้บังคับบญัชา/ผูเ้กี่ยวข้องในการด าเนินการทางวินัย 

ที่มา : วิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 
 

  ในการด าเนินการทางวินัย นั้น ได้ก าหนดให้ “ผู้บังคับบัญชา” ที่มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ดังนี้  
  ๑. กรณีสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  ๒. กรณีสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
  (๑) หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส าหรับพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
  (๒) หัวหน้าส านักงานอธิการบดี ส าหรับพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

อธิการบดี 

หัวหน้ำส่วนงำน ตำมมำตรำ ๙  

พนักงำนและลูกจ้ำง 

สภามหาวิทยาลัย 

ข้ำรำชกำร 

วินัยไม่ร้ำยแรง 

วินัยร้ำยแรง 



๓ 

(๓) หัวหน้าส่วนงาน ส าหรับพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดส่วนงานนั้น ๆ หรือส่วนงานอื่นที่ได้รับค าสั่ง
ให้ไปปฏิบัติงานนั้น 

๓. กรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

๔. กรณขี้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๕. กรณีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 

และหัวหน้าส่วนงาน ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวนไว้  โดยให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการสอบสวนซึ่งด ารงต าแหน่งคณาจารย์หรือต าแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการหรือ
ต าแหน่งบริหารไม่ต่ ากว่า หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 

(๒) กรรมการสอบสวนจ านวนอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

(๓) คณะกรรมการต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

ดังนั้น  กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติกร สังกัดอยู่  จึงมีภาระงานใน
ส่วนของการเป็นฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการสอบสวน  ซึ่งในส่วนของภาระงานของกองกฎหมาย นั้น 
จะเป็นในรูปแบบของการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการด าเนินการสอบสวนวินัย โดยจะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ส่วนงานจะเป็นผู้ไปด าเนินการจัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  โดยกองกฎหมายจะมีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา และเผยแพร่กระบวนการในการด าเนินการทางวินัย เพ่ือให้ส่วนงานสามารถด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทาง
วินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ  ทั้งนี้  ในส่วน
ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ต าแหน่งนิติกร นั้น จะมีภาระงานอีกส่วน
หนึ่งแยกจากภาระงานในนามกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี กรณีได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
หรือ กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการสอบสวน  โดยเป็นการด าเนินการในส่วนของคณะกรรมการ
สอบสวน และเสนอรายงานผลการสอบสวนตามมติของคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป   



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
๑.๑ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องกระบวนการด าเนินการ

สอบสวนวินัยที่ชัดเจน และแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการด าเนินการ
สอบสวนวินัยที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้  อันจะส่งผลให้เป็นการลดปัญหาในเรื่องของการด าเนินการที่  
ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงเป็นการให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย ได้มี
โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรม   

๑.๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษา
เรียนรู้ กระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยได้ด้วยตนเอง และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงสามารถน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจ
กระบวนการในการสอบสวนวินัยว่า เป็นการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็น
การอ านวยความยุติธรรม มิใช่การด าเนินการอันเป็นผลร้าย เพื่อน าไปสู่การแสวงหาพยานหลักฐานได้
ตรงตามประเด็น และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  อีกทั้ง เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการสอบสวนวินัย สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดภายในกรอบระยะเวลาด้วย 

๒. ขอบเขตของการศึกษา 
คู่มือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัย ตั้งแต่กรณี มี

หลักฐานตามสมควรหรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่ามีผู้กระท าผิดวินัย การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการในการด าเนินการสอบสวนวินัย 
จนถึงการรายงานผลการสอบสวนต่อผู้แต่งตั้งค าสั่งสอบสวน ตลอดจนการเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
สั่งลงโทษ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการตามภาระงานที่รับผิดชอบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ค าจ ากัดความ 
การด าเนินการทางวินัย  หมายถึง  การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็นพิธีการตามที่

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนด เมื่อมีการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ซึ่งได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การ
สืบสวนหรือสอบสวน การพิจารณาความผิดและลงโทษ และการด าเนินการต่างๆ ระหว่างการ



๕ 

สอบสวนพิจารณาความผิด เช่น ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  (กองกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ออนไลน์, ๒๕๕๒) 
 การสอบสวน  หมายถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการ
กล่าวหาเพ่ือให้การพิจารณาด าเนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความยุติธรรม  (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๑)) 
 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔) 
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  หมายถึง  ผู้ซึ่งมิใช่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔) 
  ก.บ.บ. หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖)  

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 อธิการบดี  มีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการสอบสวนจาก
ผู้บังคับบัญชาผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือหากเป็นกรณีอธิการบดีอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชา 
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
และเห็นว่าด าเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ 
ตามความเหมาะสมแก่กรณี  และรายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาทราบ  
แต่หากเป็นกรณีอธิการบดีเห็นควรให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้รายงานผลการสอบสวน และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาทราบเพ่ือพิจารณา และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ  
  ผู้บังคับบัญชา  มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อมีหลักฐานตามสมควรหรือ
ความปรากฏว่ามีผู้ กระท าความผิดวินัย หากมีกรณี เป็นที่สงสัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสืบสวนหรือมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบื้องต้น และเมื่อสอบสวน 
เสร็จสิ้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการ
สอบสวน และรายงานผลการสอบสวนและค าสั่งลงโทษ ถึงอธิการบดี   
 คณะกรรมการสอบสวน  มีหน้าที่  สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้เกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
สอบสวน โดยให้รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเท่าที่
จ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาและจัดท าบันทึกการประชุมไว้ทุกครั้งที่มีการสอบสวน  และให้
รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ 
ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด และตามกฎหมายใด มาตราใด ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
ใด ข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด 
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๕. การตรวจเอกสาร  

 ๕.๑ หลักในการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
 การสอบสวนทางวินัย ได้น าหลักการของระบบวิธีพิจารณาคดีในระบบการไต่สวน มาใช้ใน
การพิจารณาด าเนินการ โดยให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหา  
ได้กระท าความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาหรือไม่ พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการกระท า
ความผิดวินัยตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาความร้ายแรงแห่งกรณีว่าพฤติการณ์
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ส่วนงานที่สังกัดหรือมหาวิทยาลัยหรือไม่ แม้ในบาง
กรณีผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ได้กล่าวอ้างหรือยกข้อเท็จจริงใดขึ้นเป็นข้อต่อสู้ แต่ถ้าเป็นประเด็นส าคัญที่
ต้องพิสูจน์เพ่ือให้ได้ข้อยุติว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้อง
แสวงหาความจริงดังกล่าว โดยยึดหลักการรับฟังความสองฝ่าย ซึ่งเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้มีการ
แสวงหาพยานหลักฐาน รวมถึงแสวงหาข้อเท็จจริงที่ประกอบการวินิจฉัยเพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ในการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษของผู้ถูกกล่าวหา 
คณะกรรมการสอบสวน ย่อมต้องพิจารณาความผิดภายใต้หลักการดังนี้ 
  (๑) หลักนิติธรรม   
   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย “หลักนิติธรรม” ไว้ว่า เป็นหลัก
พ้ืนฐานของกฎหมาย ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นกฎกติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องยึดถือ
และปฏิบัติตาม (จรัญ ภักดีธนากุล, ๒๕๕๖, หน้า ๓) กล่าวคือ การด าเนินการภายใต้กฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนกฎหมายด้วยอ านาจที่ไม่เป็นธรรม หรือการใช้อ านาจเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด (วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ, ออนไลน์, ๒๕๕๖) ซึ่งในที่นี้หมายถึง การพิจารณาตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ กล่าวคือ การที่จะถือว่าการกระท าอย่างใดเป็นความผิดทางวินัยฐานใดนั้น ต้องมีบท
กฎหมายบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดทางวินัย ทั้งนี้ การที่จะถือว่าการกระท าอย่างไรเป็น
ความผิดทางวินัยฐานใดนั้น ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของความผิดฐานนั้นทุกประการ ถ้ากรณี
ใดไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานใดก็ไม่เป็นความผิดฐานนั้น ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้เข้าองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทเป็นความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น  
อย่างไรก็ดี การพิจารณาโดยค านึงถึงหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ในบางกรณีอาจไม่ถูกต้องเหมาะสม
เช่น เจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จไว้แล้วไม่น าส่งอ้างว่าหลงลืม และมิได้เก็บเงิน
นั้นไว้ในที่ท าการ ต้องปรับบทความผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ แล้ว จะต้องได้รับโทษสถานหนัก  
ปลดออก หรือไล่ออก  แม้ว่าเงินนั้นจะมีจ านวนเพียง ๒๐ บาท และอยู่กับตัวผู้รับแต่เพียง ๒-๓ วัน  
จึงต้องน าหลักมโนธรรมมาประกอบพิจารณาด้วย  
  (๒) หลักมโนธรรม   
   มโนธรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า กล่าวคือ การพิจารณาโดยค านึงถึงความเป็นจริง 
ถูกต้อง เหมาะสม ตามเหตุผลที่ควรจะเป็น ควรค านึงถึงลักษณะความผิด ผลของการกระท าผิด  
คุณความดีของผู้กระท าผิด การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ เหตุเบื้องหลังการกระท าผิด และสภาพ 
ของผู้กระท าผิด เช่น ตามตัวอย่างใน (๑) ถ้าพิจารณาโดยใช้หลักมโนธรรมเพ่ือประกอบการพิจารณา
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ปรับบทความผิดและก าหนดโทษ จะต้องค านึงถึงความเป็นจริงตามเหตุผลที่ควรจะเป็นในสภาพการณ์
เช่นนั้นว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อม
ประกอบ เช่น ฐานะของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ถ้าเป็นคนฐานะดี มีเงินติดตัวอยู่เป็นจ านวนมากเสมอ การที่
ไม่ได้น าส่งเงินจ านวน ๒๐ บาท ปะปนอยู่กับเงินส่วนตัวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเองอย่างใด  
ก็ไม่น่าจะปรับบทเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เพราะขาดองค์ประกอบในข้อที่ว่า “เพ่ือให้ตนเอง
หรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้” และต้องพิจารณาระยะเวลาที่ไม่น าส่งเงินด้วย หากมีระยะเวลา
เพียง ๒-๓ วัน แล้วน ามาส่งเอง โดยไม่มีเหตุบังคับให้ต้องส่ง แม้เงินจะมาก ก็น่ าจะไม่ได้ประโยชน์
อะไรในการที่มีเงินนั้นอยู่ในมือ จึงขาดองค์ประกอบที่จะฟังว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดที่จะ
ปรับบทคงจะเข้ากรณีเพียงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จึงเป็น
การพิจารณาโดยอาศัยหลักนิติธรรม และหลักมโนธรรมประกอบกัน เพ่ือความถูกต้อง และเป็นธรรม 
(ปัญญา เอ่งฉ้วน, ออนไลน์, ๒๕๕๒) 
  (๓) หลักความเป็นธรรม  
   ความเป็นธรรม หมายถึง ความเท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิดอย่าง
เดียวกันก็ควรก าหนดโทษใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความเท่าเทียมเสมอหน้า เมื่อผู้ใดกระท าความผิด 
ก็จะต้องถูกลงโทษ ไม่มียกเว้น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง (ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๓, หน้า ๑๑) การกระท า
ผิดอย่างเดียวกันในลักษณะและพฤติการณ์คล้ายคลึงกัน ควรจะวางโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดี แม้จะเป็น
ความผิดอย่างเดียวกันก็อาจแตกต่างกันในลักษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจใช้ดุลพินิจว างโทษ
หนักเบาแตกต่างกันตามควรแก่กรณีได้  
 

 ๕.๒  ข้อพิจารณาในการด าเนินการทางวินัย  
  (๑) ความผิดวินัย ไม่มีอายุความ 
  ในการด าเนินการทางวินัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุอันเป็น  
มูลแห่งความผิดเมื่อใด เมื่อมหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชาได้พบเหตุแห่งการกระท าดังกล่าว 
ผู้บังคับบัญชา สามารถด าเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยได้เสมอ เช่น นาย ก ได้กระท าความผิด
วินัย ตั้งแต่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ แต่ในขณะที่ปรากฏความผิดของ นาย ก นั้น นาย ก ด ารง
ต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ หรือด ารงต าแหน่งบริหาร ผู้บั งคับบัญชาก็ยังสามารถด าเนินการ
ทางวินัยและลงโทษทางวินัยแก่ นาย ก ได้  (กรมสรรพสามิต, ๒๕๖๑, หน้า ๔๔) 
   อย่างไรก็ดี  ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ้นจากงานหรือพ้นจากราชการ  
อันมิใช่เพราะเหตุตาย อาจถูกด าเนินการทางวินัยเพราะมีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก่อนพ้น
จากงานหรือพ้นจากราชการได้ แต่ต้องด าเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากงานหรือ
พ้นจากราชการ  ดังนั้น หากเป็นกรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีการกระท าความผิดวินัยอย่าง  
ไม่ร้ายแรง เมื่อพ้นจากงานหรือพ้นจากราชการแล้ว  มหาวิทยาลัยไม่อาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น
ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่เปิดช่องให้ด าเนินการได้ และไม่อาจพิจารณาบทลงโทษทางวินัยอย่าง  
ไม่ร้ายแรงได้โดยสภาพ      
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   (๒) การลงโทษทางวินัยต้องด าเนินตามกระบวนการของกฎหมาย  
   ก่อนมีการลงโทษทางวินัย ต้องมีการสอบสวนทางวินัย กล่าวคือ กรณีเป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ไม่ว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยหรือไม่ก็ตาม ต้องมีการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาส  
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา  ส่วนกรณีเป็นความผิดวินั ยอย่าง
ร้ายแรง นั้น ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุกกรณี และคณะกรรมการต้องด าเนินการแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาส  
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา และเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
โทษของผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาจริง เมื่อผู้แต่งตั้ง
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนแล้ว กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา (ก.บ.บ.) พิจารณา ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย  
   ทั้งนี้ หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนวินัยร้ายแรง 
หรือวินัยไม่ร้ายแรง มหาวิทยาลัยต้องมีการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และแจ้งสิทธิของ
ผู้ถูกกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านกรรมการสอบสวนได้ 
หากกรรมการสอบสวนผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายเหตุประกอบกัน อันจะท าให้เสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรม เช่น เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูก
กล่าวหา เป็นต้น    
  (๓) โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ 
    ก. ภาคทัณฑ์   
     เป็นโทษส าหรับกรณีกระท าความผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่ง
ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือมีเหตุอันควรงดโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษภาคทัณฑ์ 
โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้    
    ข. ตัดเงินเดือน   
     เป็นการลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละสี่และเป็นระยะเวลาไม่เกิน
สามเดือน   
    ค. ลดเงินเดือน  
     เป็นการลงโทษลดเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสี่ 
   ง. ปลดออก  
     เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการหรือพ้นจากงาน โดยได้รับบ าเหน็จบ านาญ
เสมือนผู้นั้นลาออกจากราชการ หรือได้รับผลประโยชน์ตามสิทธิเสมือนผู้นั้นลาออกจากงาน  
    จ. ไล่ออก  
     เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการหรือพ้นจากงาน โดยไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ
หรือไม่มีสิทธิรับผลประโยชน์ตามสิทธิ 
 



๙ 

  ทั้งนี้ กรณีการกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ส่วนกรณีการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา  
สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  เว้นแต่กรณีทุจริตต่อหน้าที่  ให้
ผู้บังคับบัญชาลงโทษไล่ออกจากราชการหรือไล่ออกจากงาน แต่หากเป็นการกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก   
   อย่างไรก็ดี  ในกรณี การพิจารณาโทษของพนักงานและลูกจ้ าง นั้ น  ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ก าหนดให้มีการสั่งเพ่ิมโทษ 
ลดโทษ หรืองดโทษได้ หากมีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้   
แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มิได้ก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณา
เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ไว้แต่อย่างใด  
 

 ๕.๓ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัย 
   (๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นการเตรียมการและการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองเพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองต่อไป จึงยังไม่ส่งผลกระทบให้
ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิของตนไปในขณะปฏิบัติราชการจนกว่าจะมีค าสั่งทางปกครองถึงที่สุดในเรื่อง
ดังกล่าว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะถูกระงับสิทธิต่าง ๆ ในระหว่างนี้ แต่หากถึงที่สุดแล้วผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิด
ทางอาญาหรือไม่ได้ถูกลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีย่อมได้สิทธิเหล่านั้นคืน (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
๔๐๐/๒๕๕๒)  
    (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นการด าเนินการเพ่ือให้มีการ
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และพิสูจน์ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระท าความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหา
หรือไม่ โดยผู้ฟ้องคดีมีโอกาสที่จะแก้ข้อกล่าวหาและน าพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งการมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี เป็นขั้นตอนการเตรียมการและ
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง จึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ยังไม่มี
ผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้
ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระท าของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่เป็นค าสั่งทางปกครอง 
และไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณา (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๕๖) 
   (๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กระท าโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งไม่มีอ านาจตามกฎหมาย เป็นค าสั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลท าให้การด าเนิน
กระบวนการทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เช่น การมีมติ
และมีค าสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน เป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๑) 
 



๑๐ 

   (๔) การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการนั้น ต้องมีการสอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและ
ความยุติธรรม โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหา การมีค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยโดยไม่ด าเนินการดังกล่าว ย่อมเป็นการไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญในการออกค าสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๐) 
  (๕) การที่ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษออกค าสั่งลงโทษทางวินัย ในข้อกล่าวหาที่มิได้มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหานั้นมาก่อน เท่ากับผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาอันน าไปสู่
การลงโทษได้เพียงพอ และไม่มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามี
เหตุจ าเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ค าสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงขัดต่อมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (อุทธรณ์) 
คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๑๙๗/๒๕๔๘)  
  (๖) ข้าราชการครูมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของบุคคลอ่ืนจนเป็นเหตุให้
ครอบครัวเกิดความแตกแยก ศาลปกครองเห็นว่า ข้าราชการครูเป็นปูชนียบุคคล เป็นพ่อพิมพ์
แห่งชาติ มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ อบรมลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแต่กลับมีพฤติการณ์มีความสัมพันธ์ฉันชู้
สาวกับภรรยาของบุคคลอ่ืน ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้ าที่ราชการ
และความรู้สึกของสังคม ย้อมเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๕๑) 
  (๗) ข้าราชการใช้กลอุบายหลอกลวงกู้ยืมเงินผู้อ่ืนแล้วไม่ใช้คืนและปลอมแปลงลายมือ
ชื่อผู้ค้ าประกันในการกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ศาลปกครองเห็นว่า การปลอมแปลงลายมือชื่อ 
ผู้ค้ าประกันในการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ย่อมท าให้ผู้ที่ถูกปลอมลายมือชื่อและสหกรณ์ออม
ทรัพย์เสียหายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๔๐/๒๕๔๙) 
  (๘) การพิจารณาว่าการกระท าของข้าราชการผู้ใดจะเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตน 
และเดียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาก่อนว่า มีผลต่อชื่อเสียง ต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ และ
ความรู้สึกของสังคมหรือไม่ เพียงใด หากมีผลมากก็เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
การที่ต ารวจมีหน้าที่ต้องรักษาความสงบของบ้านเมือง เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่จนมึนเมาครองสติ
ไม่ได้ และส่งเสียงก่อความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ชาวบ้านข้างเคียง ถือว่าเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ผิดฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๕๒) 
   (๙) ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้น าเงินไปช าระค่าโทรศัพท์ของส านักงาน แล้วน าเงินค่า
โทรศัพท์ของส านักงานไปใช้จ่ายเป็นค่าเหมารถขนของและไปส่งสามีที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว  
จงึเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ ซึ่ งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดแนวทางการลงโทษให้ไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การสั่งเพ่ิมโทษจาก 



๑๑ 

“ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น” เป็น “ไล่ออกจากราชการ” จึงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๔/๒๕๕๐) 
  (๑๐) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แต่กลับน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แม้จะปรากฏในภายหลังว่า ข้าราชการผู้นั้นได้น าเงินที่ทุจริตมาคืน ก็ไม่เป็น
เหตุให้ลดหย่อนโทษจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการได้ เพราะคณะรัฐมนตรีมีมติว่า
การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษ ผู้กระท าความผิดจะต้องถูกลงโทษไล่ออก
จากราชการสถานเดียว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๒) 
   (๑๑) การที่คดีอาญา ศาลได้พิพากษายกฟ้องในข้อหาทุจริต (รับเงินเกินกว่าจ านวนที่
เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการแทนผู้รับจ้างและน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว) แต่ก็ไม่ตัดอ านาจของผู้บังคับบัญชาที่จะด าเนินการทางวินัย เนื่องจากการด าเนินการทางวินัย
นั้น กฎหมายก าหนดหน้าที่และวิธีการสอบสวนไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการด าเนินคดีอาญา 
ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของข้าราชการดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่มีค าสั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการจึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/
๒๕๕๒) 
   (๑๒) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องรับผิดชอบตรวจสอบ
ควบคุมไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือการทุจริตขึ้น โดยมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหน่วยงาน 
ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างละเอียด หากพบว่าระบบงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานไม่เป็นระบบ หรือไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาก็สามารถจัด
ระบบงานให้เหมาะสมได้โดยอาจก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบโดยมีผู้บังคับบัญชาคอนให้ค าแนะน า ควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด  กรณีผู้บังคับบัญชาไม่อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ ก็
อาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ด าเนินการแทนแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมายนั้นอย่างสม่ าเสมอและรอบคอบ การที่ผู้บั งคับบัญชามอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและมีการเบิกจ่ายเงินจ านวนมาก
ต่อเนื่องกันหลายรายการ รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
อีก ๒ คน โดยจ านวน ๒ ใน ๓ คน มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน นั้น แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาให้ความ
ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคคลทั้งสองสามารถสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา ซึ่งความไว้วางใจดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย 
โดยผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ หรืออาจป้องกันมิให้เกิดการทุจริตได้โดยการ
ก าหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง ไว้ว่าต้องมีลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง การที่
ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและถี่ถ้วนเพียงพอ 
จนเป็นเหตุ ให้ เกิดการทุจริตเบียดบังเงินของราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวรวมเป็นเงิน 
๒,๙๖๙,๒๑๗ บาท  ถือเป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ความ



๑๒ 

รับผิดชอบในระดับหัวหน้างาน จักต้องมีตามวินัยและพฤติการณ์โดยอาจใช้ความรอบคอบติดตาม
ตรวจสอบได้ แต่มิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นอย่างเพียงพอ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่าง
ร้ายแรง การลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
   (๑๓) นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) 
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ รวมระยะเวลา ๘ เดือนเศษ จะใช้ระยะเวลา
ด าเนินการเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่ก าหนดเวลาด าเนินการสอบสวนดังกล่าว 
ก็เป็นเพียงระยะเวลาอย่างยาวที่สุดที่ควรสอบสวนทางวินัยให้แล้วเสร็จ ประกอบกับคณะกรรมการ
สอบสวนได้รายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพ่ือขอขยายระยะเวลา
การสอบสวนตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน เนื่องจากการด าเนินการทางวินัย 
ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีข้อเท็จจริงจ านวนมากที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีเอกสาร
หลักฐานจ านวนมากรวมทั้งมีข้อสังเกตรายงานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
การด าเนินการล่าช้าดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควร และไม่ถึงขนาดที่จะท าให้การสอบสวนไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวน
ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้รายงานการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ซึ่ งเป็นผู้สั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนจะล่วงเลยระยะเวลา ๒๗๐ วันก็ตาม ก็หาเป็นเหตุให้ค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา 
๑ เดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๑/๒๕๕๘) 
   (๑๔) นาย ศ. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินการทางวินัยในชั้นการให้ออกจากราชการ และในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ อันเป็นการเข้าไปมี
ส่วนร่วมพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีโดยบุคคลคนเดียวกันในคณะกรรมการทั้งสองชุด จึงเป็นกรณีที่มี
เหตุแห่งความไม่เป็นกลางในทางรูปแบบหรือโดยสภาพภายนอกของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการพิจารณาทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนั้น ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ง 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้ คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรรมการทั้งหมดรวม ๑๒ คน แต่ในการประชุมที่พิจารณาเรื่องวินัยของ 
ผู้ฟ้องคดีมีกรรมการเหลืออยู่ในที่ประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาเพียง ๖ คน เมื่อการท าหน้าที่ของนาย ศ. 
ในฐานะประธานกรรมการ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกคนหนึ่ง จึงคงเหลือจ านวนกรรมการที่ท าหน้าที่
โดยชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ท าให้การประชุมมีจ านวนกรรมการไม่ครบองค์
ประชุม ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มติที่เห็นชอบให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งค าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 



๑๓ 

๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย 
ถูกปลดออกจากราชการ อันเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.
๒๔๕/๒๕๕๒ ที่ อ.๘๓๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๕ และท่ี อ.๘๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 (๑๕) การกระท าที่จะถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ (๒) ปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นโดยมิชอบ ซึ่งค าว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (๓) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งค าว่า 
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ อาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
ทรัพย์สินก็ได้ และค าว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใดๆ ตอบแทน
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และ (๔) โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน ซึ่งจะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือชั่วร้ายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีกระท าความผิดวินัยร้ายแรง กรณีเบิกอาวุธ
ปืนจากทางราชการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และได้น าอาวุธปืนดังกล่าวไปจ าน าไว้กับนาย บ. เป็น
เงิน ๓,๐๐๐ บาท จริง กรณีจึงเป็นการน าเอาทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการต ารวจและมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษา ไปใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตัวผู้ฟ้องคดีเองหรือส าหรับนาย บ. อันเป็นการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงแก่ทางราชการ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป ฉะนั้น 
การที่ผู้ฟ้องคดีน าอาวุธปืนของทางราชการไปจ าน า จึงถือเป็นการกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ และต้องได้รับการลงทัณฑ์ในฐานความผิดดังกล่าว และแม้ว่าระดับการลงทัณฑ์จะได้ก าหนด
ระดับทัณฑ์ในความผิดเอาอาวุธปืนของทางราชการไปจ าน าให้มีระดับทัณฑ์ปลดออกจากราชการ  
ก็ตาม แต่เมื่อการกระท าความผิดของการเอาอาวุธปืนของทางราชการไปจ าน าของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะ
ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซ่ึงมีระดับทัณฑ์ไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับการลง
ทัณฑ์ไล่ออกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีค าสั่ง
ต ารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ โดย อ.ก.ตร. วินัย นั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัย 
ยกอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีผลเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน  (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๘๑๖/๒๕๕๖) 



๑๔ 

๖. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 

ในการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น ผู้เขียนได้ออกแบบขั้นตอนกระบวนการ 
ในการสอบสวนวินัย ตามกระบวนการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าหรับพนักงาน
และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการน าไปยึดถือปฏิบัติ และสามารถเข้าใจ
กระบวนการในแต่ละข้ันตอนได้โดยง่าย  โดยใช้สัญลักษณ์ แทนความหมายตามที่แสดงในตารางที่ ๑ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ สัญลักษณ์ในการเขียนผังกระบวนการปฏิบัติงาน Flow Chart (Chapin, ๑๙๗๐) 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ 

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

จุดเชื่อมต่อ 



๑๕ 

๔.๑ ไม่รบัสารภาพ 
 

๔.๒ รบัสารภาพ 
 

๔.๒.๑ สอบสวนต่อ 
 

๔.๒.๒ ไม่สอบสวนต่อ 
 

๘.๑ อธิการบดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง/ไมเ่หมาะสม 

ไม่ผิดวินัย 
 

๘.๒ อธิการบดีเห็นชอบ 
 

ไม่มีมูล 
 

มีมูล 
 

ผิดวินัย 
 

ภาพที่ ๒ ผังกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลยับูรพา (Work Flow) 
ที่มา : วิเคราะหโ์ดยผู้เขียน 

๑. มีหลักฐานตามสมควรหรือความปรากฏ 
ต่อผู้บังคับบญัชาว่ามีผู้กระท าผิดวินัย 

๑.๑ มิใช่ความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง/ 
ความผิดปรากฏชดัแจง้ 

๒. แจ้งค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
และผู้ถูกกล่าวหาไม่แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน 

๓. วางแนวทางการสอบสวน 

๗. รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแตง่ตั้ง 

๙. เสนอ ก.บ.บ. 

รายงานสภาฯ เพื่อทราบ 
 

๙.๒ ลงโทษภาคทัณฑ/์ตดัเงินเดือน/ลดเงินเดือน 

นเดือน

๙.๑ ลงโทษปลดออก/ไล่ออก 

สั่งการตาม
เห็นสมควร 

ก.บ.บ. ทราบ 

๘. รายงานผลการสอบสวน 
และค าสั่งลงโทษ  

ถึงอธิการบด ี

อธิการบด ีสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ 
ลดโทษ หรืองดโทษ 

๔. การแจง้และอธบิายข้อกล่าวหา 

๕. แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐาน 

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
๖. รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

๑.๓ ยงัไม่มีพยานหลักฐาน๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

สืบสวนเบื้องต้น 

ยุติเรื่อง 

อธิการบด ี
มีค าสั่งลงโทษ 



๑๖ 

ไม่มีมูล 

๖. ผังกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา (Work flow) (ตอ่)
ชื่อกระบวนการ การด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการสอบสวนครบถ้วนถูกต้องตามกระบวนการและตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ  ร้อยละของการเสนอให้ยุติการสอบสวน/การเสนอลงโทษ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ ๑๐๐) 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 

ไม่ก าหนด ๑. เมื่อปรากฏว่ามีผูถู้กกลา่วหาโดยมี
หลักฐานตามสมควรวา่กระท าผิดวินัยหรือ
ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาหลกัฐานเกี่ยวกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมดว่าเข้าองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมายในข้อใด หรอืไม ่

ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

๑. หลักฐานเกีย่วกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 

ผู้บังคับบัญชา
ของ 

ผู้ถกูกล่าวหา

๒ 

 

    มมีูล 

                                                    

ไม่ก าหนด ๑.๑ เมื่อพิจารณาตาม ๑. แล้วเห็นวา่มิใช่
ความผิดวินัยอยา่งร้ายแรง หรือความผดิ
ปรากฏชัดแจ้ง จะไม่ตั้งกรรมการ
สอบสวนก็ได้
๑.๒ เมื่อพิจารณาตาม ๑. แลว้เห็นว่า 
มีมูลควรกล่าวหาวา่มีผู้กระท าผิดวินัย  
ให้มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ตามอ านาจและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด 
๑.๓ เมือ่พิจารณาตาม ๑. แล้วเห็นวา่ 
มีการกล่าวหาโดยปรากฏตวัผู้กล่าวหา 
หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระท าผิด
วินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้สืบสวน
เบื้องต้นว่ามีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ 
โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือมอบหมายบุคคลใดให้
เป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานโดยไม่
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการก็ได้ 
  - หากไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินยัจึงจะยุติเรื่องได้  

- หากมีมูลให้ด าเนินการตาม ๑.๒

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว 

เอกสารตาม ๑.๑ 
 ๑. หลักฐานเกีย่วกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 

เอกสารตาม ๑.๒ 
 ๑. หลักฐานเกีย่วกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 
 ๒. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ สว.๑) 

เอกสารตาม ๑.๓ 
 ๑. หลักฐานเกีย่วกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 
 ๒. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบ 
หาข้อเท็จจริง (ถา้มี) 

ผู้บังคับบัญชา
ของ 

ผู้ถูกกล่าวหา

๑. มีหลักฐานตามสมควรหรือความปรากฏ 
ต่อผู้บังคับบัญชาว่ามีผู้กระท าผิดวินัย 

๑.๑ มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ 
ความผิดปรากฏชัดแจ้ง 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑.๓ ยังไม่มีพยานหลักฐาน 

ไม่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

สืบสวนเบื้องต้น 

ยุติเร่ือง 



 

๑๗ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

๓  ไม่ก าหนด ๒. เมือ่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนแลว้ ให้
ด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งต้ังฯ ให้แก ่
  - ผู้ถูกกล่าวหา : ให้ลงลายมือชื่อ วัน 
เดือน ปี รับทราบ และแจ้งว่ามีสิทธิ
คัดค้านประธาน และกรรมการ 
 - คณะกรรมการฯ : ให้ประธานฯ  
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี รับทราบ  
เพื่อนับระยะเวลาการด าเนินการสอบสวน
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ประธานรับทราบ
ค าสั่งฯ  ส่วนกรรมการ ให้แจ้งค าสั่งฯ  
โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อรับทราบ 

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว 

๑. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สอบสวน (แบบ สว.๑) 
๒. หนังสือแจ้งค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน ถึงคณะ
กรรมการฯ และ 
ผู้ถูกกล่าวหา 

ผู้บังคับบัญชา
ของ 

ผู้ถูกกล่าวหา 

๔  
 
 

 
 
 
 
 
 

*เฉพาะ 
ล าดับที่ ๔–๘  
มีระยะเวลา 

รวม ๑๘๐ วัน 
(ขยายเวลาได้
ครั้งละไม่เกิน 

๖๐ วัน) 
 
 
 
 
 
 

๓. เมื่อประธานกรรมการสอบสวนได้รับ
ทราบค าสั่งฯ แล้ว ให้ด าเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน 
โดยพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑. หลักฐานเกีย่วกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 

คณะกรรมการ
สอบสวน 

๕  ๔. ให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบาย 
ข้อกล่าวหา ตามแบบ สว.๒ และแจ้งสิทธิ
การได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา และสิทธิให้ถ้อยค า
หรือชี้แจงแก้ขอ้กล่าวหา ตลอดจนอ้าง
พยานหลกัฐานหรือน าพยานหลักฐาน 
มาสืบแก้ขอ้กล่าวหา และถามผู้ถกูกล่าวหา
ว่าได้กระท าตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และ
บันทึกถ้อยค าไว้ ตามแบบ สว.๔ 

๔.๑ ไม่รับสารภาพ : สอบสวนต่อไป 
 ๔.๒ รับสารภาพ : บันทึกถ้อยค ารับ
สารภาพ รวมทั้งเหตุผล สาเหตุแห่งการ
กระท า และการกระท า (จะด าเนินการ
สอบสวนต่อไปหรือไม่ก็ได้) 
 

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑. บันทึกการแจ้งและ
รับทราบข้อกลา่วหา 
ตามข้อ ๒๑ (แบบ  
สว. ๒) 
๒. บันทึกถ้อยค าของ 
ผู้ถูกกล่าวหา (แบบ 
สว. ๔) 

คณะกรรมการ
สอบสวน 

๒. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
และผู้ถูกกล่าวหา 

 

๓. วางแนวทางการสอบสวน 
 

๔. การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 
 

๔.๑ ไม่รับสารภาพ 
 

๔.๒ รับสารภาพ 
 



 

๑๘ 
 

๔.๒.๒ ไม่สอบสวนต่อ 
 

ไม่ผิดวินัย 
 

๔.๒.๑ สอบสวนต่อ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

๖   
 
 
 
 
 
 
 

*เฉพาะ 
ล าดับที่ ๔–๘  
มีระยะเวลา 

รวม ๑๘๐ วัน 
(ขยายเวลาได้
ครั้งละไม่เกิน 

๖๐ วัน) 

๕. ให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาที่
ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิด
วินัยข้อใด และสรุปพยานหลกัฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ  
ตามแบบ สว.๓  
  • สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่  
   - หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ยื่นค า
ชี้แจง ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถอ้ยค าและน าสืบ
แก้ข้อกล่าวหา ตามแบบ สว.๔  
   - หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ยื่น 
ค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้ยื่นภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลกัฐาน 

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑. หลักฐานเกีย่วกบั
เร่ืองที่กล่าวหาทั้งหมด 
๒. บันทึกการแจ้งและ
รับทราบข้อกลา่วหา
และสรุปพยาน 
หลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา ตามขอ้ 
๒๒ (แบบ สว.๓) 
๓. บันทึกถ้อยค าของ 
ผู้ถูกกล่าวหา (แบบ 
สว. ๔) 

คณะกรรมการ
สอบสวน 

๗  ๖. ให้คณะกรรมการฯ พจิารณา
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวกบัเรื่องที่กล่าวหา
ทั้งหมด หากเห็นว่าจ าเป็นจะตอ้งรวบรวม
พยานหลกัฐานเพิ่มเติมก็ให้ด าเนินการได้ 
โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยค า 
ในฐานะพยาน และบันทกึถ้อยค าไว้ 
ตามแบบ สว. ๕  

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑. บันทึกถ้อยค าพยาน
ของฝ่ายกลา่วหา/ฝ่าย
ผู้ถูกกล่าวหา (แบบ 
สว. ๕) 
๒. พยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา  

คณะกรรมการ
สอบสวน 

๘   ๗. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติวา่ 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ และ
จัดท ารายงานสอบสวนเสนอผู้แต่งตั้ง 
ตามแบบ สว.๖ 
 - กรณีคณะกรรมการฯ เห็นว่าผิด 
เป็นความผิดกรณีใด และควรได้รับโทษ
สถานใด  
 - กรณีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
ยุติเรื่อง ให้ผู้สั่งแต่งต้ังสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว  
 
 

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

๑. รายงานการ
สอบสวน (แบบ   
สว. ๖) 
๒. พยานหลักฐาน
ประกอบส านวน 

คณะกรรมการ
สอบสวน 

๖. รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา 
 

๕. แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
 

๗. รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
 

สั่งการตาม
เห็นสมควร 

ผิดวินัย 
 



๑๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

๙ ไม่ก าหนด  ๘. ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานผลการ
สอบสวน และค าสั่งลงโทษถึงอธิการบด ี
  ๘.๑ หากอธิการบดีเห็นวา่ด าเนินการ 
ไม่ถูกต้อง/ไม่เหมาะสม ให้มีอ านาจสั่ง
ลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ 
  ๘.๒ หากอธิการบดีไม่มีการด าเนินการ
ตามข้อ ๘.๑ หรือกรณีมีการด าเนินการ
ตามข้อ ๘.๑ แล้วเสร็จให้อธิการบดี
รายงาน ก.บ.บ.  

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว 

๑. รายงานการ
สอบสวน (แบบ 
สว. ๖) 
๒. พยานหลักฐาน
ประกอบส านวน 

ผู้บังคับบัญชา
ของ 

ผู้ถูกกล่าวหา 
/ 

อธิการบด ี

๑๐ ไม่ก าหนด ๙.๑  กรณีอธกิารบดีเห็นควรให้ลงโทษ
ปลดออก/ไล่ออก ให้รายงานผลการ
สอบสวน และเสนอความเห็นต่อ กบบ. 
เพื่อพิจารณา และรายงานสภาฯ ทราบ 
๙.๒ กรณีมิใช่ปลดออก/ไล่ออก เมื่อ
สอบสวนเสร็จให้อธกิารบดีรายงาน  
ก.บ.บ. ทราบ 

ความโปร่งใส 
ถูกต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว 

๑. รายงานการ
สอบสวน (แบบ 
สว. ๖) 
๒. พยานหลักฐาน 

อธิการบด ี

๑๑ ไม่ก าหนด อธิการบดี ลงนามในค าสั่งลงโทษ และ
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งแจ้ง
สิทธิ์อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกกลา่วหา
ทราบด้วย 

ความโปร่งใส 
ถูกตอ้งครบถ้วน
ตามกระบวนการ 
รวดเร็ว 

๑. ค าสั่งลงโทษ อธิการบด ี

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๙. เสนอ ก.บ.บ. 

๘.๑ อธิการบดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
/ไม่เหมาะสม 

อธิการบดี สั่งลงโทษ เพิ่มโทษ 
ลดโทษ หรืองดโทษ 

๘.๒ อธิการบดีเห็นชอบ 

๘. รายงานผลการสอบสวน 
และค าสั่งลงโทษ  

ถึงอธิการบดี

๙.๑ ลงโทษปลดออก/ไล่ออก ๙.๒ ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน 
นเดือน 

รายงานสภาฯ เพ่ือทราบ ก.บ.บ.ทราบ 

ผิดวินัย 

อธิการบด ี
มีค าสั่งลงโทษ 



๒๐ 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ผู้ถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐาน
ตามสมควรหรือความปรากฏ
ต่อผู้บังคับบัญชา ว่ามีผู้กระท า
ผิดวินัย 

  ๑. เมื่อปรากฏว่ามีผู้ถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากระท าผิด
วินัยหรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาทั้งหมดว่าพฤติการณ์ที่กล่าวหาเข้าองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมายใด มาตราใด ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ข้อใด หรือไม่ ก่อนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ซึ่งเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า 
   ๑.๑ เป็นการกระท าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก าหนด 
จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  ๑.๒ มีมูลควรกล่าวหาว่ามีผู้ กระท าผิดวินัยให้มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามอ านาจและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นั้น 
มีข้อพิจารณา ดังนี้ 

๑.๒.๑ ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๑) วินัยอย่างร้ายแรง : อธิการบดี 
๒) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง : 
 ก. หัวหน้าส านักงานสภา 
 ข. หัวหน้าส านักงานอธิการบดี 
 ค. หัวหน้าส่วนงาน 
 ง. อธิการบดี (ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนงาน ถูกกล่าวหา) 

  ๓) อธิการบดีถูกกล่าวหา : สภามหาวิทยาลัย 
๑.๒.๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อย ๓ คน 
  ๑) ประธาน : คณาจารย์/พนักงานสนับสนุนวิชาการ/

ต าแหน่งบริหารไม่ต่ ากว่า หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒) กรรมการ (อย่างน้อย ๒ คน) : ให้กรรมการคนหนึ่งเป็น

เลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ 
๓) ต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร/ ผู้ได้รับปริญญาทาง

กฎหมาย/ผู้ได้รับการอบรมเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย เป็นกรรมการ
ด้วย อย่างน้อย ๑ คน  
  ทั้งนี้ ค าสั่งแต่งตั้งฯ ต้องระบุชื่อ ต าแหน่ง และสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา 
เรื่องท่ีกล่าวหา ชื่อและต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ตาม
แบบ สว.๑ 
  ๑.๓ ยังไม่มีพยานหลักฐาน เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัว 
ผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท า



๒๑ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสืบสวนหรือ
จะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบื้องต้นว่าการกล่าวหานั้นมีหลักฐานตาม
สมควรหรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัยหรือไม่ โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
มอบหมายบุคคลใดให้เป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานโดยไม่แต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการฯ ก็ได้ และเมื่อด าเนินการสืบสวนเบื้องต้นแล้ว ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานอีกครั้ง  
  - หากไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้  
   - หากมีมูลควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการตาม ๑.๒ 

๒. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

  ๒. เมื่อผู้บังคับบัญชา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
ให้ด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งฯ ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑ ผู้ถูกกล่าวหา : ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อ วัน เดือน ปี รับทราบ และ
แจ้งว่า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านประธาน และกรรมการ โดยให้ท าหนังสือ
ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง โดยแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ด้วย 
  ๒.๒ คณะกรรมการฯ : ให้ประธานฯ ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี 
รับทราบ เพ่ือนับระยะเวลาการด าเนินการสอบสวนภายใน ๑๘๐ วัน  
นับแต่ประธานรับทราบค าสั่งฯ  ส่วนกรรมการ ให้แจ้งค าสั่งฯ โดยไม่ต้อง 
ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง  

๓. วางแนวทางการสอบสวน   ๓. เมื่อประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งฯ แล้ว ให้ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน โดยพิจารณาพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาทั้งหมด และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวน เพ่ือ
แสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้เกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน  โดยรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูก
กล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็น และจัดท าบันทึกการ
ประชุมไว้ทุกครั้ง  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งฯ 

๔. การแจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหา 

 ๔. ให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และมีหนังสือเรียกผู้ถูก
กล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
การใด เมื่อใด อย่างไร ตามแบบ สว.๒ โดยท าเป็น ๒ ฉบับ  เพ่ือมอบ 
ให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน ๑ ฉบับ โดยให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย  
  ทั้งนี้ ให้แจ้งสิทธิการได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
และสิทธิให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน 
หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหา และสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้



๒๒ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระท าตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ และบันทึกถ้อยค าไว้ ตามแบบ สว.๔ 
  ๔.๑ กรณไีม่รับสารภาพ :  ให้คณะกรรมการฯ สอบสวนต่อไป 
   ๔.๒ กรณีรับสารภาพ : ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า
การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หากผู้ถูกกล่าวหายังยืนยัน
ตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผล สาเหตุแห่ง
การกระท า และการกระท าไว้ด้วย โดยจะด าเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่
ก็ได้ 
   ๔.๒.๑ กรณีเห็นเป็นการสมควรให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียด 
จะสอบสวนต่อไปตามสมควรแก่กรณีก็ได้ 
   ๔.๒.๒ กรณีจะไม่ท าการสอบสวนต่อไป ก็ให้ด าเนินการพิจารณา
ลงมติและจัดท ารายงานผลการสอบสวนเสนอผู้แต่งตั้งตามข้อ ๗  

๕. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐาน 

  ๕. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาพยานหลักฐาน ว่ามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาและเป็นความผิดตามข้อใด  โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ และมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยข้อใดและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยจัดท าเป็นบันทึกตามแบบ สว.๓ 
โดยท าเป็น ๒ ฉบับ เพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส านวน
การสอบสวน ๑ ฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็น
หลักฐานด้วย 
   ทั้งนี้ ให้สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่  
   - หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ยื่นค าชี้แจง ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า
และน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ตามแบบ สว.๔  
   - หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ก็ให้ยื่นต่อคณะ
กรรมการฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐาน 

๖. การรวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

 ๖. ให้คณะกรรมการฯ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด รวมถึง
พยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จ หากเห็นว่าจ าเป็นจะต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ด าเนินการได้ โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องไป
ให้ถ้อยค าในฐานะพยาน และบันทึกถ้อยค าไว้ตามแบบ สว. ๕ 
  ทั้งนี้ หากพยานหลักฐานที่ได้มาสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้สรุป 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเฉพาะ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น 

๗. รายงานผลการสอบสวนต่อ
ผู้สั่งแต่งตั้ง 

  ๗. ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
หรือไม่ และจัดท ารายงานสอบสวนเสนอผู้แต่งตั้ง ตามแบบ สว.๖ พร้อม
สารบัญพยานหลักฐานประกอบส านวนการสอบสวน เสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 



๒๓ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   - กรณีคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดวินัย ให้
พิจารณาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด และควรได้รับโทษ
สถานใด  
   - กรณีคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด
วินัยสมควรยุติเรื่อง หรือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งฯ พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 
 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้เสนอส านวนการสอบสวนแล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวน หากเห็นสมควรให้
สอบสวนเพิ่มเติมให้ก าหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ 
คณะเดิมเพ่ือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ 
ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งแต่งตั้งฯ โดยไม่
ต้องท าความเห็น หากพบว่าคณะกรรมการฯ ด าเนินการไม่ถูกต้อง ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งฯ สั่งให้คณะกรรมการฯ แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว   

๘. รายงานผลการสอบสวน
และค าสั่งลงโทษถึงอธิการบดี 

 ๘. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใดแล้ว ให้เสนอรายงาน
ผลการสอบสวน และค าสั่งลงโทษ ถึงอธิการบดี 
    ๘.๑ หากอธิการบดีเห็นว่าด าเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มี
อ านาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ โดยพิจารณาจาก 
    ๑) พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี 
    ๒) ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
    ๓) ประวัติการท าคุณงามความดีในอดีต  
   ๘.๒ หากอธิการบดีได้รับรายงานผลการสอบสวน และค าสั่งลงโทษ 
โดยไม่มีการด าเนินการตามข้อ ๘.๑ หรือกรณีมีการด าเนินการตามข้อ ๘.๑ 
แล้วเสร็จ ให้อธิการบดีรายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพาทราบ 

๙. อธิการบดีรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 

  ๙. การลงโทษทางวินัย 
   ๙.๑ กรณเีห็นควรให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้รายงานผลการ
สอบสวน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือพิจารณา และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ 
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
   ๙.๒ กรณีมิใช่การลงโทษตามข้อ ๙.๑ เมื่อสอบสวนเสร็จให้อธิการบดี
รายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาทราบ 

๑๐. อธิการบดีมีค าสั่งลงโทษ  เมื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
พิจารณา/ทราบ แล้ว ให้มีการจัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัยเพ่ือเสนอ
อธิการบดีลงนามในค าสั่งดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ตารางที่ ๓  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 



๒๔ 

๘. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 บุคลกรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัย จ าเป็นต้องศึกษากระบวนการ
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และน าไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการ และเป็น
การด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและปราศจากอคติ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อ
กล่าวหาเพ่ือโต้แย้งชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมด้วย ทั้งนี้ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัย ต้องรู้องค์ประกอบของการพิจารณาความผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นการกระท าความผิดวินัยด้วย รวมถึง ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการสอบสวนได้ว่า ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้าง  มีกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณาเท่าใด เนื่องจากการด าเนินการสอบสวนวินัย ต้องด าเนินการโดยลับ จึงมี  
ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างจ ากัด และต้องด าเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น กรณีตรวจสอบพบการกระท าความผิดของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยจากการ
ร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  การให้ข้อมูลหรือการติดตามการด าเนินการสอบสวนวินัยแก่  
ผู้ร้องเรียน นั้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการจนถึงกรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหา เป็นการด าเนินการโดย
ลับ จึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ เป็นเรื่องการด าเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ผู้ถูกกล่าวหา การแจ้งผลการพิจารณาจึงแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเท่านั้น ไม่จ าต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ เช่น ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้รวบรวมข้อเท็จจริงหรือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนผู้มีหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย จึงต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๘.๑ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
 ในการด าเนินการสอบสวนวินัย นั้น ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการสอบสวน ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหานั้น มีสถานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยประเภทใด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้ างของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องพิจารณาตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   (๑) กรณีผู้ถูกกล่าวหา มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้อง
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยพิจารณาข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ถูก
กล่าวหา ว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยตามมาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   (๒) กรณีผู้ถูกกล่าวหา มีสถานะเป็นพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยพิจารณาข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา ว่ าเป็นการกระท า
ความผิดว่านัยตามข้อใดของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 



๒๕ 

  ดังนั้น  ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสถานะของตนเองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๔  และ (๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งนอกจากกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในข้างต้นแล้ว บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัย ต้องพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีการกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม ก็ต้องน าระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดมาศึกษาเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการว่าการด าเนินการที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 
  ๘.๒ กระบวนการในการด าเนินการสอบสวนวินัย 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดกระบวนการในการด าเนินการสอบสวนวินัยของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยสรุปได้ดังนี้ 
 (๑) เมื่อปรากฏว่ามีผู้ถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากระท าผิดวินัยหรือความ
ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวน” โดยเร็ว (ข้อ ๕ วรรค
หนึ่ง) 
 (๒) เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการดังนี้ (ข้อ ๑๐) 
 (ก) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งแก่ผู้ถูกกล่าวหา 
 (ข) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้คัดค้านคณะกรรมการ  

 (ค) ส่งส าเนาค าสั่ งแต่งตั้ งและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาทั้ งหมดให้
คณะกรรมการสอบสวน โดยให้ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่ง  
 (๓) ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตาม
ขั้นตอนดังนี้ (ข้อ ๑๙) 

(ก) ด าเนินการประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวน ตามข้อ ๑๕  
(ข) แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามข้อ ๒๑ (แบบ สว.๒)  
 - กรณีผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้ด าเนินการตามที่ถูกกล่าวหา ให้บันทึก

ถ้อยค ารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผล สาเหตุแห่งการกระท า และการกระท า (จะด าเนินการสอบสวน
ต่อไปหรือไม่ก็ได้) 

 - กรณีมิไดร้ับสารภาพตามท่ีถูกกล่าวให้ด าเนินการตามข้อ ๒๒ ต่อไป 
(ค) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าท่ีมี 



๒๖ 

(ง) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตาม ข้อ ๒๒ 
(แบบ สว.๓) ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

(จ) ให้รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จ 
(ฉ )ประชุม พิจารณ าลงมติและท ารายงานการสอบสวน เสนอผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวน  
  (๔) ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาส านวนการสอบสวน เพ่ือวินิจฉัยและสั่งการต่อไป 
 ๘.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการสอบสวน 
  (๑) กรรมการสอบสวน ไม่มีความรู้ในเรื่องที่สอบสวน และไม่รู้หลักเกณฑ์ในการ
สอบสวน  
   (๒) กรรมการแต่ละคนถามค าถามตามเรื่องที่ตนต้องการรู้ท าให้บันทึกยากและเนื้อเรื่อง
ไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน 
  (๓) เปลี่ยนกรรมการบ่อย ท าให้การสอบสวนไม่ต่อเนื่อง หรือล่าช้า 
  (๔) พยานไม่กล้าให้ถ้อยค าตามความเป็นจริง เนื่องจากเกรงว่าจะผิดใจกับผู้ถูกกล่าวหา 
  (๕) การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนล่าช้า ท าให้พยานหรือผู้ถูกกล่าวหาจ า
รายละเอียดเหตุการณ์ไม่ได้ 
   (๖) จ านวนกรรมการสอบสวนมากเกินความจ าเป็น ท าให้การสอบสวนเป็นไปอย่าง
ล่าช้า 
   (๗) หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก มักไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือการเป็น
พยาน เนื่องจากไม่ต้องการเกี่ยวข้องในเรื่องที่สอบสวน 
   กรณีปัญหาที่เป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกรรมการสอบสวน ในเรื่องความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และการก าหนดแนวทางการสอบสวน นั้น สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยให้เลขานุการ ชี้แจง
หรืออธิบายเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ที่ตรงกันในส่วนของกระบวนการในการสอบสวน ว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร และมีประเด็นใน
การสอบสวนอย่างไร ในขั้นตอนของการวางแนวทางการสอบสวนในการประชุมครั้งแรก  เนื่องจาก
กระบวนการต่าง ๆ ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ดี ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ท าให้การ
สอบสวนล่าช้า กรณีพยานไม่กล้าให้ถ้อยค าตามความเป็นจริง หรือหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
ไม่ให้ความร่วมมือ นั้น ไม่อยู่ในบังคับที่คณะกรรมการสอบสวน จะพิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้  ทั้งนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนล่าช้า หรือจ านวนกรรมการสอบสวน
มากเกินความจ าเป็น นั้น อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ที่จะเป็น  
ผู้พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวน สามารถด าเนินการ
แสวงหาพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  

 ๘.๔ แนวทางการพิจารณาบทลงโทษ 
  เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนมีการเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
นั้น มีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย อันถือเป็นส่วนราชการ ที่มีข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างของส่วนราชการอยู่ในสังกัด  โดยเมื่อมีการเปลี่ ยนสถานะมาเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงให้โอนบรรดาข้าราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ  มาเป็น



๒๗ 

ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงมีแนวทางในการด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ก าหนด  และเมื่อภาย
หลังจากเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  จึงได้มีการออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการ
ทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย โดยน ากระบวนการในการด าเนินการทางวินัย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน มาเป็นต้นแบบ และยึดถือปฏิบัติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการพิจารณา
บทลงโทษ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้พิจารณาตามแนวทางของ ส านักงาน ก.พ. ซึ่งมีการเผยแพร่
แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ., ๒๕๕๒) ทั้งนี้ เป็นเพียงการน าแนวทาง
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน หรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื่องจากใน
แต่ละกรณีย่อมมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด คณะกรรมการสอบสวน จึงต้อง
พิจารณาตามวิสัยและพฤติการณ์ในการกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาในแต่ละกรณี  โดย
เทียบเคียงกับพฤติการณ์ที่ก าหนดให้เป็นการกระท าความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นการกระท า
ความผิดวินัย ทั้งนี้  ในส่วนของบทลงโทษ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน นั้น ปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อ ๖๗ แห่ง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยก าหนดให้ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้ถูกลงโทษได้รับในวันที่มี
ค าสั่ งลงโทษ เป็น เวลา ๑ , ๒  หรือ ๓ เดือน ซึ่ งในการก าหนดบทลงโทษของผู้ปฏิบั ติ งาน 
ในมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาลงโทษไม่เกินกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยพิจารณาตามความผิด
วินัยร้ายแรง และความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เทียบเคียงตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
  ลักษณะแห่งความผิดไม่ร้ายแรง ได้แก่ ฐานความผิดดังต่อไปนี้ 
  1. ฐานความผิด“ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม” เช่น 
   1.1 ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี จัดท าหลักฐานการเบิกเกินกว่าจ านวนวันที่ลูกจ้าง
มาปฏิบัติงานแล้วน าเงินส่วนที่เกินไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในราชการ (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 
เดอืน) 
  1.2 ไม่ปฏิบัติงานตามล าดับที่ที่ลงรับไว้ในทะเบียนรับเรื่องโดยลัดคิวให้แก่บุคคลอ่ืน 
(โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
  1.3 เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกออกไป  1 เดือน แล้วน าเงิน
จ านวนดังกล่าว ไปซื้อวัสดุส านักงานของราชการ ภายหลังได้น าเงินมาจ่ายให้เจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว 
(โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
  1.4 ไม่ชี้แจงข้อขัดข้องแก่ผู้มาติดต่อราชการ กรณีไม่สามารถด าเนินการได้โดยได้คืน
หลักฐานและเงินที่รับไว้แก่ผู้มาติดต่อราชการ (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
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 2. ฐานความผิด “อาศัยหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน” เช่น 
  2.1 น ารถยนต์ของทางราชการไปท าธุรกิจส่วนตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กับไม่ควบคุม 
ก ากับการน ารถยนต์เก็บเข้าที่ เป็นเหตุให้ลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ น ารถคันดังกล่าว
ไปท าธุรกิจส่วนตัว และประสบอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการและ
บุคคลภายนอกแล้ว (โทษภาคทัณฑ์) 
  2.2 น าเงินส่วนตัวของตนเอง และพรรคพวกให้ข้าราชการ และลูกจ้างกู้ยืมโดยคิด
ดอกเบี้ยและอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนหักเงินกู้จากเงินเดือนของผู้กู้ในแต่ละเดือนทั้ง
ที่มิได้มีการมอบฉันทะให้รับเงินแต่อย่างใด (โทษภาคทัณฑ์) 
   2.3 น ารถยนต์บรรทุกเล็กของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  โดยขับไปเยี่ยม
ครอบครัวในวันศุกร์แล้วขับกลับในวันอาทิตย์เป็นประจ า (โทษภาคทัณฑ์) 
  2.4 ใช้โทรสารของทางราชการเวียนจดหมายของบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย
สิ่งพิมพ์อันมีลักษณะเป็นธุรกิจส่วนตัว (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา2เดือน) 
  2.5 ละทิ้งหน้าที่ราชการไป 1 วัน อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ควบคุมดูแลสมุดบัญชีการ
ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ท าการลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าว (โทษภาคทัณฑ์) 
  2.6 ได้ใช้หรือมีส่วนรู้เห็นให้ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งคนงานไปรดน้ าพรวนดินที่บ้านพัก
ของตนเป็นครั้งคราว (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
  2.7 สั่งซื้อสินค้าในนามของทางราชการ เพ่ือใช้เป็นการส่วนตัวเมื่อไม่ช าระหนี้ ท าให้
เจ้าหนี้ทวงหนี้มายังส่วนราชการ ภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ยินยอมรับสภาพหนี้และชดใช้หนี้บางส่วน
ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
   2.8 น ารถยนต์ของทางราชการไปเยี่ยมญาตินอกเวลาราชการ แต่ขับโดยประมาทเกิด
อุบัติเหตุได้รับความเสียหาย ภายหลังได้ซ่อมรถยนต์ จนใช้งานได้ดีดังเดิมแล้ว (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 
ขั้น) 
 3. ฐานความผิด “ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ” เช่น 
  3.1 เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุไม่ควบคุมดูแลการจัดท าและจัดส่งหนังสือแจ้งความ
ประกวดราคาการจัดซื้อไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือแจ้งความไปยังสถานี
วิทยุหลังจากได้มีการยื่นซองประกวดราคาแล้ว ท าให้ไม่มีการประกาศทางสถานีวิทยุ (โทษภาคทัณฑ์) 
  3.2 ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติการลาของลูกจ้างไม่ถูกต้อง โดยด าเนินการเกี่ยวกับ
ใบลาเพียง 2 ฉบับจากใบลาที่ยื่น 7 ฉบับของลูกจ้างดังกล่าว และปล่อยปละละเลยให้รับเงินค่าจ้างใน
วันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานตามปกติ อีกทั้งอนุมัติให้ลาออกโดยไม่ได้ด าเนินการทางวินัยกรณีไม่มาปฏิบัติ
ราชการแต่อย่างใด (โทษภาคทัณฑ์) 
  3.3 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และ
หากผู้รับผิดทางแพ่งได้น าส านวน ซึ่งท าการสอบสวนเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้เอกสารเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องแต่หลงลืม จนเวลาล่วงเลยไปถึง ๙ เดือน จึงน าออกมาเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (โทษภาคทัณฑ์) 
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  3.4 ท าต้นขั้วใบเสร็จรับเงินสูญหาย แต่ปรากฏว่าไม่มีการน าเอกสารที่สูญหายไปใช้
ในทางมิชอบแต่อย่างใด (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
  3.5 ไม่ส่งรถเข้าซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และเสียค่าซ่อมน้อยแต่ฝืนน ารถออกไป
ใช้งานจนกระทั่งรถอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะใช้งานได้ต่อไป จึงน ามาซ่อมท าให้ค่าซ่อมสูงขึ้น (โทษ
ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
  3.6 ไม่ท ารายงานอัตราก าลังของข้าราชการส่วนต่างๆ ให้กรมทราบ เมื่อผู้บังคับบัญชา
เร่งรัดก็บอกว่าได้จัดส่งไปแล้ว แต่มากรมฯ เตือน ก็เก็บหนังสือเตือนไว้ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
จนกระทั่งจัดท ารายงาน งวดที่ 2 เสร็จ ได้แก้ไขตัวเลขเป็นรายงานงวดที่ 1 ก่อนส่งกรมฯ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  3.7 มอบให้ลูกจ้างชั่วคราวไปถอนเงิน เพ่ือใช้ในราชการเพียงล าพังคนเดียว เป็นเหตุให้
ลูกจ้างชั่วคราวทุจริตยักยอกเงินไปจ านวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังไม่ได้ท าบันทึกรายการรับจ่ายเงิน ซึ่งเป็น
งานในหน้าที่ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจนกระทั่ง  สตง. ตรวจพบ (โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
   3.8 ไม่ค่อยอยู่ปฏิบัติหน้าที่มักจะให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่แทนเสมอ ท าให้เกิดการผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานใช้เวลาราชการ และสถานที่ราชการประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าว
ตักเตือนหลายครั้งแล้วแต่ไม่เชื่อฟัง (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 4 เดือน) 
  3.9 ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ แต่ไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่ผู้มา
รับหน้าที่ใหม่หลีกเลี่ยงไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ภายในระยะเวลาอันสมควร  (โทษตัดเงินเดือน 10% 
เป็นเวลา 4 เดือน) 
  3.10 มีงานค้างอยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 35 เรื่องผู้บังคับบัญชาให้สะสางงานค้าง
ภายใน 2 เดือนระยะเวลาล่วงเลยไป 4 เดือนยังมีงานค้างอยู่อีก 23 เรื่อง นอกจากนี้ ในการขอลา
ป่วยไม่เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ (โทษลดขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น) 
 4. ฐานความผิด“ไม่อุตสาหะและไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ”เช่น 
  4.1 มีหน้าที่ในการเก็บเงินแต่ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด เป็นเหตุให้ยักยอกเงินค่าสาธารณูปโภคไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จ านวน 47,754 บาท (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  4.2 ได้รับเอกสารสัญญารับสภาพหนี้ของผู้ต้องรับผิดทางแพ่งมาด าเนินการต่อแต่ไม่รีบ
ด าเนินการกลับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงไปด าเนินการแทนจนกระทั่งบุคคลทั้งสองพ้นจาก
ต าแหน่งไปก็ยังไม่มีการบังคับผู้ต้องรับผิด  ตามสัญญารับสภาพหนี้ช าระหนี้แต่อย่างใด  (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  4.3 ร่วมกันลงลายมือชื่อในวันตรวจการจ้างซ่อมแซมบ้านพักสองหลังว่าผู้รับจ้างท าการ
ซ่อมถูกต้องแล้ว แต่ปรากฏว่าการซ่อมแซมไม่ถูกต้องตามสัญญา 21 รายการ เป็นเหตุให้ราชการ
ได้รับความเสียหาย (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
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  4.4 ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้ประกอบการทุจริต
แล้วเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 2 
เดือน) 
  4.5 ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ระบุไว้ในสัญญา และราชการ 
ได้รับความเสียหายภายหลังผู้รับเหมาได้ชดใช้เงินค่าเสียหายคืนให้แก่ทางราชการแล้ว  (โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  4.6 รับผิดชอบในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้างแต่ได้ด าเนินการขอ
ขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณไม่ทันก าหนดเวลาเป็นเหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับ
จ้างได ้(โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
  5. ฐานความผิด“ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ” เช่น 
  5.1 เอกสารสูญหายไปขณะอยู่ในความรับผิดชอบของตน (โทษภาคทัณฑ์) 
  5.2 มีหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าผ่อนส่งรถจักรยานยนต์ และน าเงินส่งคลังจังหวัดแต่ได้
มอบหมายให้ลูกจ้างประจ าน าเงินที่เก็บรักษาไว้ส่งคลังจังหวัดแทน ปรากฏว่าลูกจ้างคนดังกล่าว ได้ถือ
โอกาสยักยอกเงินแล้วหลบหนี้ไป แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้หาเงินมาส่งใช้คืนครบถ้วนแล้ว (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  5.3 ขับรถยนต์ของทางราชการ แซงหน้ารถคันอ่ืนแต่ไม่พ้น เป็นเหตุให้ชนกับรถที่วิ่ง
สวนมาได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ แต่มาได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณี และซ่อมรถยนต์ของ
ทางราชการใช้การได้ตามปกติแล้ว (โทษภาคทัณฑ์) 
  5.4 ขับรถยนต์ของทางราชการไปปฏิบัติราชการเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกสิบล้อ
สองคันซึ่งวิ่งสวนมาในลักษณะจะแซงกัน ท าให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายและ
เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ราชการแล้ว (โทษภาคทัณฑ์) 
 6. ฐานความผิด“ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายระเบียบของทางราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล” เช่น 
  6.1 น าเงินส่งเกินก าหนดเวลา (มีการกระท าผิดวินัยเป็นจ านวนมากระดับโทษจะ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป) 
  6.2 ระเบียบก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน แต่ด าเนินการใช้เวลานาน
ถึง 14 เดือน ก่อนหน้านั้นผู้บังคับบัญชาเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนก็ยังเพิกเฉย (โทษตัดเงินเดือน 5% 
เป็นเวลา 2 เดือน) 
  6.3 ลงรับในบัญชีผิดพลาดเงินขาดบัญชีไป 45 บาท และไม่บันทึกรายการรับเงินใน
บัญชีเงินสดด้วยเมื่อ สตง. มาตรวจพบจึงไม่น าเงินลงบัญชี (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 4 เดือน) 
 7. ฐานความผิด“เปิดเผยความลับของทางราชการ” เช่น 
  7.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 น าความลับเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
พิเศษ 2 ขั้น ไปเปิดเผยก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 
2 เดือน) 
  7.2 ได้รับค าสั่งให้ท าการตรวจค้น แล้วน าเรื่องการตรวจค้นไปแจ้งให้ผู้ที่จะถูกตรวจค้น 
ทราบล่วงหน้า ท าให้การตรวจค้นไม่เป็นผลเท่าที่ควร (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 6 เดือน) 
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 8. ฐานความผิด“ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา”เช่น 
  8.1 นักวิชาการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
ประจ าวันแต่ไม่ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินกับรายการในสมุดเงินสดว่าตรงกันหรือไม่  เป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี น าค่าเปรียบเทียบปรับไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (โทษภาคทัณฑ์) 
  8.2 ไม่ยอมเข้าพบผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการด้วยวาจาเพ่ือจะสอบถามข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่กรณียังไม่ถึงกับเกิดความเสียหายแก่ราชการ (โทษภาคทัณฑ์) 
  8.3 ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่อง และเป็นเลขานุการคณะท างาน แต่ได้
ท าบันทึกข้อความถึงผู้บังคับบัญชา อ้างว่าไม่สันทัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขอให้มอบหมายงานแก่
ผู้อื่นแทน และปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว (โทษภาคทัณฑ์) 
  8.4 ขณะท าหน้าที่ได้ชักชวนเพ่ือน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมานั่งดื่มสุราในบริเวณ
ส านักงานเมื่อผู้บั งคับบัญชาห้ามปรามให้ เลิกกระท าดังกล่าวและแสดงกิริยาวาจาไม่พอใจ
ผู้บังคับบัญชา (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  8.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการไม่รายงานเรื่องที่
ลูกจ้างประจ ากระท าผิดวินัย ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึง 2 ปีเศษ (โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  8.6 ได้รับค าสั่งให้ไปร่วมปฏิบัติการกับคณะ แต่กลับปฏิเสธและแสดงกิริยาไม่สุภาพ  
เอาแฟ้มงานมาโยนใส่โต๊ะท างานของผู้อ านวยการต่อหน้าผู้ร่วมงานอ่ืนพร้อมกับพูดว่า“เอาคืนไปไม่
ท า”แล้วเดินออกจากห้องไป (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  8.7 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า แล้วไม่ได้ไปตรวจสภาพบ้าน
เช่าจริงแต่ลงนามในรายงานการตรวจว่าอนุญาตให้เช่าได้ (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  8.8 นิติกร 4 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งกรมฯ ซึ่งสั่งให้กรอกแบบแสดงผลงานตามแบบ
ประจ าเดือน โดยอ้างว่าลืม (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  8.9 ไม่ไปร่วมประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยอ้างว่าท้องเสีย  นอกจากนี้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปริมาณที่ก าหนดท าให้งานคั่งค้างจ านวนมาก  จนผู้บังคับบัญชาต้อง
มอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติแทน (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 4 เดือน) 
 9. ฐานความผิด“รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา”เช่น 
  9.1 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้รับอนุญาตให้ลาไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่  14
เมษายน - 8 พฤษภาคม แต่ออกเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน โดยลาพักผ่อนและลา
ป่วย ซึ่งปรากฏว่าไม่ได้ป่วยจริง แต่ลาเพ่ือมิให้ขาดราชการและการไปต่างประเทศในช่วงดังกล่าว มิได้
ขออนุญาตแต่อย่างใด (โทษภาคทัณฑ์) 
  9.2 ได้เสนอเอกสารประกาศ และสอบคัดเลือกอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยแสดง
ว่าตนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือประกอบการประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (โทษตัดเงินเดือน 
5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  9.3 รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปลอมแปลงใบรับรองแพทย์จากสมควรได้รับการ 
พักผ่อน 2 วัน แต่เป็น 12 วัน (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 4 เดือน) 
  9.4 แก้ไขใบรับรองแพทย์ จากเดิมเห็นควรอยู่รักษาเป็นเวลา 1 วันแต่เป็น 4 วัน 
โดยเจตนาที่จะได้มีวันลามากขึ้น (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
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  9.5 สมมุติข้อเท็จจริง และพยานบุคคล โดยไม่ได้ออกไปสืบเสาะหรือสอบปากค าแต่
อย่างใดแต่ข้อเทจ็จริงในส่วนที่เป็นรายงานเท็จนั้น ไม่ใช่สาระส าคัญ (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 10. ฐานความผิด“ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ”
เช่น 
  10.1 ไม่ส่งมอบบ้านพักตามระเบียบ (โทษภาคทัณฑ์) 
  10.2 ไม่ส่งใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลาแต่จัดส่งใบลาในวันที่ผู้บังคับบัญชาเรียกมา
สอบถาม และผู้บังคับบัญชามิได้อนุญาตการลา (โทษภาคทัณฑ์) 
  10.3 ไม่ลงชื่อและเวลามาปฏิบัติราชการรวม 5 วัน และไม่ลงเวลากลับรวม 13 วัน 
(โทษภาคทัณฑ์) 
  10.4 ขาดราชการโดยอ้างว่าป่วย โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบการลาตามระเบียบ
(โทษภาคทัณฑ์) 
  10.5 ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีล้มละลายและถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว แต่ไม่รายงาน
การถูกฟ้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ (โทษภาคทัณฑ์) 
  10.6 หลักจากลาสิกขาบท แล้วไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ถึงเหตุที่ 
ไม่อาจกลับมาปฏิบัติราชการได้ในเวลาอันสมควร (โทษภาคทัณฑ์) 
  10.7 ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านแต่เข้าพักอาศัยเพียง 6 เดือน หลังจากนั้นได้ย้ายออกไป 
เช่าบ้านใหม่ แต่ยังใช้หลักฐานการเช่าบ้านเดิม และไม่แจ้งต้นสังกัดทราบ (โทษภาคทัณฑ์) 
  10.8 ไม่ยื่นใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ (โทษภาคทัณฑ์) 
  10.9 ลงชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการแทนเพ่ือนซึ่งไม่ได้มาปฏิบัติราชการ (โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  10.10 ใช้โทรศัพท์ทางไกลโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 29 ครั้ง (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 
ขั้น) 
 11. ฐานความผิด“ละท้ิงหน้าที่ราชการ”เช่น 
  11.๑ ละทิ้งหน้าที่ราชการไป 5 วัน เพ่ือออกติดตามลูกหนี้ที่ตนค้ าประกัน  (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  11.๒ น าสุรามาดื่มบนที่ท างาน ขาดราชการ มีอาการเมาสุรา ตลอดทั้งวัน บางครั้งก็
นอนหลับบนโต๊ะท างาน (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  11.๓ ลงชื่อปฏิบัติราชการ และละทิ้งหน้าที่ราชการ ออกไปท าธุระโดยไม่ได้ขออนุญาต 
ผู้บังคับบัญชา (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  11.๔ เบียดบังเวลาราชการไปท าธุระส่วนตัว และไม่ด าเนินการกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งกระท าผิด (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  11.๕ ไม่รีบกลับมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อครบก าหนดการลาศึกษาต่อ 
(โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  11.๖ ไม่จัดส่งใบลาและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา กลับเพิกเฉยไม่ยอมชี้แจง 
ข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 4 เดือน) 



๓๓ 

  11.๗ มาท างานสายและกลับก่อนเวลา ละทิ้งหน้าที่ราชการ รวม 7 วัน ไม่ได้ยื่นใบลา
ป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับลงชื่อในสมุดมาปฏิบัติราชการย้อนหลัง ในวันที่ขาด
ราชการ (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 4 เดือน) 
  11.๘ ละทิ้งหน้าที่ราชการขับรถยนต์ส่วนกลาง ออกไปบ้านพักโดยไม่ขออนุญาต 
ผู้มีอ านาจและได้ขับรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าต่อมาได้ใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ (โทษลดขั้นเงินเดือน  
1 ขั้น) 
  11.๙ ลาศึกษาต่อแต่ถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และไม่มารายงานตัว 
เข้าปฏิบัติราชการในวันที่รู้ว่าหมดหน้าที่จะเป็นนักศึกษา (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 12. ฐานความผิด“ไม่สภุาพเรียบร้อย”เช่น 
  12.1 พูดจาท้าทายและด่าว่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย และเดินด่าทั้งภายในและภายนอก 
ส านักงาน (โทษภาคทัณฑ์) 
  12.2 กล่าวหาและต าหนิผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยค าไม่สุภาพ (โทษภาคทัณฑ์) 
  12.3 ท าร้ายเพื่อนข้าราชการได้รับบาดเจ็บ (โทษภาคทัณฑ์) 
  12.4 เกิดโทสะท้าทายลูกจ้างประจ า  ออกไปชกต่อยข้างนอกส านักงาน  (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  12.๕ ตบหัวหน้าฝ่ายซึ่งท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการท างานไม่เรียบร้อย  (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  12.๖ ใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อย และแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา (โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  12.๗ ดุด่าข้าราชการอื่น ด้วยถ้อยค าอันหยาบคายเป็นประจ า แสดงกิริยามารยาท 
ไม่เรียบร้อย ทะเลาะกับเพ่ือนร่วมงานบ่อยครั้ง ถึงขั้นจะท าร้ายร่างกายข้าราชการที่เป็นสตรี (โทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  12.๘ ชกต่อยหัวหน้าฝ่ายบริหาร เนื่องจากไม่พอใจที่เรียกให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ประกอบเรื่องยืมเงินทดรอง (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  12.๙ เสพสุรามึนเมาพูดจาดูหมิ่นท้าทายผู้บังคับบัญชาต่อหน้าข้าราชการ และ
ประชาชน (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  12.๑๐ โต้เถียงกับเพื่อนข้าราชการชักอาวุธปืนออกมาท าท่าจะยิง และใช้อาวุธปืนตีไป 
ที่ศีรษะ จนเพื่อนข้าราชการได้รับบาดเจ็บ (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 4 เดือน) 
  12.๑๑ ใช้มีดปอกผลไม้ท าร้ายร่างกายข้าราชการอ่ืน ต่อมาส านึกผิดจึงได้ขอโทษและ
คู่กรณีไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 13. ความผิด“ไม่รักษาความสามัคคี”เช่น 
  13.1 ขว้างที่ทับกระดาษเข้าไปในห้องข้าราชการอ่ืน และห้องตัวเองเป็นเหตุให้กระจก 
ประตูแตก (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 3 เดือน) 
  13.2 ใช้ก าลังท าร้ายเพ่ือนข้าราชการบริเวณแขนซ้ายเป็นรอยฟกซ้ าผู้ถูกท าร้ายไม่ได้
แสดงอาการตอบโต้แต่อย่างใด (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
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 14. ฐานความผิด“ไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่”เช่น 
  14.1 บาดหมางโกรธเคืองกับเพ่ือนข้าราชการ  เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบถึงการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีส่วนร่วมรู้เห็นในการประชุมวางแผนกับกลุ่มเดินขบวน เพ่ือมิให้ตนเองต้อง
ย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  14.2 ถูกทักท้วงจากเพ่ือนข้าราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกัน จึงเกิดความไม่พอใจจนท าให้
การประสานงานระหว่างบุคคลทั้งสองมีปัญหา เนื่องจากไม่พูดจากัน (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 
3 เดือน) 
 15. ฐานความผิด“ไม่ต้อนรับให้ความสะดวกไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้การสงเคราะห์  
ดูหม่ินเหยียดยามกดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ” เช่น 
  15.1 ไม่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ โดยละเอียด
และไม่ให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้มาติดต่อราชการจ าต้องติดต่อหลายครั้ง (โทษ
ภาคทัณฑ์) 
  15.2 บ่นกับตัวเองด้วยเสียงอันดังขณะปฏิบัติหน้าที่และต่อหน้าประชาชนผู้มาติดต่อ 
ราชการ ซึ่งเป็นชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามว่า“ท างานเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วยังไม่ได้ดีอีก” 
(โทษภาคทัณฑ์) 
  15.3 เรียงล าดับผู้มาติดต่อราชการผิดพลาดผู้มาติดต่อราชการทักท้วงก็ไม่แก้ไขกลับ
พูดจาท้าทาย (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
 
 16. ฐานความผิด“กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน” เช่น 
  16.1 ร่วมกับบุคคลภายนอกอีก 2 คน ออกเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 
ต่อเดือน ได้รับผลประโยชน์แล้วน ามาแบ่งกัน (โทษภาคทัณฑ์) 
  16.2 ได้รับเงินค่าตอบแทนครั้งละไม่เกิน 500 บาท ในการช่วยเหลือและอ านวยความ 
สะดวกแก่ผู้มาติดต่อทั้ง ๆ ที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา  
4 เดือน) 
 17. ฐานความผิด“ประพฤติชั่วไม่ร้ายแรงประพฤติตนไม่ส ารวม”เช่น 
  17.1 ให้ถ้อยค าเป็นพยานรับรองท้ัง ๆ ที่ไม่รู้เหตุการณ ์(โทษภาคทัณฑ์) 
  17.๒ ถูกแจ้งความด าเนินคดีเก่ียวกับเช็คแต่ภายหลังประนีประนอมยอมความกันได้ 
(โทษภาคทัณฑ์) 
  17.๓ ใส่ความเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งไม่เป็นความจริง (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็น
เวลา 4 เดือน ) 
  17.๔ เก็บของตกได้น าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยมิได้มีการสืบหาตัวผู้เป็นเจ้าของ 
(โทษลดขั้นเงินเดือน 2 ขั้น) 
  17.๕ มึนเมาสุรามาปฏิบัติราชการเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ก่อความร าคาญแก่เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาเคยว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง (โทษภาคทัณฑ์) 
  17.๖ มาปฏิบัติราชการในลักษณะเมาสุราครองสติไม่อยู่ ส่งเสียงดังแสดงวาจาก้าวร้าว 
หยาบคายต่อเพ่ือนร่วมงานจนเป็นที่ร าคาญ (โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
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  17.๗ ดื่มสุรามาปฏิบัติราชการเป็นประจ า และทอดทิ้งงานไปดื่มสุราบ่อยครั้ง (โทษตัด
เงินเดือน 10% เป็นเวลา 4 เดือน) 
  17.๘ ดื่มสุราและพูดสนับสนุนให้พนักงานขับรถยนต์ขับรถเร็วขึ้น ร่วมกับพนักงานขับ
รถยนต์ ออกไปท าธุระส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (โทษลดขั้นเงินเดือน 1 เดือน) 
  17.๙ ไปมาหาสู่เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นหญิงทั้งเวลากลางวันและกลางคืนในลักษณะสอง
ต่อสองจนกระทั่งภรรยาเกิดความหึงหวง และทะเลาะวิวาทกัน (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 1 
เดือน) 
  17.๑๐ ทิ้งภรรยาไปอยู่กินกับหญิงอ่ืนจนมีบุตร (โทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 2 
เดือน) 
  17.๑๑ จดทะเบียนสมรสซ้อน (โทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 2 เดือน) 
  17.๑๒ ปลอมลายมือชื่อผู้บังคับบัญชารับรองการกู้เงินฉุกเฉินของตนจากสหกรณ์ (โทษ
ตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 4 เดือน) 
 
 ลักษณะแห่งความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ ฐานความผิดดังต่อไปนี ้
 1. ฐานความผิด“ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ” 
  1.1 มีหน้าที่ท าบัญชี และรายงานต่างๆ พร้อมท าหน้าที่น าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
ด้วยแล้วท าการยักยอกเงินรายได้แผ่นดินเป็นประโยชน์ส่วนตน (โทษไล่ออก) 
  1.2 ท าการยักยอกเงินค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้สอยเป็นประโยชน์ส่วนตน  (โทษไล่
ออก) 
  1.๓ ร่วมมือกับบุคคลภายนอกปลอมใบก ากับภาษี (โทษไล่ออก) 
  1.๔ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งปลอมใบก ากับภาษีด้วยการรับรองผลการ
ตรวจปฏิบัติการสอบยันหรือตรวนคืนว่าถูกต้องทั้งๆ ที่มิได้มีการประกอบกิจการจริง (โทษไล่ออก) 
  1.๕ ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เสียภาษีแล้ว ต่อมาท าใบเสร็จรับเงินเสียโดยไม่มีการออก 
ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทนส่วนแบบแสดงรายการได้ส่งหน่วยเหนือบันทึกข้อมูลตามปกติ  (โทษไล่
ออก) 
  1.๖ น าเงินรายได้แผ่นดินไปหมุนใช้ (โทษไล่ออก) 
  1.๗ ไม่น าเงินส่งคลังจังหวัดในวันที่ลงรายการ เนื่องจากน าไปใช้ส่วนตัวก่อนภายหลังจึง
ได้น าส่งโดยแก้วันที่ในใบน าส่ง (โทษปลดออก) 
  1.๘ เบียดบังเงินหมวดค่าใช้สอยเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วปลอมแปลงแก้ไข 
เอกสารการเงินของทางราชการนอกจากนี้ได้ยักยอกเงินเดือน  และค่าเช่าบ้านของราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว (โทษไล่ออก) 
  1.๙ ไม่น าเงินฝากคลังตามระเบียบภายหลังเป็นเวลาหลายเดือน สตง. ตรวจพบจึงได้น า
เงินฝากคลังจังหวัด (โทษปลดออก) 
  1.1๐ หักเงินค่าจ้างซ่ึงจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแล้วน า ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
(โทษปลดออก) 
  1.1๑ น าเอกสารซึ่งเป็นค าตอบข้อสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อน และแต่งตั้งข้าราชการไป
แจกจ่ายให้ผู้เข้าสอบบางคนเพ่ือช่วยเหลือให้สอบได้ (โทษปลดออก) 
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  1.1๒ เรียกและรับเงินค่าธรรมเนียมแล้วน าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (โทษปลดออก) 
  1.1๓ วางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ และลูกจ้างซ้ าซ้อนเบิกเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือบุตรสูงกว่าหลักฐานแก้ไขยอดเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินและ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวต่อมาได้น าเงินมาส่งใช้คืน (โทษไล่ออก) 
  1.๑๔ ออกใบเสร็จรับเงินโดยต้นฉบับและส าเนาใบเสร็จรับเงินมีรายการและจ านวนเงิน 
ไม่ตรงกันต่อมาได้ชดใช้คืนให้แก่ทางราชการ (โทษไล่ออก) 
  1.๑๕ รับเงินค่าธรรมเนียมไว้แล้วไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินและไม่น าไปช าระให้เงิน 
ค่าธรรมเนียมก็ไม่คืนให้ (โทษไล่ออก) 
  1.๑๖ จัดท าใบตรวจรับพัสดุแล้วน าเงินจ่ายค่าพัสดุไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  (โทษไล่
ออก) 
  1.๑๗ เรียกร้องเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าด าเนินการ จนกระท่ังมีการร้องเรียนจึงคืนให ้
(โทษไล่ออก) 
  1.๑๘ เบิกจ่ายเงินทั้งที่ลูกจ้างมาท างานไม่ครบตามจ านวนวันที่เบิกแล้วน าเงินส่วน
เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (โทษไล่ออก) 
  1.๑๙ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเช็คให้ตนเป็นผู้รับเงิน (โทษไล่ออก) 
  1.๒๐ แก้ไขและปลอมแปลงเช็คให้ตนเป็นผู้รับเงินแล้วโอนเข้าบัญชีเงินฝากของตน 
(โทษไล่ออก) 
 2. ฐานความผิด“ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”
เช่น 
  2.1 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ที่แห่งอ่ืนท าให ้
ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เสียระบบการปกครองบังคับบัญชา และก่อให้เกิดความเสียหายในการ
บริหารราชการอย่างร้ายแรง (โทษไล่ออก) 
 3. ฐานความผิด“รายงานเท็จเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”เช่น 
  3.1 ไม่ส่งหมายเรียกแล้วรายงานว่าน าไปส่งแล้วเห็นเหตุให้เสียหายแก่การด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีถือว่าเป็นความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง (โทษให้ออก) 
  3.2 จัดท าค าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านและใบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จและใช้เอกสารที่จัดท าขึ้นเองเพ่ือความสะดวกในการเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ (โทษไล่ออก) 
 4. ฐานความผิด“ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง”
เช่น 
  4.1 ไม่ได้ยื่นใบลาออกตามระเบียบทางราชการ จึงไม่พิจารณาการลาออกเมื่อปรากฏ
ว่าไม่มาปฏิบัติราชการอีกเลยจึงเป็นละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรและ
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ (โทษปลดออก) 
  4.2 ขาดราชการแล้วไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย โดยไม่ได้ส่งใบลาหรือแจ้งเหตุผล
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด (โทษไล่ออก) 
  4.3 ลาศึกษาต่อเมื่อพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว ไม่รีบกลับมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (โทษไล่ออก) 
 



๓๗ 

  4.4 ลาพักผ่อนแล้วไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ต่อมาได้โทรเลขแจ้งขอลาออกจาก 
ราชการ (โทษไล่ออก) 
  4.5 ส่งจดหมายขอลาออกจากราชการ โดยไม่จัดท าใบลาตามที่ทางราชการก าหนด 
ผู้บังคับบัญชาจึงไม่พิจารณาอนุญาต (โทษไล่ออก) 
  4.6 ไม่ปฏิบัติงานตามค า สั่งผู้บังคับบัญชา และไม่กลับมารายงานตัวแต่อย่างใด 
(โทษไล่ออก) 
  4.7 ขออนุญาตออกไปค้างคืนนอกสถานฝึกอบรมแล้วไม่กลับเข้ารับการอบรมอีกครบ 
ก าหนดการฝึกอบรมแล้ว ก็ยังไม่กลับไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก (โทษไล่ออก) 
  4.8 ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่อื่นได้รับบาดเจ็บ และหลบหนี้ไปไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการอีกเลย (โทษไล่ออก) 
 5. ฐานความผิด“ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”เช่น 
  5.1 ทุจริตในการสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น (โทษให้ออก) 
  5.2 กระท าผิดฐานยักยอกทรัพย์ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 1 ปี 6 เดือน 
(โทษไล่ออก) 
  5.3 ถูกจับกุมพร้อมของกลางธนบัตรดอลลาร์ปลอม (โทษไล่ออก) 
  5.4 ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกในฐานกรรโชกทรัพย์ (โทษไล่ออก) 
  5.5 เสพสุราในเวลาปฏิบัติราชการ เป็นเหตุให้มีอาการมึนเมาจนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ (โทษให้ออก) 
  5.6 เบิกค่ารถยนต์บรรทุกสัมภาระ และสิ่งของใบการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ท้ังที่ 
ข้อเท็จจริงมิได้มีการจ้างรถยนต์บรรทุกอย่างใดแต่ได้ขอใบเสร็จรับเงินจากเอกสารมาประกอบการเบิก
เงิน (โทษไล่ออก) 
  5.7 เบิกค่าเช่าบ้านทั้งที่ไม่ได้พักอาศัยและช าระค่าเช่าจริง นอกจากนี้ได้เขียนรายงาน 
การเดินทางไปประชุมอันเป็นเท็จเพ่ือขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทาง (โทษให้
ออก) 
  5.8 หลอกลวงราษฎรว่าสามารถฝากบุตรหลานเข้าท างานได้ แล้วเรียกเงินค่าฝากเข้า 
ท างาน (โทษไล่ออก) 
  5.9 อ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจ า เพ่ือหลอกลวงเอาเงินจากผู้เข้า
สอบหากไม่สามารถช่วยเหลือได้จะคืนเงินให้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบได้จึงคืนเงินให้ (โทษปลดออก) 
  5.10 เรียกร้องโดยหลอกลวงว่าจะช่วยให้เข้าท างาน (โทษปลดออก) 
  5.11 แอบอ้างและจัดท าเอกสารหนังสือประกาศรับสมัครบุคคลเข้าท างานเป็นเท็จ 
โดยเรียกและรับเงินจากผู้มาสมัครเป็นค่าตอบแทน (โทษไล่ออก) 
  5.12 หลอกลวงเอาเงินโดยสัญญาว่าจะช่วยให้สอบบรรจุเป็นภารโรงได้ โดยท าสัญญา
กู้ยืมไว้เป็นประกัน (โทษไล่ออก) 
  5.1๓ มีภรรยาและมีบุตรแล้วหลอกลวงหญิงอ่ืนเป็นภรรยาจนมีบุตรด้วยกันแล้วกลับ
ทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังหลอกลวงให้หญิงนั้นลงนามยินยอมให้ตนมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
หลังจากนั้นได้ฟ้องขับไล่หญิงนั้น (โทษไล่ออก) 
  5.๑๔ ใช้อุบายหลอกหลวงและปลุกปล้ านักศึกษา ซึ่งเคยฝึกงานเกิดการต่อสู้ขัดขืนจน 



๓๘ 

นักศึกษาคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ (โทษไล่ออก) 
  5.๑๕ พยายามทุจริตในการสอบโดยลักลอบน าเอกสารเกี่ยวกับวิชาที่เข้าสอบเข้าไป 
ในห้องสอบ (โทษไล่ออก) 
  5.๑๖ คัดลอกข้อความในเอกสารที่ลักลอบน าเขาไปในห้องสอบลงในกระดาษค าตอบ 
(โทษไล่ออก) 
  5.๑๗ ปลอมลายมือชื่อเพ่ือนข้าราชการ เพ่ือขอกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์และรับเงินไป
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ (โทษไล่ออก) 
  5.๑๘ ปลอมลายมือชื่อเจ้าหน้าที่อ่ืน และภรรยาในฐานะผู้ค้ าประกันและผู้ให้ความ
ยินยอมกับปลอมลายมือชื่อพยานเพื่อใช้ประกอบการกู้เงินจากสหกรณ์ (โทษให้ออก) 
  5.๑9 ถูกศาลพิพากษาให้จ าคุกในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติโดยมิชอบ 
(โทษไล่ออก) 
  5.๒๐ ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกในข้อหาพยายามลักทรัพย์ของทางราชการ 
(โทษไล่ออก) 
  5.๒๑ ถูกจับกุมพร้อมของกลางเป็นเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย (โทษไล่ออก) 
  5.๒๒ เข้าร่วมเล่นการพนันและมีหนี้สินที่เกิดจากการเล่นการพนันและมีหนี้สินจนต้อง 
ขาดราชการบ่อย (โทษให้ออก) 
  5.๒๓ ใช้หนังสือเดินทางปลอมเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (โทษปลดออก) 
  5.๒๔ เรียกและรับเงินเพ่ือเป็นค่าวิ่งเต้นช่วยคดีจนกระทั่งถูกร้องเรียนจึงน าเงินมาคืน
จนครบ (โทษปลดออก) 
 
๙. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัย
บูรพา  มีมาตรฐานโดยรวมของกระบวนการ คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ปฏิบัติงานตามกระบวนการด าเนินการสอบสวนวินัย ไดถู้กต้องครบถ้วนตามกระบวนการ และมีความ
รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีการก ากับติดตามผลส าเร็จของกระบวนการ ตามแนวคิดของ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย (Deming, ๑๙๙๕) 
  P (Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การแก้ปัญหาและวางแผน
แก้ปัญหา  
  D (D) คือ ขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีวางไว้ 
 C (Check) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผล 
 A (Action) คือ การก าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
 



๓๙ 

  จากแนวคิดดังกล่าว จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในการด าเนินการ
สอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพงาน 
๑. ผู้ถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานตาม
สมควรหรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
ว่ามีผู้กระท าผิดวินัย 

   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชา รวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น ก่อนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ตามอ านาจและองค์ประกอบที่กฎหมายก าหนด 

๒. การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถูกกล่าวหา คัดค้านคณะกรรมการฯ  

๓. วางแนวทางการสอบสวน  พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาทั้งหมด  
เพ่ือวางกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการ 

๔. การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา  เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และแจ้ง
สิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ 

๕. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐาน 

 แสดงพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเป็นธรรม 

๖. การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา 

 การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพ่ือพิจารณาอย่างรอบด้าน 

๗. รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง  การสรุปผลการสอบสวน โดยพิจารณาตามพยาน หลักฐาน
ทั้งหมดและข้อโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหา 

๘. รายงานผลการสอบสวนและค าสั่ง
ลงโทษถึงอธิการบดี 

 การตรวจสอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
โดยอธิการบดี  

๙. อธิการบดีรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 

 การตรวจสอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 
และอธิการบดี อีกชั้นหนึ่ง ก่อนออกค าสั่งทางปกครองที่อาจมีผล
เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 

ตารางที่ ๔  มาตรฐานคุณภาพการด าเนินการสอบสวนวินัยของมหาวิทยาลัยบูรพาแต่ละขั้นตอน 

๑๐. ระบบติดตามประเมินผล 
 ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ 
ต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือตรวจสอบและพิจารณาสั่งการ โดยในกระบวนการเสนอความเห็น
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ก ากับดูแลให้ด าเนินการด้วยความ
รวดเร็ว  หากเป็นกรณีคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมีหน้าที่เสนอรายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
นั้น ผู้สั่งแต่งตั้งจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ และวินิจฉัยว่าการสอบสวน 
ชอบด้วยกระบวนการและกฎหมายหรือไม่  หากมีกรณีที่กระบวนการใดมิชอบ ก็สั่งการให้แก้ไขได้
เพ่ือมิให้การสอบสวนเสียไป และหากเห็นว่าต้องสอบสวนเพ่ิมเติมในประเด็นใด ก็พิจารณาก าหนด
ประเด็นพร้อมส่งเอกสารให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพ่ือสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
รวมถึงเป็นผู้ควบคุมให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการภายใต้ก าหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน หากมี
เหตุที่ท าให้ไม่สามารถสอบสวนได้ตามก าหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอเหตุผลความ
จ าเป็นเพ่ือขอขยายระยะเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งได้ไม่เกินครั้งละ ๖๐ วัน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าเกิน



๔๐ 

สมควร ทั้งนี้  ยังมีกระบวนการพิจารณาตรวจสอบดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน และ
ผู้บังคับบัญชา โดยเสนออธิการบดี คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา และสภา
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ  

๑๑. เอกสารอ้างอิง 
๑. หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาทั้งหมด 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.๑) 
๓. หนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถึงคณะกรรมการฯ และผู้ถูกกล่าวหา 
๔. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๑ (แบบ สว. ๒) 
๕. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

ตามข้อ ๒๒ (แบบ สว.๓) และพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
๖. บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) 
๗. บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๕) 
๘. รายงานการสอบสวน (แบบ สว. ๖) และพยานหลักฐานประกอบส านวน 
๙. ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ (ท.๑) 
๑๐. ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน (ท.๒) 
๑๑. ค าสั่งลงโทษลดเงินเดือน (ท.๓) 
๑๒. ค าสั่งลงโทษ (ปลด/ไล่) ออกจากงาน (ท.๔) 
๑๓. ค าสั่งเพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ (ท.๕)  

 ๑๒. แบบฟอร์มที่ใช้ 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.๑) 
๒. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๑ (แบบ สว. ๒) 
๓. บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

ตามข้อ ๒๒ (แบบ สว.๓) 
๔. บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) 
๕. บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๕) 
๖. รายงานการสอบสวน (แบบ สว. ๖)  
๗. ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ (ท.๑) 
๘. ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน (ท.๒) 
๙. ค าสั่งลงโทษลดเงินเดือน (ท.๓) 
๑๐. ค าสั่งลงโทษ (ปลด/ไล่) ออกจากงาน (ท.๔) 
๑๑. ค าสั่งเพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ (ท.๕)  



๔๑ 

๑๓. ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง 

๑ การแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ยอมรับทราบค าสั่ง
หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ 

มีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของ 
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ  
ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

๒ การแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

เปลี่ยนกรรมการบ่อยครั้ง ท าให้การ
สอบสวนไม่ต่อเนื่อง หรือล่าช้า 

ผู้มีค าสั่งแต่งตั้งมีดุลพินิจในการพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นของคณะกรรมการสอบสวน กรณีการ
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสอบสวน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 

๓ การวางแนวทางการ
สอบสวน 

กรรมการสอบสวน มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวนไม่ครบถ้วน รอบด้าน 
และไม่รู้หลักเกณฑ์ในการสอบสวน 

ให้เลขานุการ ชี้แจงหรืออธิบายเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในส่วนของกระบวนการในการสอบสวน ว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร 
และมีประเด็นในการสอบสวนอย่างไร ในขั้นตอนของการวางแนวทางการสอบสวนในการประชุม 
ครั้งแรก เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

๔ การแจ้งและอธิบาย 
ข้อกล่าวหา 

ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่มารับทราบ
ข้อกล่าวหา 

ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให้ 
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ 
การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับ  เพื่อเก็บไว้ใน
ส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ  โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบอีกหนึ่งฉบับและส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวน
การสอบสวน เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้ถือ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว 



๔๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง 

๕ การแจ้งข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐาน 

ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบหรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา 

ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อ
ที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง นัดมาให้ถ้อยค าและน าสืบ 
แก้ข้อกล่าวหา การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ 
เพ่ือเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ  โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 
หนึ่งฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบอีกหนึ่งฉบับและส่งกลับคืนมา
รวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้
รับแบบ สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัด  
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และ 
ไม่ประสงค์ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้  
หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้  
แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค า หรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวน 
ให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

๖ การรวบรวมพยาน 
หลักฐานเพิ่มเติม 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

พยานไม่กล้าให้ถ้อยค าตามความ 
เป็นจริง เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบ
เป็นการส่วนตัวกับผู้ถูกกล่าวหา  

คณะกรรมการสอบสวน ต้องให้ความเชื่อมั่นต่อพยานว่า การด าเนินการสอบสวนวินัย ต้องด าเนินการให้
เป็นไปโดยลับ และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมลูของพยานเด็ดขาด  

๗ การรวบรวมพยาน 
หลักฐานเพิ่มเติม 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

ผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติกรรมข่มขู่ ขอร้อง 
หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่ กรรมการ
สอบสวน  

ผู้มีค าสั่งแต่งตั้ง ต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน  
มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีความเก่ียวข้องเป็นประการใด กับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือให้มีการพิจารณาด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นกลาง และปราศจากอคติ   

ตารางที่ ๕ ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา



๔๓ 

๑๔. ข้อเสนอแนะ 

๑. ในกรณีการพิจารณาโทษของพนักงานและลูกจ้าง นั้น ระเบียบคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของพนักงานและ
ลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ก าหนดให้มีการสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษได้ หากมี
เหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับกับข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มิได้ก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ไว้แต่อย่าง
ใด  จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๒. ในส่วนของการตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบสวน ตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
หากเป็นกรณีเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา (ก.บ.บ.) ทราบ และหากเป็นกรณีเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา (ก.บ.บ.)  พิจารณา ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบด้วย  แต่หากเป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ได้ก าหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบและพิจารณา จึงขอเสนอให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้มีการตรวจสอบดุลพินิจของผู้มีค าสั่งแต่งตั้งก่อนมี
ค าสั่งลงโทษ อันเป็นการพิทักษ์สิทธิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่นเดียวกับกรณีของ
พนักงานและลูกจ้าง  

๓. เนื่องจากมหาวิทยาลัย พบปัญหาเกี่ยวกับกรณีผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติกรรมข่มขู่ หรือขอร้อง 
หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่คณะกรรมการสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
และผู้เกี่ยวข้อง หรือมีพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการสอบสวน อันอาจท าให้เสื่อม
เสียความเที่ยงธรรม หรือท าให้การด าเนินการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ หรือส่งผล
กระท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า  แต่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องว่า หากพบพฤติการณ์เช่นนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีแนวทางในการพิจารณาด าเนินการ หรือ
แนวทางในการลงโทษแก่ผู้กระท าการดังกล่าวอย่างไร  อันเป็นการปกป้องสิทธิของพยาน ผู้เกี่ยวข้อง 
หรือคณะกรรมการสอบสวน  จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการในการปกป้องพยาน โดยอาจ
มีการแจ้งสิทธิและข้อห้ามไว้ในกระบวนการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้ถูกกล่าวหา 
รวมถึงมีการแจ้งให้พยาน ผู้เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการสอบสวน รายงานต่อผู้มีค าสั่งแต่งตั้ง กรณีพบ
พฤติกรรมดังกล่าว เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่ม เติมกฎหมายว าดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

๘๖



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”  ระหวางบทนิยามคําวา  

“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  และคําวา  “สภาสถาบันอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

““พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได 

ของสถาบันอุดมศึกษา” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๘)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอยางอื่น   

เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และกําหนดอัตรา

เงินเดือนคาตอบแทนที่ควรไดรับ  และตําแหนงที่ควรแตงต้ัง” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มีดังตอไปนี้ 

(ก) ตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย  ไดแก 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

(๕) ตําแหนงอื่นตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

( ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ไดแก 

(๑) อธิการบดี 

 (๒) รองอธิการบดี 

 (๓) คณบดี 

๘๗



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 (๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (๕) ผูชวยอธิการบดี 

 (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการกอง   

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

 (๘) ตําแหนงอื่นตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

( ค) ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไดแก 

 (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) ระดับเชี่ยวชาญ 

(๓) ระดับชํานาญการ 

(๔) ระดับปฏิบัติการ 

 (๕) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงวิชาการตาม   (ก)  (๑)  (๒)  หรือ   (๓)   ใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม  (ข)  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)   

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา  และมีรองอธิการบดี 

เปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต  จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได 

ใหผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม  (ก)  มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนานามเพื่อแสดง 

วิทยฐานะไดตลอดไป” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย  เมื่ออายุครบ 

หกสิบปบริบูรณ  และจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ   

หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย  และมีความประสงคที่จะให 

๘๘



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

ผูนั้นรับราชการอยูตอไป  สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงส้ินปงบประมาณ 

ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได 

ในระหวางการตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ซ่ึงไดรับการตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตาม 

มาตร  ๑๘  (ข)  และงานบริหารอื่นตามที่  ก.พ.อ.  กําหนดมิได 

การตอเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  

กําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และการแตงต้ังให ดํารงตําแหนง  ใหอธิการบดีเปนผู ส่ังบรรจุและแตงต้ัง   เวนแตการแตงต้ัง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงวิชาการตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑)  และตําแหนง

ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรา  ๑๘  (ค)  (๑)  ใหรัฐมนตรีนําเสนอ

นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ัง” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด 

ตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  (๑)  แลว  หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนั้น  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๒๘  แตงต้ังผูนั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา

ที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยูตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด” 

๘๙



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงอธิการบดี  

ใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อน” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๙ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง

วิชาการตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑)  และตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตามมาตรา  ๑๘  (ค)  (๑)  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 

มาตรา ๑๒ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนหมวด  ๙  การบริหารงานบุคคลของพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  มาตรา  ๖๕/๑  และมาตรา  ๖๕/๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“หมวด  ๙ 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๕/๑ การกําหนดตําแหนง  ระบบการจาง  การบรรจุและการแตงต้ัง  อัตราคาจาง 

และคาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ  การเลื่อนตําแหนง  การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง   

การลา  จรรยาบรรณ  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากงาน  การอุทธรณ 

และการรองทุกข  และการอื่นที่ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ตามมาตรา  ๑๘  หรือตําแหนงอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตาม 

มาตรา  ๖๕/๑  ได 

๙๐



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ตามมาตรา  ๑๘  (ข)  ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นมีอํานาจและหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ัง
และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
หนวยงานนั้น 

ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการและพนักงาน 
ในสวนราชการหรือสวนงานใด  ในฐานะใด  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มิใหนํามาตรา  ๑๙   
มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการต้ังแตตําแหนง 
รองศาสตราจารยข้ึนไป  เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณและจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณ 
ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือ
วิจัย  และมีความประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป  สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้น 
รับราชการตอไปจนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได  โดยการตอเวลาราชการ
ใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธกีารและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
และในระหวางการตอเวลาราชการดังกลาว  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับการตอเวลา
ราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา  ๑๘  (ข)  และงานบริหารอื่น
ตามที่  ก.พ.อ.  กําหนดมิได 

ในระหวางที่  ก.พ.อ.  ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง  
ใหนําหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่ใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง 
กับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตอเวลาราชการตามมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงมีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

๙๑



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๑๕ ในระหวางที่ยังมิไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขตาม 

มาตรา   ๑๘   มาตรา   ๓๑  และมาตรา  ๓๓   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  การกําหนดตําแหนง   

การแตงต้ัง  และการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ในระดับสูงข้ึน  ใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป  จนกวาจะไดแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖ ในระหวางที่ ยังมิไดมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายังคงไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะไดมีการปรับปรุงอัตรา

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  หรือตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  ใหสอดคลองกับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การได รับเ งินเ ดือนและเ งินประจํ า ตําแหนงตามวรรคหนึ่ งของข าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ตําแหนงใดใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

ในอัตราใด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด  โดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ใหเทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

๙๒



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  

การออกจากราชการ  และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ก.พ.อ.  จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่  ก.พ.อ.  มอบหมายก็ได้ 

๙๓



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ก.พ.อ.  จะกําหนดให้คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการ
ตามที่มอบหมายแล้วเสนอ  ก.พ.อ.  เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ  อํานาจหน้าที่  รวมทั้งการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้   
หรือหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  หรือที่  ก.อ.ร.  กําหนด 
ตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
และร้องทุกข์  มาตรา  ๑๗/๑  มาตรา  ๑๗/๒  มาตรา  ๑๗/๓  มาตรา  ๑๗/๔  มาตรา  ๑๗/๕  และมาตรา  ๑๗/๖  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“หมวด  ๒/๑ 
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

มาตรา ๑๗/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.อ.ร.”  ประกอบด้วย  กรรมการตามมาตรา  ๑๑  (๓)  คนหน่ึงซึ่ง  ก.พ.อ.  มอบหมาย  เป็นประธาน  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง  ก.พ.อ.  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  ก.พ.อ.  และเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านบริหารการอุดมศึกษา  ด้านกฎหมาย  
และด้านบริหารงานบุคคล  จํานวนไม่เกินห้าคน 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  

ก.พ.อ.  กําหนด 
มาตรา ๑๗/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗/๑  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  

ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนด  ให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการแทนก็ได้  กรณีที่มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการผู้นั้น 
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการให้ได้มา 

ซึ่งกรรมการใหม่  ให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

๙๔



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

มาตรา ๑๗/๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา   ๑๗/๒   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗/๑  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.พ.อ.  มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๑๗/๔ ก.อ.ร.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๒  และพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามมาตรา  ๖๓ 
(๒) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
มาตรา ๑๗/๕ ก.อ.ร.  จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่  ก.อ.ร.  มอบหมายก็ได้ 
การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ก.อ.ร.  จะกําหนดให้คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการ

ตามที่มอบหมายแล้วเสนอ  ก.อ.ร.  เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 
การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ  อํานาจหน้าที่  รวมทั้งการประชุมของ

คณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.อ.ร.  กําหนด 
มาตรา ๑๗/๖ การประชุมของ  ก.อ.ร.  ให้นํามาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๗ ให้แก้ไขคําว่า  “ก.พ.อ.”  ในหมวด  ๘  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นคําว่า  “ก.อ.ร.”  ทุกแห่ง 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  

หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  ยกเว้นกรณีการส่ังลงโทษ 
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือได้รับคําสั่ง  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งต้อง 
ไม่เกินเก้าสิบวัน  โดยจะต้องมีการกําหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือในกรณีที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธิเสนอ

๙๕



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

เร่ืองร้องทุกข์ต่อ  ก.อ.ร.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
หรือวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

ให้  ก.อ.ร.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
ที่ออกตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ  ก.อ.ร.  หรือในกรณีที่  ก.อ.ร.  มิได้
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๕ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๑  และการแก้ไขคําสั่ง
ลงโทษตามมาตรา  ๖๔  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๗ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับตามวรรคหน่ึงซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  และให้นํามาตรา  ๖๒  วรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้แก้ไขคําว่า  “เลื่อนขั้นเงินเดือน”  และคําว่า  “ลดข้ันเงินเดือน”  ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  “เลื่อนเงินเดือน”  
และคําว่า  “ลดเงินเดือน”  ทุกแห่ง 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใด  ที่ใช้คําว่า  “เลื่อนข้ันเงินเดือน”  
และคําว่า  “ลดขั้นเงินเดือน”  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ใช้คําว่า  
“เลื่อนเงินเดือน”  และคําว่า  “ลดเงินเดือน”  แทน 

มาตรา ๑๑ ให้ดําเนินการให้มี  ก.อ.ร.  ตามมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มี  ก.อ.ร.  ตามวรรคหน่ึง  ให้  ก.พ.อ.  ทําหน้าที่  ก.อ.ร.  ไปพลางก่อน 
มาตรา ๑๒ เร่ืองอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ  ก.พ.อ.  
ให้  ก.พ.อ.  พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๑๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้  ให้นําข้อบังคับ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  กรณีถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการ  หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

๙๖



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

จนกว่าจะได้มีการออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

๙๗



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  

เ พ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

๙๘



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตตุาย  

มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า  ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใด 

อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือตอ่ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น

หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า   ในขณะรับราชการได้กระท า

ความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  

ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษ

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๗  ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 

แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกล่าวหา  หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัย  

มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรอืพิจารณา  ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัที่

ออกตามมาตรา  ๑๗  ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวน

ภายในหนึ่งปีนบัแตว่ันที่ผู้นัน้ออกจากราชการ  และตอ้งสั่งลงโทษภายในสามปนีับแต่วนัที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

ส าหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปี 

นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ  หรือองค์กรพิจารณา

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวนิัยมคี าวนิิจฉยัถึงทีสุ่ดหรอื

มีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่

วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

๙๙



การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา

ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มลูความผิดข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อุดมศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว  การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ” 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒

๑๐๐



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เ พิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ก.พ.อ.  อาจก าหนดให้

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา

                        ๑๐๑ 

๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒



ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง

ตามที่เห็นสมควรเปน็กรณี ๆ  ไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

๑๐๒



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “สถาบันอุดมศึกษา”  ในมาตรา  ๔ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

““สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่
ส่วนราชการ” 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๐๓



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อวา่  

“ก.พ.อ.”  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และเลขาธิการ  ก.พ.  

เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
(๓) กรรมการซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคน

แต่ไม่เกินสิบคน 
(๔) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา

สองคน  และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน  เป็นกรรมการ 
(๕) รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง  

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ต้องด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  หรือไม่ต่ ากว่าอธิบดี  

หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์และไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม  (๓)  ให้รัฐมนตรีด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  
ก าหนด  ทั้งนี้  กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา  
ตาม  (๔)  จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน” 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๐๔



มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ค าว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรานี้  ให้หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม” 

มาตรา ๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา  ๔๙  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

๑๐๕



ขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา 
วาดวยหลกัเกณฑ วิธกีาร เงือ่นไขการสอบสวนพิจารณาทางวินยั 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
.............................................. 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขเกีย่วกับการสอบสวน 
พิจารณาทางวนิัย และผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัขาราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยับูรพา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) และ (๑๒) และมาตรา ๗๘ วรรคสอง               
แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗  และมาตรา ๔๙  แหง
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยอนุมัติของ           
สภามหาวิทยาลัยบรูพา ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๒  เมื่อวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒  จึงใหออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรยีกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลยับรูพา วาดวยหลกัเกณฑ วิธกีาร  
เง่ือนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ ๒๕๕๒” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถดัจากวันประกาศ เปนตนไป  

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้  
 “ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการที่สังกัดสวนราชการมหาวิทยาลยับูรพา และ

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลใหหมายความรวมถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา
สังกัดมหาวิทยาลยับรูพาดวย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา พนักงานมหาวทิยาลยับรูพา 

ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

(สําเนา) 

๑๐๖



-๒- 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๕  ขาราชการผูใดมีกรณถีูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวนิัย  
หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวากระทําผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยพลันและตองสอบสวนใหแลวเสรจ็โดยไมชักชา เวนแตเปนกรณกีารกระทําผิดวินัยท่ีมิใชความผิด
วินัยอยางรายแรงหรือเปนกรณีความผิดทีป่รากฏชัดแจงตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศกึษากําหนด จะไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได แตตองใหผูถกูกลาวหาไดมี
โอกาสรับทราบขอกลาวหาเพื่อโตแยงหรอืช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนเองได  

ขอ ๖  การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย  
กรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวนัสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป  
สวนเวลาสิ้นสดุ ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยดุปฏิบัติงานใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปน
วันสุดทายของระยะเวลา ทัง้นี้เวนแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  

หมวด ๒  
คณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๗  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน ตามขอบังคับนี้  

ขอ ๘   การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากขาราชการและหรือ 
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันแลวมีจํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวย  

(๑)  ประธานกรรมการสอบสวนซึ่งดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาหรือเทยีบไดไมต่ํากวาผูถกูกลาวหา   
(๒)   กรรมการสอบสวนจํานวนอกีอยางนอยสองคน โดยใหแตงตัง้กรรมการสอบสวน

คนหนึ่งเปนเลขานุการ  
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อาจมผีูชวยเลขานุการดวยก็ได 
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปรญิญาทาง 

กฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลกัสูตรการดําเนินการทางวินยั รวมเปนกรรมการสอบสวน
ดวยอยางนอยหน่ึงคน 

๑๐๗



-๓- 

เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการสอบสวน  
จะดํารงตําแหนงต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถกูกลาวหา ก็ไมกระทบถงึการทีไ่ดรับแตงตั้งเปน 
ประธานกรรมการสอบสวน 

ขอ ๙  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือ ตําแหนงและสังกัดของ 
ผูถกูกลาวหา เรื่องที่กลาวหา ช่ือและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน และ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี ้ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทายขอบังคับนี้  

การเปลีย่นแปลงตําแหนงของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน ไมกระทบ 
ถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง  

ขอ ๑๐  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการดังตอไปน้ี  

(๑)  แจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถกูกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผู
ถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนป รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนีใ้หมอบสําเนาคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบหนึ่งฉบับ  

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่ง หรือไมอาจแจงใหผูถกูกลาวหา 
ทราบไดใหมีหนังสือแจงพรอมกับสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถกูกลาวหา  
ณ ท่ีอยูของผูถกูกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแต
วันท่ีสงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถกูกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 

(๒) ในการแจงคําสั่งตาม (๑) ใหผูส่ังแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถกู
กลาวหาทราบดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน 

(๓)  สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และสงเอกสารหลกัฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องทีก่ลาวหาทั้งหมดรวมถึงหลักฐานการรับทราบหรือถือวารบัทราบตาม (๑) ใหประธาน
กรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนตอไป โดยใหประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือและ
วันเดือนปรับทราบไวเปนหลักฐาน 

หมวด ๓ 
การคดัคานคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๑๑  ผูถูกกลาวหามีสิทธคิัดคานผูไดรบัแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน  
ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายเหตุประกอบกนั ดังตอไปนี ้ 

(๑)  รูเห็นเหตกุารณในขณะกระทําการตามเรื่องท่ีกลาวหา  
(๒)  มีสวนไดเสียในเรื่องท่ีสอบสวน  

๑๐๘



-๔- 

(๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองผูถกูกลาวหา  
(๔)  เปนผูกลาวหาหรือเปนคูหมั้น คูสมรส บุพการี ผูสืบสนัดาน หรือพ่ีนอง 

รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาของผูถกูกลาวหา  
(๕)  เปนเจาหนี้หรือลกูหนี้ผูถูกกลาวหา  
(๖)  เคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพทิักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของผูถกูกลาวหา  
(๗)  มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม  

ขอ ๑๒  การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือยื่น 
ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวันนบัแตวนัรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการ
สอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร ในการนีใ้หผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสง
สําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการสอบสวนทราบ
และรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย  

ในการพจิารณาเรื่องคัดคาน ผูซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได  หากผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรบัฟงได ใหสั่งใหผูซ่ึงถูกคดัคานพนจากการ
เปนกรรมการสอบสวน แตหากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได ใหสั่งยกคํา
คัดคานนั้นโดยใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ใหแสดงเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบ แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวน
รวบรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเรว็ การส่ังยกคําคัดคานใหเปนที่สุด  

ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ตามวรรคสอง ใหถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และใหเลขานุการหรือ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) รายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามขอ ๑๔ ตอไป  

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 

ขอ ๑๓  ในกรณีท่ีผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจ 
ถูกคัดคานตามขอ ๑๑ ใหผูนัน้รายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหนําขอ ๑๒ มาใช
บังคับโดยอนโุลม  

ขอ ๑๔  ถาผูสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามเีหตุอันสมควรหรือจําเปนที่
จะตองเปลี่ยน เพ่ิมหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนนิการได โดยใหแสดง
เหตุแหงการสัง่นั้นไวดวย และใหนําขอ ๑๐ มาใชบังคับโดยอนโุลม  

การเปลีย่นแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถงึ 
การสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว  

๑๐๙
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หมวด ๔  
การดาํเนินการสอบสวน 

ขอ ๑๕  เมื่อประธานกรรมการสอบสวนไดรับเรื่องตามขอ ๑๐ แลว ใหดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพจิารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป  

ขอ ๑๖  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีสอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
ระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับนี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา และดแูลใหเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนีใ้หคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัตแิละความ
ประพฤติของผูถกูกลาวหาทีเ่กี่ยวของกับเรือ่งท่ีกลาวหาเทาท่ีจําเปนเพือ่ประกอบการพิจารณาและจดัทํา
บันทึกการประชุมไวทุกครั้งที่มีการสอบสวนดวย  

ขอ ๑๗  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตาม 
ขอ ๒๒ และขอ ๓๕ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชมุไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด  

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการสอบสวนอยูรวมประชุม
ดวย ในกรณีจาํเปนที่ประธานกรรมการสอบสวนไมสามารถเขาประชมุไดใหกรรมการสอบสวนทีม่า
ประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งทาํหนาท่ีแทน  

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสยีงขางมาก ถาคะแนนเสียง 
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนท่ี 
ควรใหผูถูกกลาวหาพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอ
ความเห็นไปยงัอธิการบด ีเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

ขอ ๑๙  เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเรว็และเปนธรรมแกผูถกูกลาวหา  
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนัท่ี
ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามลาํดับขั้นตอนดังนี้  

(๑) ดําเนินการประชุมเพื่อวางแนวทางในการสอบสวน ตามขอ ๑๕ แจงและ 
อธิบายขอกลาวหาใหผูถกูกลาวหาทราบ ตามขอ ๒๑ 

๑๑๐
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(๒)  รวบรวมพยานหลกัฐานที่เกีย่วของกบัเรื่องท่ีกลาวหาเทาที่มี เมื่อไดดําเนินการ
ตาม (๑) แลวเสร็จ 

(๓)  แจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๒ ให 
ผูถกูกลาวหาทราบ  เมื่อไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสรจ็ 

(๔)  รวบรวมพยานหลกัฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จเมื่อไดดําเนนิการตาม (๓) 
(๕)  ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน เมื่อไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ  
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลว
เสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน 
ท้ังนี้ใหยื่นคําขอขยายกอนสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ ๒๐  การนาํเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลกัฐานในสํานวนการสอบสวน  
ใหกรรมการสอบสวนบันทกึไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด  

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนาํ 
ตนฉบับมาได จะใชสําเนาทีก่รรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถกูตองก็ได  

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือบุบสลายหรือถูกทําลายหรือโดยเหต ุ
ประการอื่น จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได  

ขอ ๒๑  เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๕  
แลวใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังนี ้

(๑)   มีหนังสือเรยีกผูถกูกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ี
กลาวหา ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทาํการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวน 
แจงดวยวาผูถกูกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่
จะใหถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอ
กลาวหาไดตามที่กําหนดไวในขอ ๒๒ (๑)  

การแจงตาม (๑) ใหทําบันทึกมีสาระสําคญัตามแบบ สว.๒ ทายขอบังคับนี้  
โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถกูกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ            
โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมอืช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย  

(๒)  ใหถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร  
และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ผูถกูลาวหาไดใหถอยคําไวดังนี้  

๑๑๑
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(ก)  กรณีทีผู่ถกูกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามทีถู่กกลาวหา             
ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถกูกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปน
ความผดิวนัิยกรณใีด หากผูถกูกลาวหายังคงยืนยนัตามทีร่บัสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ
รวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ
สอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปกไ็ด หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องทีก่ลาวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลว
ดําเนินการตามขอ ๓๕ และขอ ๓๖ ตอไป  

(ข)  กรณีที่ผูถกูกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๒๒ ตอไป  

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือ 
รับทราบขอกลาวหา หรือไมมารับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญ
ตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถกูกลาวหา ณ ที่อยูของผูถกูกลาวหา  
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานทีต่ิดตอที่ผูถกูกลาวหาแจงใหทราบ พรอมท้ังมี
หนังสือสอบถามผูถกูกลาวหาวาไดกระทําการตามทีถู่กกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณ ี
เชนนี ้ใหทําบันทึกมีสาระสาํคัญตามแบบ สว.๒ เปนสามฉบับ เพ่ือเกบ็ไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบับ สงใหผูถกูกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเกบ็ไวหน่ึงฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลาย 
มือช่ือ และวนั เดือน ปที่รับทราบอีกหนึ่งฉบับและสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน  
เม่ือลวงพนสบิหาวันนับแตวนัท่ีไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.๒ คืนใหถือวา 
ผูถกูกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการตามขอ ๒๒ ตอไป  

ขอ ๒๒  เมื่อไดดําเนนิการตามขอ ๒๑ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนนิการ 
ประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถกูกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด 
อยางไร และเปนความผิดวนิัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณขาราชการกรณใีด 
ขอใด โดยใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังนี ้ 
   (๑)   มีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพือ่แจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่
ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวนิัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณขาราชการ
กรณีใด ขอใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มใีหทราบ โดยระบุวัน เวลา 
สถานที ่และการกระทําที่มีลกัษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม
ระบุช่ือพยานก็ได ท้ังนี้การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหทําบันทึก
มีสาระสําคญัตามแบบ สว.๓ ทายขอบังคับนี้โดยทําเปนสองฉบับ เพ่ือมอบใหผูถกูกลาวหาหนึ่งฉบับ 
เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถกูกลาวหาลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย  

๑๑๒
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(๒)  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแก 
ขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถกูกลาวหาประสงคจะยืน่คําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ 
สอบสวนใหโอกาสผูถกูกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอนัสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแต
วันท่ีไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ในการนี้คณะกรรมการ
สอบสวนตองใหโอกาสผูถกูกลาวหาโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือใหถอยคําเพิม่เตมิ 
รวมท้ังนําสืบแกขอกลาวหาดวย  

(๓)  ในกรณีทีผู่ถกูกลาวหาไมประสงคจะยืน่คําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหผูถกูกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเรว็ การนําสืบแกขอ
กลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลกัฐานแลวขอใหคณะกรรมการ
สอบสวนเรยีกพยานหลกัฐานนั้นมาก็ได  

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือ 
รับทราบหรือไมมารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให 
คณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสาํคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับไปให 
ผูถกูกลาวหา ณ ท่ีอยูของผูถกูกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดตอ 
ท่ีผูถกูกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนงัสือขอใหผูถกูกลาวหาชี้แจง นัดมาใหถอยคําและนําสืบแก
ขอกลาวหา การแจงในกรณน้ีีใหทําบันทึกมีสาระสําคญัตามแบบ สว.๓ เปนสามฉบับ เพ่ือเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถกูกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และ
ใหผูถกูกลาวหาลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว.๓ คืน หรอื 
ไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถกูกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผูถกูกลาวหาได
ทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวและไมประสงคท่ีจะแกขอ
กลาวหา ในกรณเีชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปกไ็ด หรือถาเห็นเปนการสมควรที่
จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเตมิจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๓๕ และ
ขอ ๓๖ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา หรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอ
กลาวหากอนท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๗ โดยมีเหตุผลอัน
สมควรใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถกูกลาวหารองขอ 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหดําเนินการ 
ตามขอ ๓๕ และขอ ๓๖ ตอไป  

ขอ ๒๓  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๒ เสร็จแลว  
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๖ ถาคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิม่เติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลกัฐานที่ได

๑๑๓



-๙- 

เพ่ิมเติมมานัน้เปนพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุป
พยานหลกัฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบ            
แกขอกลาวหาเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเตมิที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทั้งนี ้ใหนําขอ ๒๒ มาใชบังคับ
โดยอนโุลม  

ขอ ๒๔  ผูถกูกลาวหาซึ่งไดยืน่คําชี้แจงหรอืใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว อาจยื่น 
คําชี้แจงเพิ่มเตมิ หรือขอใหถอยคํา หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอน
การสอบสวนแลวเสรจ็  

เม่ือการสอบสวนแลวเสรจ็และยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๔ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําช้ีแจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ใน
กรณีเชนนี้ใหรับคําชี้แจงนัน้รวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพจิารณาดวย  

ขอ ๒๕  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอย 
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได  

ขอ ๒๖  กอนเริ่มสอบปากคาํพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา 
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย  

ขอ ๒๗  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน มิใหกรรมการสอบสวนผูใด 
กระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพือ่จูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําใด ๆ  

ขอ ๒๘  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียก 
ผูซึ่งจะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และมใิหบุคคลอื่นอยูในทีส่อบสวน เวนแต
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนญุาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน หรือ
กรณีที่มีการสอบปากคําผูถกูกลาวหา ผูถกูกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรกึษาของตนเขามาในที่
สอบสวนได 

การสอบปากคาํผูถกูกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคญัตามแบบ สว.๔  
หรือแบบ สว.๕ ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณ ีเมื่อไดบันทกึถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่รวมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไว
ในบันทกึถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา  

๑๑๔



-๑๐- 

ในการบันทกึถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความ 
ท่ีไดบันทึกไวแลว ใหใชวิธขีีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่ง
คนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม  

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุน้ันไวในบันทกึถอยคํา 
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาใชบังคับโดยอนโุลม  

ขอ ๒๙  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมา 
ช้ีแจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  

ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแตไมใหถอยคําหรือไมมาหรือ 
คณะกรรมการสอบสวนเรยีกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม
สอบสวนพยานนั้นกไ็ด แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๖ และรายงานการ
สอบสวนตามขอ ๓๖  

ขอ ๓๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทาํ 
ใหการสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลกัฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวน
พยานหลกัฐานนั้นกไ็ด แตตองบันทึกเหตุที่ไมสอบสวนนั้นไวในบันทึกที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๖ 
และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๖  

ขอ ๓๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ผูถูกกลาวหากระทําผดิวินยัท่ี 
มิใชความผิดวนิัยอยางรายแรง ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมเอกสารหลักฐานตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสั่งลงโทษตามความเหมาะสมของความผิดตอไป  

หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลกระทาํผดิวินัยอยางรายแรงในเรื่องอ่ืน 
นอกจากทีร่ะบุไวในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง 
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีหลักฐาน
ตามสมควรวากระทําผิดวนัิยอยางรายแรงตามรายงาน ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหมกไ็ด โดยใหทําเปนคําสั่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทั้งนี้ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธกีารที่กําหนดในขอบังคับน้ี  

ขอ ๓๒  ในกรณีทีก่ารสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น ใหคณะกรรมการสอบสวน 
พิจารณาในเบือ้งตนวาบุคคลผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม ถาเห็นวา 
ผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง 
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนนิการตามควรแกกรณโีดยเรว็  

๑๑๕



-๑๑- 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมมูีลท่ีควรกลาวหาวา 
กระทําผิดวนิัยไมรายแรงหรอืกระทําผดิวนิยัอยางรายแรงตามรายงานใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะใหมก็ได ทั้งนี้ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในขอบังคับนี้ กรณี
เชนนี้ใหใชพยานหลักฐานตามที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพจิารณาได  

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการ 
สอบสวนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกีย่วของในสํานวนการสอบสวนสํานวนเดิมรวมใน
สํานวนการสอบสวนสํานวนใหม หรือบันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการ
สอบสวนสํานวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนสํานวนใหมดวย  

ขอ ๓๓  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผดิหรือตองรับผิดในคดี 
ท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานัน้เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอืน่ที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหาตามขอ ๒๒ ใหผูถกูกลาวหาทราบดวย 

ขอ ๓๔  ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการส่ังใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับ 
บัญชาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจน
เสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ และใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสงเรือ่งใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถกูกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ ๓๗ 
ท้ังนี้ใหผูบังคบับัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถกูตองตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๑ 
และขอ ๔๒ ดวย  

หมวด ๕  
การลงมตแิละรายงานการสอบสวน 

ขอ ๓๕  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว 
ใหประชุมพิจารณาลงมตวิาผูถกูกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวนิัยกรณีใด  
ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด   

๑๑๖



-๑๒- 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผดิวนิัยอยางรายแรง 
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอทีจ่ะฟงเปนท่ียุตใิหลงโทษปลดออกหรือไลออก ให
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาลงมตวิาถาใหรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการตามมาตรา 
๕๗(๙) แหงพระราชบญัญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม 
อยางไร

ขอ ๓๖  เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมตติามขอ ๓๕ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทาํ 
รายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคญัตามแบบ สว.๖ ทายขอบังคับนี ้เสนอตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงาน
การสอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย  

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี ้ 
(๑)  สรุปขอเทจ็จริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมได 

สอบสวนพยานตามขอ ๒๙ หรือขอ ๓๐ ใหรายงานเหตทุี่ไมไดสอบสวนนัน้ใหปรากฏไว ในกรณทีี่            
ผูถกูกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถาม)ี ไวดวย  

(๒)  วินจิฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานทีส่นับสนุนขอกลาวหากับ 
พยานหลกัฐานที่หักลางขอกลาวหา  

(๓)  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถกูกลาวหาไดกระทําผดิวินยั 
หรือไม อยางไร ถาผดิเปนความผิดวินยักรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด  

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการ 
สอบสวนพรอมทั้งสารบาญพยานหลกัฐานประกอบสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

ขอ ๓๗  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถกูตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐ 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด สมควร
ยุติเรื่อง หรือกระทําผิดทีย่ังไมถึงขั้นเปนการกระทําผดิวนัิยอยางรายแรง ใหผูส่ังแตงตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาส่ังการตามที่เห็นสมควรโดยเรว็  

ขอ ๓๘  ในกรณีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติม
ประการใด ใหกําหนดประเดน็พรอมสงเอกสารที่เกีย่วของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจาํเปน  

๑๑๗



-๑๓- 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณีเชนนี ้ใหนําขอ ๘ และขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนโุลม  

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเรว็ เมื่อสอบสวน 
เสร็จแลว ใหสงพยานหลกัฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยไมตองทําความเห็น  

ขอ ๓๙  ในกรณีท่ีปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๘  
ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี ้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง  

ขอ ๔๐  ในกรณีท่ีปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนเสียไป 
เฉพาะตอนนัน้ ดังตอไปนี ้ 

(๑)   การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุม 
ไมครบตามทีก่ําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคหน่ึง  

(๒)   การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามทีก่ําหนดไวในขอ ๒๕ 
ขอ ๒๗ หรือขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง  

ในกรณีเชนนี ้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการ 
สอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๔๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรยีกผูถกูกลาวหามารับทราบ 
ขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือ 
ไมมีหนังสือขอใหผูถกูกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๒๒  
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการใหถกูตองโดยเรว็ และตอง
ใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๒๒ ดวย  

ขอ ๔๒  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามขอบังคับนี้  
นอกจากทีก่ําหนดไวในขอ ๓๙ ขอ ๔๐ และขอ ๔๑ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทํา
ใหเสียความเปนธรรม ใหผูสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือ
ดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมใิชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม ผูมอํีานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถกูตองหรือไมกไ็ด  

๑๑๘



-๑๔- 

การพจิารณาวาการสอบสวนในขั้นตอนใดเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปน 
ธรรมหรือไม เปนดุลพินิจของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อผูสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนไดใชดุลพินิจในเรือ่งใดแลว ใหเปนท่ีสุด  

ขอ ๔๓  กรณีขาราชการผูใดเคยถกูกลาวหา หรือกระทําผิดวินยักอนวนัโอนมาบรรจุ 
เขารับราชการที่มหาวิทยาลยับูรพา หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินยัอยางรายแรงที่อาจถูกลงโทษ 
ปลดออกหรือไลออก ใหผูบงัคับบัญชาตามขอ ๗ ดําเนนิการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดใน
ขอบังคับนี้ แตหากเปนเรื่องท่ีอยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอน 
วันโอน ก็ใหรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสรจ็ เมื่อไดรับรายงานผลการสอบสวนแลว  
หากจะตองสั่งลงโทษทางวินยั ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนัน้พิจารณาดําเนนิการลงโทษตอไป  

ขอ ๔๔  ขาราชการผูใดพนจากราชการอนัมิใชเพราะเหตตุาย และมกีรณีกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงกอนพนจากราชการ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนของ
ขาราชการผูน้ันดําเนนิการทางวินยัภายในหนึ่งปนับแตวนัที่ขาราชการผูนั้นพนจากราชการ  

การดําเนนิการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
เม่ือคณะกรรมการสอบสวน ไดพิจารณาสอบสวนเปนประการใดแลว ใหเสนอ 

สํานวนการสอบสวนตอผูมอํีานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา หากเห็นวาผูนั้น
กระทําผิดวนิัยอยางรายแรงใหพิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามความรายแรง
แหงกรณี แตหากปรากฏวาผูนั้นกระทําผดิวินัยไมรายแรง กใ็หงดโทษเสียได 

ในระหวางทีไ่ดดําเนนิการสอบสวนพิจารณา หากปรากฏวาผูนัน้ถึงแกความตาย 
ใหยุติเรื่อง  

ขอ ๔๕ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคบั  
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเดิม ที่ใชอยูกอนวนัท่ี
ขอบังคับนี้ใชบังคับตอไปจนกวาจะเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหดาํเนินการตามขอบังคับนี้  

ในกรณีที่การสอบสวนเสรจ็ไปแลวกอนวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับ ใหถือวาการ
สอบสวนนั้นเปนอันใชได 
      

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 

                       นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 

สําเนาถูกตอง 

(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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โ

มาตรา ๑
สภามหา
ดังตอ่ไปนี

พ.ศ. ๒๕

๑๘ มีนา

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

โดยที่เป็นการ
อาศัยอํานาจต

๑๗ แห่งพระร
วิทยาลัยบูรพ
นี ้
ข้อ ๑  ขอ้บัง

๕๕๖” 

ข้อ ๒  ขอ้บัง

ข้อ ๓  ให้ยก
(๑)  ข้อบังคับ
คม พ.ศ. ๒๕๕
(๒)  ข้อบังคับ
ันที่ ๘ เมษาย
(๓)  ข้อบังคับ
ันที่ ๔ กรกฎา
(๔)  ข้อบังคับ
ันที่ ๑๕ สิงหา
(๕)  ข้อบังคับ
ันที่ ๒๒ ตลุาค
(๖)  ข้อบังคับ
ันที่ ๒๗ มีนา
(๗)  ข้อบังคับ
ันที่ ๒๙ พฤษ
(๘)  ข้อบังคับ
ันที่ ๓๐ กันย
(๙)  ข้อบังคับ
ันที่ ๒๒ มกรา
(๑๐)  ข้อบังค
ันที่ ๑๐ กุมภ

ว

รสมควรปรับป
ตามความในม
ราชบญัญัติระเ
พา ในการประ

คับน้ีเรียกว่า 

คับน้ีให้ใช้บังค

เลิก 
บมหาวิทยาลัย
๕๑ 
บมหาวิทยาลัย
ยน พ.ศ. ๒๕๕
บมหาวิทยาลัย
าคม พ.ศ. ๒๕
บมหาวิทยาลัย
าคม พ.ศ. ๒๕
บมหาวิทยาลัย
คม พ.ศ. ๒๕๕
บมหาวิทยาลัย
คม พ.ศ. ๒๕๕
บมหาวิทยาลัย
ษภาคม พ.ศ. ๒
บมหาวิทยาลัย
ายน พ.ศ. ๒๕
บมหาวิทยาลัย
าคม พ.ศ. ๒๕
คบัมหาวิทยาล
าพันธ์ พ.ศ. ๒

ข้อบัง
ว่าด้วยการบริ

---
ปรงุหลักเกณฑ
มาตรา ๒๑ (๑
เบียบข้าราชก
ะชมุ ครั้งท่ี ๑/

“ข้อบังคับมห

คับตั้งแต่วันถัด

ยบูรพา ว่าด้ว

ยบูรพา ว่าด้ว
๕๑ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๕๕๑ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๕๕๑ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๕๑ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๕๒ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๒๕๕๒ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๕๕๒ 
ยบูรพา ว่าด้ว
๕๕๓ 
ลัยบูรพา ว่าด้
๒๕๕๔ 

งคับมหาวิทยา
หารงานบุคคล

พ.ศ. ๒๕๕
-----------------
ฑ์เกี่ยวกับการ
๑๒) แห่งพระร
การพลเรอืนใน
/๒๕๕๖ เมื่อวั

หาวิทยาลัยบูร

ัดจากวันประก

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ด้วยการบริหาร

(สําเนา)

าลัยบูรพา 
ลของมหาวิท

๕๖ 
--------- 
รบริหารงานบุ
ราชบัญญตัิมห
นสถาบันอุดมศึ
ันที ่ ๒๔  มก

รพา  ว่าด้วยก

กาศเป็นต้นไป

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

รงานบุคคลขอ

) 

ยาลัย 

คคลของมหา ิ
หาวิทยาลัยบูร
ศึกษา พ.ศ. ๒
กราคม พ.ศ. ๒

การบริหารงาน

ป 

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

องมหาวิทยาลั

วิทยาลยั 
รพา พ.ศ. ๒๕
๒๕๔๗ และทีแ่
๒๕๕๖  จึงออ

นบุคคลของมห

ย พ.ศ. ๒๕๕๑

ย (ฉบับที่ ๒) พ

ย (ฉบับที่ ๓) พ

ย (ฉบับที่ ๔) พ

ย (ฉบับที่ ๕) พ

ย (ฉบับที่ ๖) พ

ย (ฉบับที่ ๗) พ

ย (ฉบับที่ ๘) พ

ย (ฉบับที่ ๙) พ

ลัย (ฉบับท่ี ๑

๕๕๐ และ
แก้ไขเพิ่มเตมิ 
กข้อบังคับไว้

หาวิทยาลัย 

๑ ฉบับลงวันที

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๐) พ.ศ. ๒๕๕

ที่ 

๕๔ 

๑๓๕



ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

พระราชบ

บุคคลดงั

สองคนเป็
ใ

(๑๑)  ข้อบังค
ันที่ ๑๕ มิถนุ
(๑๒)  ข้อบังค
ันที่ ๒๑ กันย
(๑๓)  ข้อบังค
ันที่ ๒๐ กรกฎ
(๑๔)  ข้อบังค
ันที่ ๑๙ กันย
ข้อ ๔  ในขอ้บ
“คณะกรรมก
“ส่วนงาน”  
“พนักงาน” ห
“ลูกจ้าง”   ห
“ผู้ปฏิบัติงาน
บัญญตัิมหาวทิ
“บุคคลภายน

ข้อ ๕ ใหอ้ธิก

ข้อ ๖  ให้มคี
งตอ่ไปนี้ 
(๑)  อธิการบ
(๒)  ผู้ทรงคณุ
      มหาวิทย
      ทางด้าน
(๓)  กรรมกา
      แห่งพระ
(๔)  รองอธิก
(๕)  ประธาน
(๖)  หัวหน้าส
      พ.ศ. ๒๕
(๗) หัวหน้าสํ
อธิการบดีมอีํ
ป็นผูช้ว่ยเลขา
ให้อธิการบดเี

คับมหาวิทยาล
นายน พ.ศ. ๒๕
คับมหาวิทยาล
ายน พ.ศ. ๒๕
คับมหาวิทยาล
ฎาคม พ.ศ. ๒
คับมหาวิทยาล
ายน พ.ศ. ๒๕
บังคับนี้ 
การ” หมายคว
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
นในมหาวิทยา
ทยาลัยบูรพา 
นอกมหาวิทยา

การบดีรักษาก

ณะกรรมการ

บด ี
ณวุฒิซึ่งสภาม
ยาลัยจํานวนไ
นบริหารงานบุ
ารสภามหาวทิ
ะราชบัญญัตมิ
ารบดีซึ่งอธิกา

นสภาพนักงาน
สว่นงานตามม
๕๕๐ ซึ่งคัดเลื
ํานักงานอธิกา
ํานาจแต่งตั้งพ
านุการ 
เลอืกกรรมกา

ลัยบูรพา ว่าด้
๕๕๔ 
ลัยบูรพา ว่าด้
๕๕๔ 
ลัยบูรพา ว่าด้
๒๕๕๕ 
ลัยบูรพา ว่าด้
๕๕๕ 

วามว่า  คณะ
า  ส่วนงานตา
า  พนักงานมห
  ลูกจ้างมหา
ลัย” หมายคว
พ.ศ. ๒๕๕๐
าลยั” หมายค

ารให้เป็นไปต

คณะกร

บริหารงานบคุ

หาวิทยาลัยแ
ไม่เกินสี่คน โด
คคล ด้านกฎ

ทยาลัยตามมาต
มหาวิทยาลัยบู
ารบดีกําหนดไ
น
มาตรา ๙ (๓) 
อกกันเองให้เ
ารบด ี  
พนกังานซึ่งปฏิ

รหนึ่งคนเป็น

-๒-

ดว้ยการบริหาร

ดว้ยการบริหาร

ดว้ยการบริหาร

ดว้ยการบริหาร

กรรมการบริห
ามมาตรา ๙ แ
หาวิทยาลัยบูร
วิทยาลัยบูรพ
วามว่า  ผู้ปฏิบ

ความว่า  ผูซ้ึ่งมิ

ตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑
รรมการบริหา

คคลมหาวิทย

ต่งตัง้จากบุคค
ดยอย่างน้อยต้
หมาย และดา้
ตรา ๑๙ (๕) 
บูรพา พ.ศ. ๒๕
ไม่เกินสองคน

และ (๔) แห่ง
เหลอืสี่คน

ฏิบัติงานเกี่ยว

รองประธานก

รงานบุคคลขอ

รงานบุคคลขอ

รงานบุคคลขอ

รงานบุคคลขอ

หารงานบุคคล
แห่งพระราชบั
รพา 

พา 
บัติงานในมหา

มิใช่เป็นผู้ปฏิบ

นี ้

๑ 
ารงานบุคคล

าลัยบูรพาเรีย

คลภายนอก 
ตอ้งมผีู้ทรงคุณ
านบริหารองค์

๕๕๐ 
น 

งพระราชบญัญ

วกับการบริหา

กรรมการ 

องมหาวิทยาลั

องมหาวิทยาลั

องมหาวิทยาลั

องมหาวิทยาลั

ลมหาวิทยาลัย
บัญญัตมิหาวิท

าวิทยาลัยตาม

บัติงานในมหา

ยกโดยย่อว่า “

ณวุฒิ 
คก์ร 

ญตัมิหาวิทยา

รงานบุคคลอี

ลัย (ฉบับท่ี ๑

ลัย (ฉบับท่ี ๑๒

ลัย (ฉบับท่ี ๑

ลัย (ฉบับท่ี ๑

ยบูรพา 
ทยาลัยบูรพา พ

มมาตรา ๔ แห

าวิทยาลัยบูรพ

“ก.บ.บ.”ประ

เป็นประธาน

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

าลัยบูรพา 
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุกา
กไม่เกนิ 

๑) พ.ศ. ๒๕๕

๒) พ.ศ. ๒๕๕

๓) พ.ศ. ๒๕๕

๔) พ.ศ. ๒๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๐

ห่ง

พา 

กอบด้วย

กรรมการ 

ร 

รโดยตําแหนง่
ร 
ร 

ร 
าร 

๕๔ 

๕๔

๕๕ 

๕๕ 

ง 

๑๓๖



ให้ทราบโ

หรือความ

ผู้ดํารงตาํ
ใ

ซึ่งพ้นจา

การดําเนิ

สภามหา
เพิ่มเติม 

บรรจุแต่
ควรแต่งต

การคัดเลอืกห
เมื่ออธิการบดี
โดยทัว่กัน 

ข้อ ๗  กรรม
นอกจากการพ
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณส
(๔)  ถูกจําคุก
มผดิลหุโทษ 
(๕)  เป็นบุคค
(๖)  เป็นคนไ
กรณีท่ีกรรมก
าแหนง่แทนภ
ในกรณีที่กรร
กตําแหน่งปฏิ

ข้อ ๘  คณะก
(๑)  กําหนดห
(๒)  กําหนดม

นินการทางวินั
(๓)  กําหนดห
(๔)  กําหนดก
(๕)  อนุมตัิ อ
วิทยาลัยตาม
ตามท่ีสภามห
(๖)  รับรองคุ
งตั้งเป็นพนักง
ตั้ง 
(๗)  ตีความวิ
(๘)  เสนอแน
(๙)  รายงาน
(๑๐)  แต่งตัง้
(๑๑)  ปฏิบัติ
(๑๒)  ปฏิบัติ
การกําหนดต

หวัหน้าส่วนงา
ดไีด้รับรายชือ่

การตามขอ้ ๖
พน้จากตําแห

สมบัติของการ
กโดยคําพิพาก

คลล้มละลาย 
ไร้ความสามาร
การตามขอ้ ๖ 
ายในเก้าสิบวั
รมการพ้นจาก
ฏิบัติหน้าที่ตอ่ไ

กรรมการมอีํา
หลักเกณฑ์แล
มาตรฐานการ
ัย และการออ
หลักเกณฑ์แล
กรอบอัตรากํา
อนุญาต ให้คว
ที่พระราชบัญ
หาวิทยาลัยไดร้
คณุวุฒิของผู้ได้
งานหรือลูกจ้า

วนิิจฉัยปัญหาท
นะและใหค้ําป
ผลการดําเนนิ
งคณะกรรมกา
ิหน้าที่อื่นตาม
ิงานอื่นตามที่
าม (๒) (๓) แ

านตาม (๖) ให
กรรมการตาม

๖ (๒) และ (๖
หน่งตามวาระต

รเป็นกรรมกา
กษาถึงท่ีสุดให้

รถหรือคนเสมื
(๒) หรือ (๖)
ัน และให้ผู้ที่ไ
ตําแหน่งตาม
ไปจนกว่าจะแ

นาจและหน้า
ะวิธีการเกี่ยว

รบริหารงานบคุ
อกจากงาน 
ะวิธีการประเ
าลังและอตัรา
ามเห็นชอบ สั

ญญตัิระเบียบข้
รับมอบหมาย
ดร้บัปริญญาป
างในมหาวิทย

ทีเ่กิดขึ้นจากก
รึกษาแก่สภา

นงานตอ่สภาม
ารหรืออนุกรร
มขอ้บังคับนี้ 
ท่ีสภามหาวิทย
และ (๔) เมื่อส

-๓-

ห้เป็นไปตามร
มวรรคหนึ่งแล้

๖) มวีาระการด
ตามวรรคหนึง่

ารประเภทนัน้
ห้จําคุก เว้นแต่

มอืนไร้ความสา
) พ้นจากตําแห
ได้รับแตง่ตั้ง อ
วาระ แต่ยังมิ
แต่งตั้งกรรมก

ทีด่งัน้ี 
กับการบริหา
คคลและจรรย

เมินผู้ปฏิบัติงา
ของวงเงินที่จ
สั่งการเกี่ยวกับ
ข้าราชการพล
ย หรอืขอ้บังคับ
ประกาศนียบัต
าลัย  กําหนด

การใช้ขอ้บังคั
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเพ
รมการเพื่อทํา

ยาลัยมอบหมา
สภามหาวิทยา

ระเบียบที่อธิก
ลว้ ใหอ้ธิการบ

ดํารงตําแหน่ง
งกรรมการตาม

น 
ตเ่ป็นโทษสําห

ามารถ 
หน่งกอ่นวาระ
อยู่ในตําแหน่ง
ได้ประกาศแต
ารขึ้นใหม ่

รงานบุคคลข
ยาบรรณท่ีพึง

านในมหาวิทย
ะพึงใช้เพือ่กา
บการบริหารง
เรือนในสถาบั
ับกําหนด 
ตรวิชาชีพหรือ
ดอัตราเงินเดอื

ับนี ้
เก่ียวกับการบ
พื่อปรบัปรุงเป
การใดๆ อันอ

ายหรือตามที่ร
ลัยใหค้วามเห็

ารบดปีระกาศ
บดีประกาศรา

คราวละสองปี
มขอ้ ๖ (๒) แ

รับความผิดที่

ะใหอ้ธิการบดี
งเพียงวาระทีเ่
ต่งตั้งกรรมกา

องผูป้ฏิบัติงาน
มีในมหาวิทย

ยาลัย 
ารบรหิารงานบ
งานบุคคล ซึ่งอ
บันอุดมศึกษา 

อคุณวุฒิอย่างอื
อน ค่าตอบแท

บริหารงานบุค
ปลี่ยนแปลงเกี
อยูใ่นอาํนาจแล

ระบุในข้อบังคั
ห็นชอบแล้วให้

ศกําหนด 
ยชื่อคณะกรร

ปี แต่อาจได้รบั
ละ (๖) พ้นจา

ได้กระทาํโดย

ดดีําเนินการเพื
เหลอือยูข่องผู้
รขึ้นใหม่ ใหก้

นในมหาวิทยา
าลัย  วนิัยแล

บุคคล 
อยู่ในอํานาจห
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อื่น เพ่ือประโ
ทนที่ไดรั้บ และ

คคล 
ก่ียวกับระบบก
ละหน้าท่ีของ

คบัอื่นของมหา
หใ้ช้บังคบัได ้

รมการ  

บแต่งตั้งใหมไ่
ากตําแหน่งเมื่

ยประมาท

พ่ือแต่งตั้ง 
ผู้ซึ่งตนแทน 
กรรมการ 

าลัย 
ะการรักษาวิน

หน้าทีข่อง
และที่แก้ไข

ยชนใ์นการ
ะตําแหน่งที่

การบริหารงาน
คณะกรรมกา

าวิทยาลัย 

ได ้
อ 

นัย  

นบุคคล 
ร 

๑๓๗



ทั้งหมดจึ
ใ

ในท่ีประช
กรรมการ

ใ
ในเรื่องนั้

เท่ากัน ใ

ดังตอ่ไปนี

ไร้ความส

สําหรับค

หรือหน่ว

องค์การม
ใ

แต่งตั้งบุค

ข้อ ๙  การป
จึงจะเป็นองคป์
ในการประชุม
ชมุ  ถา้ประธา
รคนหนึ่งทําห
ในการประชุม

น้ัน 
การวินิจฉัยชีข้
ห้ประธานในที

ข้อ ๑๐  ผูท้ีจ่
นี ้
(ก)  คุณสมบั

(๑)  
(๒)  
(๓)  
(๔)  

(ข)  ลักษณะต
(๑)  
(๒)  

สามารถ หรอืเ
(๓)  
(๔)  
(๕)  
(๖)  
(๗)  

วามผิดที่ได้กร
(๘)  

วยงานอื่นของ
(๙)  
(๑๐

มหาชน  หรอื
ในกรณีทีม่ีเห
คคลทีไ่ม่มีคุณ

ระชมุคณะกร
ประชุม 
มถ้าประธานไ
านและรองปร
น้าที่ประธาน 
มถ้ามีการพิจา

ขาดให้ถอืเสยี
ที่ประชมุออก

ก

จะไดร้ับการบ

ัตทิั่วไป 
ภายใต้บังคับ
มีอายุไมต่่าํก
เป็นผู้เลื่อมใส
สําเร็จการศึก
ตอ้งห้าม 
เป็นผู้ดํารงตํา
เป็นคนวิกลจ
เป็นโรคที่ ก.บ
เป็นผู้อยู่ระห
เป็นผู้บกพร่อ
เป็นกรรมกา
เป็นบุคคลล้ม
เคยถูกจําคุกโ
ระทําโดยประ
เคยถูกลงโทษ
รัฐ 
เคยถูกลงโทษ
)  เป็นผู้เคยก
หน่วยงานอืน่

หตุผลและควา
ณสมบัตท่ัิวไปต

รรมการ ตอ้งมี

ม่อยู่ในที่ประ
ระธานไมอ่ยู่ใน

ารณาเรื่องที่เกี

ยงขา้งมาก กร
เสียงเพิม่ขึ้นอี

การกําหนดตาํ

รรจุเป็นพนักง

บข้อ ๑๑ (๒) (
ว่าสิบแปดปีแ
สในการปกคร
กษาตามที่ ก.บ

าแหน่งทางกา
จริตหรอืจิตฟ่ัน
บ.บ. ประกาศ
หว่างถูกสั่งพักง
องในศีลธรรมอ
รบริหารพรรค
มละลาย 
โดยคําพิพากษ
ะมาทหรอืควา
ษให้ออก  ปล

ษปลดออกหรื
กระทําการทจุริ
นของรัฐ  หรือ
มจําเป็นอย่าง
ตาม (ก) (๑) แ

-๔-

มีกรรมการมาร

ชุมหรือไมส่าม
นที่ประชุมหรื

ก่ียวกับกรรมก

รมการคนหนึ่
อีกเสียงหนึ่งเป็

หมวด ๒
าแหน่งการบร

งานและลูกจ้า

(ค)  มีสัญชาติ
และไม่เกินหกส
รองระบอบปร
บ.บ. กําหนด

ารเมือง 
นเฟือนไม่สมป
กําหนด 
งานหรือถูกส่ัง
อันด ี
คการเมืองหรอื

ษาถึงที่สุดใหจ้
ามผิดลหโุทษ
ดออก  หรอืไ

รือไลอ่อก เพร
รติในการสอบ
กระทําการทุจ
งย่ิงเพ่ือประโย
และหรอื (๒) ใ

ร่วมประชมุไม

มารถปฏิบัตหิ
รือไมส่ามารถป

การผูใ้ด  กรรม

นึ่งให้มเีสียงหนึ
ป็นเสียงชี้ขาด

๒ 
รรจุและการแ

าง ตอ้งมีคุณส

ตไิทย 
สิบปีบริบูรณ์
ระชาธิปไตย อั

ประกอบ เป็น

งให้ออกจากง

อเจ้าหน้าที่ใน

จําคุก และพน้

ไล่ออกจากส่ว

ราะกระทําผิดวิ
บเข้ารับราชกา
จริตในการสอ
ยชน์แก่มหาวทิ
ในส่วนท่ีเกีย่ว

ม่นอ้ยกว่าก่ึงห

หน้าทีไ่ด้  ให้รอ
ปฏิบัติหน้าทีไ่

มการผู้นั้นไมม่ี

นึ่งในการลงคะ

ต่งตั้ง 

สมบัตทิั่วไป แ

อนัมีพระมหาก

คนเสมอืนไรค้

งานไว้ก่อนตาม

นพรรคการเมอื

นโทษมายังไม่ถ

นราชการ  รฐั

วนิัยตามข้อบั
ารหรือเข้าปฏิ
อบระหว่างการ
ทยาลัย ก.บ.บ
วกับอายุไม่เกนิ

หนึ่งของจํานว

องประธานเป็
ด้  ให้ที่ประชุ

มีสิทธิเข้าร่วม

ะแนน ถา้มีคะ

ละไมม่ลีักษณ

กษัตริย์ทรงเป็

ความสามารถ

มขอ้บังคับนี้ห

อง 

ถึงห้าปี เว้นแ

ฐวสิาหกิจ  อง

ังคับนี้ 
บัติงานในรัฐวิ
รศึกษาในสถา
บ. อาจอนุมัตใิ
นหกสิบปีบริบู

นกรรมการ

นประธาน 
มเลือก

ประชุม 

ะแนนเสียง

ณะตอ้งหา้ม

ปนประมุข 

 เป็นคน 

หรือกฎหมายอื

ต่เปน็โทษ 

งค์การมหาชน

วิสาหกิจ  
าบันอุดมศึกษ
ให้บรรจุ
บูรณ์ก็ได ้

อื่น 

น 

ษา 

๑๓๘



ข้อ ๑๒ (
แห่งพระ
๙ (๓) แล
ของการป
จําเป็นแล
เฉพาะรา

พ.ศ. ๒๕

ความใน (ก) (
(๓) (ก) (ข) (ค
ราชบัญญตัิมห
ละ (๔) แห่งพ
ปฏิบัตงิาน  เว้
ละเปน็ประโย
ายก็ได ้

ข้อ ๑๑  พนกั
(๑)  พนักงาน

(ก)  
(ข)  

(๒)  ลูกจ้างมี
(ก)  
(ข)  
(ค)  

ข้อ ๑๒  ตําแ
(๑)  คณาจาร

(ก)  
(ข)  
(ค)  
(ง)  
(จ)  

(๒)  พนักงาน
(ก)  
(ข)  
(ค)  
(ง)  
(จ)  
(ฉ)  

(๓)  ผู้บริหาร
(ก)  
(ข)  
(ค)  
(ง)  

๕๕๐ 
(จ)  

(๒) ในส่วนที่เ
ค) และ (ง) เฉพ
หาวิทยาลัยบูร
ระราชบัญญตัิ
ว้นแต่ในสาขา
ชนอ์ย่างยิ่งต่อ

กงานและลกูจ้
นมี ๒ ประเภท
พนักงานเต็ม
พนักงานบาง

มี ๓ ประเภทไ
ลูกจ้างที่ทํางา
ลูกจ้างที่มหา
ลูกจ้างชาวตา่

แหน่งพนักงาน
รย์ประจํา ใหม้ี
ศาสตราจารย
รองศาสตราจ
ผู้ช่วยศาสตร
อาจารย ์
ตําแหน่งทาง ิ

นสนับสนุนวิช
ผู้เชี่ยวชาญพิ
ผู้เชี่ยวชาญ 
ผูช้ํานาญการ
ผู้ชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานต
ตําแหน่งทาง ิ

ร ให้มตีําแหน่
อธิการบด ี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบ
หัวหน้าส่วนง

ตําแหน่งอืน่ต

เก่ียวกับอายุไม
พาะที่เป็นหัวห
รพา พ.ศ. ๒๕
ตมิหาวิทยาลัย
าขาดแคลนแล
อส่วนงานและ

จา้งมีดังนี้ 
ทได้แก่ 
เวลา 
งส่วนเวลา 
ดแ้ก่ 
านด้านบริการ
าวิทยาลัยจ้างเ
างประเทศทีม่

น มีดังตอ่ไปนี้
มตีําแหน่งทาง
ย์ 
จารย์ 
ราจารย์ 

วิชาการที่เรีย
าการ ให้มตีํา

พิเศษ 

รวิชาชีพเฉพาะ
 
ตามวิชาชีพ 
วิชาการท่ีเรีย
งทางการบริห

ด ี
บดี 
านและรองหัว

ตามที ่ก.บ.บ. 

-๕-

ม่เกินหกสิบปี
หน้าส่วนงานแ
๕๕๐ ท้ังนี้ หัว
ยบูรพา พ.ศ. 
ละสาขาหายาก
ะมหาวิทยาลัย

รที่ใชคุ้ณวุฒิตํ
เพื่อทํางานเฉพ
มหาวิทยาลัยจ้

งวิชาการ ดังนี

กชือ่อย่างอื่น
แหน่งทางวิชา

ะ 

กชือ่อย่างอืน่
หาร ดังน้ี 

วหน้าส่วนงาน

ประกาศกําห

ปบริบูรณ์ มใิห้
และรองหัวหน
หน้าส่วนงาน
๒๕๕๐ ต้องมี
กตาม ก.บ.บ.
ย  สภามหาวิท

ต่ํากว่าปริญญา
พาะเรื่องหรอื
จ้างตามที่ ก.บ

นี้ 

ตามท่ีสภามห
าชีพ และตําแ

ตามทีส่ภามห

นตามมาตรา ๙

หนดด้วยความ

้นํามาใช้บังคับ
น้าส่วนงานตา
และรองหัวหน

มีอายุไม่เกิน ๗
 ประกาศกาํห
ทยาลัยจะยกเ

าตร ี
เฉพาะช่วงระ

บ.บ. ประกาศก

หาวิทยาลัยกํา
แหน่งทางวิชาก

หาวิทยาลัยกํา

๙ แห่งพระรา

มเห็นชอบของ

บกับผู้ดาํรงตาํ
ามมาตรา ๙ (
น้าส่วนงานตา
๗๐ ปีบริบูรณใ์
หนด  ในกรณี
เว้นให้เป็นกรณ

ะยะเวลา 
กําหนด 

หนด 
การ ดังนี้ 

หนด 

าชบัญญัตมิหา

สภามหาวิทย

าแหน่งตาม 
๓) และ (๔) 
ามมาตรา
ในวันสุดท้าย
ที่มีความ
ณีพิเศษ 

าวิทยาลัยบูรพ

ยาลัย 

พา 

๑๓๙



ตําแหน่ง

ส่วนงานต
พระราชบ
มหาวิทย

เป็นพนกั

ได้ตามเงื่

ตําแหน่ง

ลักษณะห
คํานึงถึงก

พนักงาน
กําหนด  

คัดเลอืกต
หลักเกณ

ตามความ

ตามขอ้ ๑
ตําแหน่ง

ประสบก
ข้อ ๑๓ ห
และเงินเ

ใ
โดยใหด้าํ

คุณสมบตัิ  ห
พนักงานสนับ
การแต่งตั้งผู้ด
ตามมาตรา ๙
บัญญตัิมหาวทิ
ยาลัยก็ได ้
ผู้ได้รับแต่งตั้ง

กงานเต็มเวลาท
พนักงานเต็มเ
อนไข หลักเก
พนักงานบาง
ทางวิชาการไ

ข้อ ๑๓  พนกั
หน้าทีค่วามรับ
กรอบอตัรากาํ

ข้อ ๑๔  ใหอ้
นและลูกจ้าง จ
ยกเว้นข้อ ๑๕

ข้อ ๑๕  ใหอ้
ตามขอ้ ๑๔ แ

ณฑ์และวิธีการ
การทดลองป
มจําเป็นและเ
ผู้ที่ไดร้ับการแ
๑๒ (๓) (ข) (ค
ผู้บริหาร และ
ผู้ที่ไดร้ับการโ

ข้อ ๑๖  ส่วน
การณ ์หรือคว
หรือขอ้ ๑๔ ห
ดอืนที่จะได้รับ
ในกรณีทีม่ีคว
าเนินการตามว

หลกัเกณฑ์  แล
บสนุนวิชาการ
ดาํรงตําแหน่ง
๙ (๓) และ (๔)
ทยาลัยบูรพา 

งให้มีตําแหนง่
ทีผ่่านการทด
เวลาซึ่งดํารงต
กณฑ ์และวิธีก
ส่วนเวลา พนั
ดต้ามเงื่อนไข

กงานและลกูจ้
บผิดชอบปรมิ
าลังและอัตรา

ธกิารบดีหรอื
จากผู้ท่ีผ่านกร
๕ วรรคสามแ

ธกิารบดีหรอื
และเมือ่ผู้ใดปฏ
ท่ี ก.บ.บ. ปร
ฏิบัติงานตาม
เหมาะสม ทั้งนี
แต่งตั้งในตําแ
ค) และ (ง) ซึ่ง
ะปฏิบัตงิานเต็
โปรดเกล้าฯ แ

นงานใดมีเหตุผ
ามชํานาญงาน
หรอืขอ้ ๒๒ ให
ับ  แล้วให้ผู้มี
วามจําเป็น ส่ว
วรรคหนึ่ง 

ละวิธีการแต่ง
รหรือตําแหน่ง
อธิการบดี  รอ
) แห่งพระราช
พ.ศ. ๒๕๕๐

งทางวิชาการต
ลองปฏิบัติงา
ตําแหน่งตาม
การที่สภามหา
นักงานสนับสน
 หลักเกณฑ์ แ

จา้ง จะมตีําแห
มาณและคุณภ
ของวงเงินท่ีกํ

ผู้ทีอ่ธิการบดี
ระบวนการสร
และวรรคสี ่

ผู้ทีอ่ธิการบดี
ฏิบัติงานครบ
ะกาศกําหนด
วรรคหนึ่ง แล
นีต้อ้งไม่ขัดกับ
แหน่งรองอธิกา
งก่อนดาํรงตํา
ตม็เวลา  ตอ้งท
แตง่ตั้งให้ดํารง

ผลและความจ
น เข้าเป็นพนั
ห้เสนอ ก.บ.บ
อํานาจสั่งบรร
วนงานใดอาจ

-๖-

ตั้งพนักงานเต็
งผู้บริหารให้เป็
องอธิการบดี
ชบัญญัตมิหาวิ
โดยจะแต่งตั้

ตาม (๑) (ก) (
นแล้ว 
(๒) (ก) (ข) (ค
าวิทยาลัยกําห
นุนวิชาการ แล
และวิธีการทีส่

หนง่ใด ประเภ
าพของงานจาํ

กําหนดตามขอ้

มอบหมายเป็
รหาหรอืคัดเลื

มอบหมายจดั
ถ้วนตามเงื่อน
แล้ว ให้บรรจุ
ละเงือ่นไขต่าง
บกฎหมาย  ข้
ารบดี  ผูช้่วยอ
แหน่งผูบ้ริหา
ทําสัญญาจ้าง
งตําแหน่งอธิก

จําเป็นที่จะบร
ักงานหรือลูกจ

บ. พิจารณา  เ
รจุแต่งตัง้ได้ต
เสนอขอจ้างพ

ตม็เวลาให้ดําร
ป็นไปตามข้อบ
 ผูช้ว่ยอธิการ
วทิยาลัยบูรพา
ั้งจากพนักงาน

(ข) และ (ค) ต้

ค) และ (ง) อา
หนด 
ละลูกจ้างตาม
สภามหาวิทยา

ภทใด มคีุณสม
านวนเท่าใด 
อ ๘ (๔) 

นผู้มอีาํนาจสั่
ลอืกตามหลัก

ดทําสัญญาจ้าง
นไขที่กําหนดใ
จุผู้นั้นเป็นพนกั
งๆ ในการปฏบิ
อ้บังคับ  ระเบี
อธิการบดี  หัว
ารเป็นบุคคลภ
กับมหาวิทยา
การบดีไมต่อ้งท

รรจุและแต่งตั้ง
จ้างเป็นกรณีพิ
เมือ่ ก.บ.บ. อ
ามหลักเกณฑ์
พนักงานหรือลู

รงตําแหน่งคณ
บังคับของมหา
รบดี  หัวหน้าส
า พ.ศ. ๒๕๕๐
นเต็มเวลาหรือ

ตอ้งเป็นคณาจ

าจได้รบัแต่งตั้

มข้อ ๑๑ (๒) (
าลัยกําหนด 

มบัติเฉพาะตาํ
ให ้ก.บ.บ. ปร

ังบรรจุและแต
เกณฑ์และวิธีก

งกับผู้ผ่านกระ
ในสัญญาและ
กงานและลูกจ้
บัติงานให้ ก.บ
บียบ  และปร
ัวหน้าส่วนงาน

ภายนอกมหาวิ
ลัย โดยไมต่้อ
ทําสัญญาจ้าง

ั้งบุคคลที่มีคว
พิเศษแตกต่าง
นมุัต ิให้กําหน

ฑ์และวิธีการที่
ลกูจ้างท่ีทํางาน

ณาจารย์ประจํ
าวิทยาลัย 
ส่วนงาน  และ
๐ ให้เป็นไปตา
อบุคคลภายน

จารย์ประจําแล

ั้งให้มตีาํแหน่

(ค) อาจได้รับ

าแหน่งอย่างใด
ระกาศกําหนด

ต่งตั้งบุคคลเข้
การที่ ก.บ.บ.

ะบวนการสรร
ผ่านการประเ
จ้างต่อไป 
บ.บ. กําหนดใ
ระกาศของมห
น  และรองหัว
วิทยาลัยให้เปน็
องทดลองปฏิบั
งกับมหาวิทยา

วามรู ้ความสา
งไปจากที่กําห
นดตําแหน่งที่
 ก.บ.บ. ประก
นเป็นบางส่วน

จําหรือ

ะรองหัวหน้า
าม

นอก

ละ 

งทางวิชาการ

แต่งตั้งใหม้ี

ด และมี
ด โดยให้

ข้าเป็น
 ประกาศ

รหาหรอื
เมินตาม

นสัญญาจ้าง
หาวิทยาลัย 
วหน้าส่วนงาน
นพนักงาน
บัติงาน 
าลัย  

ามารถ 
หนดตาม
จะแต่งตั้ง
กาศกําหนด 
นเวลาก็ได้ 

น 

๑๔๐



ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

ตามข้อ ๑
ถ้าผู้น้ันป
กําหนด 

ตามข้อ ๑
ถ้าสมัคร
ก.บ.บ. ป

คุณวุฒิต่ํ
หรือต่างส

คุณวุฒิต่ํ
ตามหลกั

บัญชีเงิน

ส่วนงาน 

ที่ใชคุ้ณวุ
และสั่งโด
ปฏิบัติมา
ในการปฏิ

ข้อ ๑๗  พนกั
บริหารตามที่
การได้รับค่าต
ทางวิชาการใน

ข้อ ๑๘  พนกั
๑๑ (๒)(ก) ผู้ใ
ประสงค์จะกลั

ข้อ ๑๙  พนกั
๑๑ (๒)(ก) ผู้ใ
เข้าทํางานแล
ประกาศกําหน

 ข้อ ๒๐  มห
ากว่าปริญญา
ส่วนงานได้ตา

ข้อ ๒๑  การ
ากว่าปริญญา
กเกณฑ์และวิธี

เงนิ

ข้อ ๒๒  อัตร
เดอืนท่ีสภาม
ค่าตอบแทนแ
ค่าตอบแทนแ
 ให้เป็นไปตา

ข้อ ๒๓  การ
วุฒิต่ํากว่าปริญ
ดยคํานึงถึงคุณ
า  การรักษาวิ
ฏิบัติงานตามห

กงานผู้ใดไปดํ
สภามหาวิทย
ตอบแทนและ
นการได้รับเงิน

กงานเต็มเวลา
ใดพ้นจากตําแ
ับเข้าปฏิบัติงา

กงานเต็มเวลา
ใดพ้นจากตําแ
ะมหาวิทยาลั

นด 

าวิทยาลัยอาจ
าตรตีามข้อ ๑
ามหลักเกณฑ์แ

เลื่อนตําแหนง่
าตรตีามข้อ ๑
ธกีารที่ ก.บ.บ

นเดือนเงินประ

ราเงินเดือนแล
หาวิทยาลัยกํ
และเงินประจํา
และเงินประจํา
ามทีอ่ธิการบดี

เลื่อนเงินเดอืน
ญญาตรีตามขอ้
ณภาพ ปริมาณ
วินัยและจรรย
หลักเกณฑ์  วิ

ารงตําแหน่งผู้
าลัยกําหนด
เงินประจําตํา
นประจาํตําแห

าตามข้อ ๑๑ (
แหน่ง และออ
านในมหาวิทย

าตามข้อ ๑๑ (
แหน่งและออก
ัยตอ้งการจะรั

จย้ายพนักงาน
๑ (๒)(ก) ผู้ดํา
และวิธีการที่ 

งพนักงานเต็ม
๑ (๒)(ก) ให้อ
. ประกาศกําห

ะจําตําแหน่งก

ละเงินประจําต
าหนดตามขอ้
าตาํแหน่งของ
าตาํแหน่งของ
ดกํีาหนดแต่ไม

นให้พนักงานเ
อ ๑๑ (๒)(ก)
ณงาน ผลสัมฤ
าบรรณของพ
วธิีการ  และเงื

-๗-

ผู้บริหารตามข้

แหน่งบริหาร
หน่งทางวิชาก

(๑)(ก) หรือลกู
กจากงานไปป
ยาลัยให้กระทํ

(๑)(ก) หรือลกู
กจากงานไปแล
รบัผู้นั้นเขา้เป็

นเต็มเวลาตาม
ารงตําแหน่งห
ก.บ.บ. ประก

มเวลาตามขอ้ 
อธิการบดีหรอื
หนด 

หมวด ๓
การเลื่อนเงินเ

ตําแหน่งของพ
อเสนอแนะขอ
งอธิการบดีให้
งรองอธิการบ
ม่เกินกรอบอตั

เต็มเวลาตามข
ในแตล่ะปี ให

ฤทธ์ิของการป
พนักงานและลู
ง่ือนไขที ่ก.บ.

ขอ้ ๑๒ (๓) ให้

ตามวรรคหนึง่
การที่ตนครอง

กจ้างที่ทํางาน
ปฏิบัติงานพิเศ
ทาํได้ตามหลัก

กจ้างที่ทํางาน
ล้ว และไม่ใชก่
นพนักงาน ให้

มขอ้ ๑๑ (๑)(
หนึ่งไปแตง่ตั้งใ
กาศกําหนด 

๑๑ (๑)(ก) ห
อผู้บังคับบัญช

๓ 
ดอืนและประ

พนักงานและลู
ง ก.บ.บ.  

ห้เป็นไปตามที่ส
ดี  ผูช้่วยอธิก

ตราสูงสุดท่ีสภ

ขอ้ ๑๑ (๑)(ก
หอ้ธิการบดีหรื
ฏิบัติงาน  พฤ
กจ้าง ตลอดจ
บ. ประกาศกํ

ห้ได้รับค่าตอบ

ง ไม่ตดัสิทธิข
อยู่ 

นด้านบริการที
ศษตามความเ
เกณฑ์และวิธี

นด้านบริการที
กรณอีอกจาก
ห้กระทําไดต้า

ก) หรือลูกจ้า
ให้ดํารงตําแห

หรือลกูจ้างทีท่ํ
าที ่ก.บ.บ. กํา

โยชน์ตอบแท

ลูกจ้างของมห

สภามหาวิทย
ารบด ี หัวหน้

ภามหาวิทยาลั

) หรือลูกจ้างท
รือผูท้ี่อธิการบ
ฤติกรรมการป
จนความสามา
ําหนด 

บแทนและเงิน

ของพนกังานซึ่

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ห็นชอบของม

ธการที่ ก.บ.บ.

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
งานเพราะกร
มหลักเกณฑแ์

งที่ทํางานด้าน
น่งอื่นในส่วนง

ทํางานด้านบรกิ
าหนด เป็นผู้สั

ทนพิเศษ 

หาวิทยาลัย ให้

าลัยกําหนด 
น้าส่วนงาน  แ
ัยกําหนด 

ที่ทํางานด้านบ
บดีมอบหมาย 
ปฏิบัติงาน แล
ารถและความ

ประจํา

ซงึดํารง

กว่าปริญญาต
มหาวิทยาลัย 
. ประกาศ

กว่าปริญญาต
ระทําผดิวินัย 
และวิธีการที่ 

นบริการที่ใช้
งานเดียวกัน

การท่ีใช้
สั่งเลือ่น 

ห้เป็นไปตาม

และรองหวัหน้

บริการ 
พิจารณา
ะผลงานที่ได้
อตุสาหะ 

ตรี

ตรี

น้า

๑๔๑



ตามข้อ ๑
และอตัร

ตามข้อ ๑
วิธีการที่ 

ตอบแทน

โดยคณะ
ตอบแทน
การเงินแ
ไม่น้อยก

เงินรางวัล

การพัฒน
แรงจูงใจ

๑๑ (๒)(ก
สํานักนา

ที่ปฏิบัตงิ

ให้เป็นไป

ตามที ่ก.

ข้อ ๒๔  พนกั
๑๑ (๒)(ก) อา
าทีม่หาวิทยาล

ข้อ ๒๕  พนกั
๑๑ (๒)(ก) อา
ก.บ.บ. ประก

ข้อ ๒๖  ใหมี้
นพิเศษ เพื่อเส
ส่วนงานหรือห

ะกรรมการบริห
นพิเศษให้แก่ผู้
และทรพัย์สินป
ว่าวงเงินที่คณ

ข้อ ๒๗  พนกั
ัลหรือเงินช่วย
การเปิดเผยข้

ข้อ ๒๘  ผู้บริ
นาและฝึกอบร
ใหส้ามารถปฏิ
พนักงานเต็มเ
ก) อาจได้รับก
ยกรัฐมนตร ี
มหาวิทยาลัย
งานตดิตอ่กันใ
ชั้นของเข็มเค

ปตามท่ี ก.บ.บ

ข้อ ๒๙ จํานว
.บ.บ. ประกาศ
การลาของพน
การลงเวลาก

กงานเต็มเวลา
าจได้รบัค่าตอ
ลัยประกาศกาํ

กงานเต็มเวลา
าจได้รบัเงินเพ่ิ
กาศกําหนดดว้

ีกองทุนสําหรั
สริมสรา้งแรงจู
หน่วยงานภาย
หารการเงินแล
ผูป้ฏิบัติงานใน
ประกาศกําหน
ณะกรรมการบ

กงานและลกูจ้
ยเหลืออืน่ๆ จํา
อ้มูลตามวรรค

การเพ่ิมพูนป

รหิารทุกระดับ
รมเพือ่เพิ่มพนู
ฏิบัติหน้าที่ได้
เวลาตามข้อ ๑
การพิจารณาจ

อาจกําหนดให
ในระยะเวลาห
ครือ่งหมาย ลกั
บ. ประกาศกํา

วนวันทํางาน 
ศกําหนด 
นกังานและลูก
ารปฏิบัติงานข

าตามข้อ ๑๑ (
บแทนการปฏิ
าหนดตามมติ

าตามข้อ ๑๑ (
พิ่มพิเศษเงินปร
วยความเห็นช

รับการเพิ่มพนู
จูงใจในการปฏิ
ยในส่วนงานใ
ละทรัพย์สิน 
นมหาวิทยาลัย
นด  และให้สว่
บริหารการเงนิ

จา้งผู้ใดจะได้รั
านวนเทา่ใด  
คหนึ่งต่อผู้ไมม่ี

ประสทิธิภาพแ

บ มีหน้าที่พัฒน
นความรู้ ความ
อ้ย่างมีประสทิ
๑๑ (๑)(ก) หรื
จากมหาวิทยา

หม้เีข็มเครื่องห
หนึ่ง เพื่อเป็นก
กษณะ ขนาด 
หนด 

วัน
 เวลาทํางาน

กจ้างให้เป็นไป
ของพนักงาน

-๘-

(๑)(ก) หรือลกู
ฏิบัติงานนอกเ
ตคิณะกรรมกา

(๑)(ก) หรือลกู
ระจําตาํแหน่ง
ชอบของสภาม

นประสิทธิภาพ
ฏิบัติงาน ท้ังนี้
ใด มรีายได้แล
ให้ส่วนงานห

ย เป็นจํานวนเ
วนงานหรือหน
นและทรพัย์สนิ

รับเงินเดือน ค่
ใหแ้จ้งใหผู้้นั้น
มีหนา้ที่เกี่ยวข้

หมวด ๔
และการเสริมส

นาและฝึกอบ
มสามารถ ทัก
ทธิภาพทั้ง ตา
รือลกูจ้างที่ทํา
าลัยเพื่อเขา้สู่ก

หมายของมห
การเสริมสร้าง
การตดิหรอืป

หมวด ๕
ันทํางานและก
 วันหยุดงาน

ปตามหลักเกณ
และลูกจ้างให้

กจ้างที่ทํางาน
เวลาทํางานแล
ารบริหารการเ

กจ้างที่ทํางาน
งเงินรางวัลหรื
มหาวิทยาลัย

พในการปฏิบัติ
นี้ ตามหลกัเกณ
ละนําส่งเงินสม
รือหน่วยงานภ
เงินรวมกันไม่
น่วยงานภายใ
นประกาศกําห

คา่ตอบแทน เงิ
นทราบโดยตร
ข้องถอืเป็นกา

๔ 
สร้างแรงจูงใจ

รม หรือส่งเส ิ
ษะ ทัศนคติ ค
ามหลักเกณฑ์
างานด้านบรกิ
การดําเนินการ

าวิทยาลัย สาํ
งแรงจูงใจในก
ประดบั รวมถงึ

๕ 
การลา 
 วันหยุดประ

ณฑแ์ละวิธีการ
ห้ ก.บ.บ. ประ

นด้านบริการที
ละในวันหยดุต
เงินและทรพัย์

นด้านบริการที
รอืเงินช่วยเหลื

ตงิาน  และสํา
ณฑ์ที่มหาวิทย
มทบส่วนกลาง
ภายในส่วนงา
เกินวงเงินที่ค
นส่วนงานดังก

หนดเข้ากองทุน

งินเพิ่มพิเศษ 
รง 
ารกระทําผิดวนิ

จในการปฏิบัติ

ริมใหผู้้ปฏิบัติ
คุณธรรม และ
และวิธีการที่ 
การที่ใช้คุณวุฒิ
รขอเครือ่งราช

าหรับมอบใหแ้
การปฏิบัติงาน
งผู้มีสทิธิติดห

จําปีของพนกั

รที่ ก.บ.บ. ปร
กาศกําหนด

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ตามหลักเกณฑ
ย์สิน 

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ลืออื่นๆ ตามห

หรับการให้ป
ยาลัยกําหนด 
งได้สูงกว่าอัตร
านนั้นจัดประโ
ณะกรรมการ
กล่าว นําส่งเงิ
นตามวรรคหน

เงินประจําตํา

นัย 

ตงิาน 

ตงิานในมหาวทิ
ะจริยธรรม  แ
ก.บ.บ. ประก

ฒิต่ํากว่าปริญญ
ชอสิริยาภรณ ์

แก่ผู้ปฏิบัติงาน
นได ้
รือประดับเขม็

กงานและลูกจ้

ระกาศกําหนด

กว่าปริญญาต
ฑ์  วิธีการ  

กว่าปริญญาต
หลักเกณฑ์ แล

ระโยชน์ 

ราที่กําหนด
โยชน ์
บริหาร
งินจํานวน 
นึ่ง 

แหน่ง  

ทยาลัย ได้รับ
และเสริมสร้าง
กาศกําหนด 
ญาตรีตามข้อ
ตามระเบียบ

นในมหาวิทยา

มเครือ่งหมาย

้าง  ให้เป็นไป

ด 

ตรี

ตรี
ละ

ง

าลัย

 

ป

๑๔๒



หัวหน้าส่
ตามทีส่ภ

ใ
พิจารณา
เลื่อนตําแ

เพื่อสนับ

ที่ทํางาน
ข้อ ๓๐ ด
หลักเกณ

การปฏิบั
เป็นประธ
เต็มเวลา
มีผลการป
ผู้นั้นได้รับ

อีกหนึ่งร
หนึ่ง หาก

ตอ่ ก.บ.บ

ในหมวด

ทรงเป็นป

ข้อ ๓๐  ใหอ้
ส่วนงานสําหรับ
ภามหาวิทยาลั
ให้นําผลการป
าดําเนินการใด
แหน่งด้วย 

ข้อ ๓๑  การ
สนุนหรือทกัท

ข้อ ๓๒  กรณี
ด้านบริการที่ใ
ดําเนนิการให้พ

ณฑ์และวิธีการ
เมื่อได้ดําเนิน

บัติงานครั้งต่อไ
ธาน  และกรร
ตามขอ้ ๑๑ (
ปฏิบัติงานต่ํา
ับการพัฒนาป
กรณีท่ี ก.บ.บ
อบการประเมิ
กผลการปฏิบัต
กรณีท่ี ก.บ.บ
กรณีท่ีผู้รับกา
บ. ได้ภายในส

ข้อ ๓๓  พนกั
นีโ้ดยเคร่งครั

ข้อ ๓๔  พนกั
ประมขุ ตามรั

ธกิารบดีสําห
ับพนักงาน แล
ลัยกําหนด แล
ประเมินผลกา
ดๆ อันเกี่ยวกับ

ประเมินผลกา
ท้วงโตแ้ย้งได ้

ณทีี่ผลการประ
ใช้คุณวุฒิต่ําก
พนักงานและ
ท่ี ก.บ.บ. ปร

นการเพื่อพัฒน
ไป  ให้ ก.บ.บ
รมการอื่นอีกจ
(๑)(ก) หรือลกู
กว่ามาตรฐาน
ประสิทธิภาพแ
บ. มีมติใหผู้้นั้น
มินผลการทําง
ัติงานยังต่ํากว
บ. มีมติใหผู้้นั้น
ารประเมินถูก
สามสิบวัน นับ

กงานและลกูจ้
ัด 

กงานและลกูจ้
รัฐธรรมนูญแห

รับรองอธิการ
ละลูกจ้าง  ดํา
ะตามสญัญาจ้
ารปฏิบัติงานข
บพนักงานแล

ารปฏิบัติงานต

ะเมินผลการป
กว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างผู้นั้นมโี
ะกาศกําหนด
นาประสิทธิภา
บ. แต่งตั้งคณะ
จํานวนสีค่น เพ
กจ้างที่ทาํงาน
น  ใหค้ณะอนุ
และประสิทธิผ
นได้รับการพัฒ
งาน  และให้ค
ว่ามาตรฐานอี
นออกจากงาน
สั่งให้ออกจาก

บแต่วันท่ีได้รับ

วินั

จา้งต้องรักษาวิ

จา้งต้องสนับส
ห่งราชอาณาจั

-๙-

หมวด ๖
ระบบการประ

รบดี  ผู้ช่วยอธิ
าเนินการประ
จา้ง 
ของพนักงานแ
ะลูกจ้างน้ัน  

ต้องเปิดโอกาส

ปฏิบัติงานของ
รีตามขอ้ ๑๑
โอกาสพัฒนา
 
าพและประสิท
ะอนุกรรมการ
พื่อดําเนินการ
ด้านบริการที่ใ

นกรรมการเฉพ
ผลตอ่ไปหรือจ
ฒนาประสิทธิภ
คณะอนกุรรมก
กใหผู้้บังคับบั
นตามวรรคสอ
กงาน ให้มสีิท
บแจ้งผลการป

หมวด ๗
นัยและการรกั

วนิยัและจรรย

สนุนการปกคร
ักรไทยด้วยคว

๖ 
ะเมิน 

ธิการบดี  และ
เมินผลการปฏิ

และลกูจ้างตาม
รวมทั้งการพจิ

สให้ผูร้ับการป

พนักงานเต็ม
(๒)(ก) ผู้ใดต่ํา

าประสิทธิภาพ

ทธิผลตามวรร
รเฉพาะกิจซึ่งป
รประเมิน  หา
ใชคุ้ณวุฒิต่ําก

พาะกิจรายงาน
จะให้ออกจาก
ภาพและประสิ
การเฉพาะกจิ
ัญชาผูม้ีอํานา
ง ใหผู้้บังคับบั
ธิอุทธรณ์ผลก
ระเมิน 

๗ 
ษาวินัย 

ยาบรรณตามที

รองระบอบปร
วามบริสุทธ์ิใจ

ะหัวหน้าส่วนง
ฏิบัติงานอย่าง

มวรรคหนึ่ง  ไ
จารณาเลื่อนเ ิ

ประเมนิแสดง

เวลาตามขอ้ ๑
ากว่ามาตรฐา
พและประสทิธิ

รคหนึ่งแล้ว  ใน
ประกอบด้วยผ
ากผลการพิจา
กว่าปริญญาตรี
น ก.บ.บ. เพ่ือ
กงาน 
สทิธิผลตอ่ไป
ตามวรรคสอง
าจสั่งให้ผู้นั้นอ
บัญชาผู้มอีํานา
การประเมินตา

ที่กําหนดเป็นข

ระชาธิปไตยอัน
จ 

งานทุกส่วนงา
งต่อเนือ่งอย่าง

ไปใช้เป็นหลกั
งินเดือนประจ

ข้อมูล  ข้อเท็

๑๑ (๑)(ก) หรื
น ให้ผู้บังคับบ
ธผิลในการทาํ

นการประเมนิ
ผู้ทรงคุณวุฒิภ
ารณาปรากฏว
รตีามข้อ ๑๑ 
อพิจารณาว่าจ

 ให้ผู้นัน้อยูป่
งดําเนินการป
ออกจากงาน 
าจ สั่งให้ผู้นั้น
ามวรรคสองแ

ขอ้ห้ามและข้

ันมีพระมหาก

าน  และ
งน้อยปีละครัง้

กในการ
จําปีหรือการ

จจริง 

รอืลูกจ้าง 
บัญชาตาม 
งานตาม

นผล 
ภายนอก 
ว่าพนักงาน 
(๒)(ก) ผู้นั้น

จะสมควรให ้

ปฏิบัติงานตอ่ไ
ระเมินอีกคร้ัง

นออกจากงาน
และวรรคสี่ 

อ้ปฏิบัติไว้ 

กษัตริย์ 

ง

ไป
ง

๑๔๓



ดูแลเอาใ

ให้แก่ตน

เป็นการท

การปฏิบั
หรือขาด
อย่างร้าย

ซึ่งควรตอ้

อย่างร้าย

อุทิศเวลา
ผู้ร่วมปฏิ

เสื่อมเสีย
ผิดวินัยอ

ที่มีลักษณ
จากอธิกา

มิให้เสือ่ม

ความผิด
ร้ายแรงเ

ตําแหน่ง
และผู้เชี่ย
ผู้ชํานาญ
ใชผู้้อื่นทํ
ผู้ชํานาญ

ข้อ ๓๕  พนกั
ใจใส่รกัษาประ
ห้ามมิให้อาศั
เองหรือผูอ้ื่น 
การปฏิบัติหรื
ทุจริตตอ่หน้าท

ข้อ ๓๖  พนกั
บัติหน้าที่โดยจ
การเอาใจใสร่
ยแรงเป็นความ

ข้อ ๓๗  พนกั
องแจ้งถือว่าเป็
การรายงานเท
ยแรง 

ข้อ ๓๘  พนกั
าให้กบัมหาวทิ
ฏิบัติงานด้วยกั

ข้อ ๓๙  พนกั
ยความเที่ยงธร
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔๐  พนกั
ณะงานคล้ายค
ารบด ี

ข้อ ๔๑  พนกั
มเสียโดยไม่กร
การกระทําคว
ที่ได้กระทําโด
ป็นความผิดวิ

ข้อ ๔๒  พนกั
ทางวิชาการห
ยวชาญพิเศษข
ญการ  ผู้ชํานา
ําผลงานการข

ญการวิชาชีพเฉ

กงานและลกูจ้
ะโยชนข์องมห
ัยหรือยอมให้

รอืการละเว้นก
ที่และเป็นควา

กงานและลกูจ้
จงใจหรอืประม
ระมัดระวังรักษ
มผิดวินยัอย่าง

กงานและลกูจ้
ป็นการรายงา
ท็จตอ่ผู้บังคับ

กงานและลกูจ้
ทยาลัยอย่างเต
ัน 

กงานและลกูจ้
รรมหรือเสื่อม

กงานเต็มเวลา
คลึงกันนั้นในห

กงานและลกูจ้
ระทําการใดๆ 
วามผิดอาญาจ
ดยประมาทหรื
นัยอย่างร้ายแ

กงานและลกูจ้
หรือผลงานกา
ของผูอ้ืน่โดยมิ
ญการวชิาชีพ
ขอแต่งตั้งใหด้ํ
ฉพาะ   ผู้เชี่ยว

จา้งต้องปฏิบัติ
หาวิทยาลัย 
ผูอ้ื่นอาศัยอําน

การปฏิบัติหน้
ามผิดวินยัอย่า

จา้งต้องปฏิบัติ
มาทเลินเล่อไม
ษาประโยชนข์
งร้ายแรง 

จา้งต้องไม่ราย
นเท็จด้วย 

บบัญชาอันเป็น

จา้งต้องสุภาพ
ต็มท่ี รักษาคว

จา้งต้องไม่กระ
เสียเกียรติศัก

าและลูกจ้างต้
ห้างหุ้นสว่นหรื

จา้งต้องรักษาชื
อันได้ชือ่ว่าเป็

จนได้รับโทษจ
รอืความผิดลห
แรง 

จา้งกระทําการ
รขอกําหนดตํ
มชิอบ  หรือนํ
พเฉพาะ  ผู้เชี่ย
ารงตําแหน่งท
วชาญ  และผู้

-๑๐-

ตหิน้าที่ด้วยคว

นาจหน้าท่ีขอ

น้าที่โดยมชิอบ
างร้ายแรง 

ตหิน้าที่ตามกฎ
ม่ปฏิบัติตามก
ของมหาวิทยา

ยงานเท็จตอ่ผูบ้

นเหตุให้เสียหา

เรียบร้อย วาง
วามสามัคคี ช่

ะทําการหรือย
กดิ์ของตําแหน

อ้งไม่เป็นกรร
รอืบริษัท  เว้น

ชื่อเสียงของต
ป็นผู้ประพฤติ
จําคุกโดยคําพิ
หุโทษหรอืกระ

รใดอันเป็นกา
ตําแหน่งผู้ชําน
ําผลงานทางวิ
ยวชาญ  และผ
ทางวิชาการหรื
ผู้เชี่ยวชาญพิเศ

วามซื่อสตัย์สจุ

องตนไม่ว่าจะโ

เพื่อให้ตนเอง

ฎหมาย ระเบี
กฎหมาย ระเบี
าลัยอันเป็นเห

บังคบับัญชา

ายแก่มหาวิทย

งตนให้เหมาะ
วยเหลอืเกือ้กู

ยอมให้ผู้อื่นกร
น่งหน้าที่ของต

รมการผู้จัดกา
นแต่เป็นกิจกา

นและรักษาเกี
ตชิั่ว 
พิพากษาถึงทีสุ่
ะทําการอื่นใด

ารคัดลอกหรอื
นาญการ  ผู้ชํา
วชิาการหรือผ
ผู้เชี่ยวชาญพิเ
รอืผลงานการ
ศษในนามตน

จรติ เที่ยงธรร

โดยทางตรงหรื

งหรือผูอ้ื่นไดรั้

ยบ แบบแผน
บียบ แบบแผน
ตุให้เกดิความ

 การรายงานโ

ยาลัยอย่างร้า

ะสมกับวัฒนธร
กูลในการปฏิบั

ระทําการหาป
ตน การกระทาํ

ร  ผู้จัดการ  ห
ารของมหาวทิ

กียรตศิักดิ์ของ

สุดให้จาํคุก เว้
อันได้ชือ่ว่าเป็

อลอกเลียนผล
นาญการวิชา
ลงานการขอก
เศษของผูอ้ื่นม
รขอกําหนดตาํ
ถือเป็นการก

รม ขยันหมั่นเพ

รือทางออ้ม ห

ับประโยชน์ที่

นของมหาวิทย
นของมหาวิทย
มเสียหายแก่ม

โดยปกปิดขอ้

ยแรงเป็นควา

รรมอันดีงามข
บัติหน้าที่ระหว

ระโยชน์อันอา
าดังกล่าวเป็น

หรอืดํารงตําแ
ทยาลัยและได้

งตําแหน่งหน้า

้นแต่เปน็โทษ
ป็นผู้ประพฤตชิ

งานการขอแต
ชีพเฉพาะ  ผู้
กําหนดตําแหน
มาเป็นของตน
าแหน่งผูช้ํานา
ระทําผิดวินยั

พียร และ

หาประโยชน์

มคิวรได ้

าลัย 
ยาลัย 
หาวิทยาลัย

ความ 

ามผิดวินยั

ของสังคมไทย
ว่าง 

าจทําให ้
การกระทํา

แหน่งอื่น 
ร้ับมอบหมาย

าที่ของตน 

ษสําหรับ
ชั่วอย่าง

ต่งตั้งใหด้ํารง
เชี่ยวชาญ 
น่ง
นหรือจ้างวาน
าญการ  
อย่างร้ายแรง

ย

 

๑๔๔



การกระท

และนําข้

 ข่มขืนใจ

ใ
และลูกจ้

หรือเป็น

ให้ดําเนิน
ดําเนินกา

เป็นการก

ก.บ.บ. ป

ละเลยไม

ผู้นั้นกระ

ในหมวด
ในหมวด 

โ

ข้อ ๔๓  พนกั
ทําความผิดวินั

ข้อ ๔๔  พนกั
้อสอบไปเปิดเ

ข้อ ๔๕  พนกั
การล่วงละเมิ
จ หรอืเสนอป

ข้อ ๔๖  พนกั
ในการกําหนด
้างประกอบด้ว
จรรยาบรรณ
ความผิดวินัยอ

ข้อ ๔๗  พนกั
นการทางวินัย
ารตักเตอืน ส่ัง
พนักงานและ
กระทาํผิดวินัย
หลักเกณฑ์แล

ประกาศกําหน

ข้อ ๔๘  ผู้บัง
มด่ําเนินการทา
ผู้บังคับบัญชา

ะทําผิดวินัยอย

ข้อ ๔๙  พนกั
นี ้ ผูน้ั้นเป็นผู้
๘ 
โทษทางวินัยมี
(๑)  ภาคทัณ
(๒)  ตัดเงินเดื
(๓)  ลดเงินเดื
(๔)  ปลดออก
(๕)  ไล่ออก 

กงานและลกูจ้
นัยอย่างร้ายแ

กงานและลกูจ้
เผยโดยมิชอบ

กงานและลกูจ้
ดทางเพศหรอื
ระโยชน์ตอบแ

กงานและลกูจ้
ดจรรยาบรรณ
วย 
ทีกํ่าหนดขึ้นจ
อย่างร้ายแรง

กงานและลกูจ้
ตามข้อบังคบั
ังให้ดําเนินกา
ะลกูจ้างผู้ใดไม
ย 
ละวิธีการในกา
นด 

งคบับัญชาผูใ้ด
างวินัยตามหม
าผู้ใดกลั่นแกล้
ย่างร้ายแรง 

กงานและลกูจ้
ผู้กระทาํผิดวินั

มี ๕ สถาน คอื
ฑ์ 
ดอืน 
ดอืน 
ก 

จา้งแก้ไขผลกา
รง 

จา้งซึ่งมีหน้าที่
บ  ถอืเป็นการ

จา้งต้องไม่ล่วง
อมคีวามสัมพั
แทน  ถอืเป็น

จา้งต้องปฏิบัติ
ณตามวรรคหนึ

จะกําหนดว่าก
ด้วยก็ได ้

จา้งผู้ใดประพฤ
บนี้  ถ้าการปร
รให้ถูกตอ้งภา

ม่ปฏิบัติตามคํา

ารตักเตอืน ก

ด เมื่อปรากฏว
มวด ๘  ให้ถอื
ล้งผู้ใต้บังคับบั

จา้งผู้ใดฝ่าฝืนข
นัยจักต้องได้รบั

อ 

-๑๑-

ารเรียนหรือผ

ท่ีในการออกขอ้
กระทําความผิ

งละเมิดทางเพ
ันธ์เชิงชู้สาวกั

นการกระทําคว

ตตินตามจรรย
นึ่ง  ให้ ก.บ.บ

การประพฤตผิิ

ฤตผิิดจรรยาบ
ระพฤติผดิจรร
ายในเวลาที่กํา
าตักเตือน ดํา

ารมคีําส่ังหรือ

ว่ามีมูลที่ควรก
อว่าผู้บังคับบัญ
บัญชาในการก

ขอ้ห้ามหรือไม
บโทษทางวินัย

ลการสอบขอ

อสอบหรือดํา
ผิดวินัยอยา่งร้

พศหรอืมีความ
กับนิสติหรอืนกั
วามผิดวินยัอย

ยาบรรณที่ ก.บ
. รับฟังความ

ผดิจรรยาบรรณ

บรรณที่เป็นคว
รยาบรรณนั้นไ
าหนดหรอืทํา
เนินการให้ถูก

อการทําทัณฑ์

กล่าวหาว่าพนั
ญชาผู้นั้นกระท
กล่าวหาหรือดํ

ม่ปฏิบัติตามข้
ย  เว้นแตม่เีห

องนิสติและนัก

เนินการเกี่ยว
รา้ยแรง 

มสัมพันธ์เชิงชู้
กเรียนโดยใช้อ
ย่างร้ายแรง 

บ.บ. ประกาศ
คิดเห็นและขอ้

ณในเรือ่งใดเป็

วามผิดวินัยห ื
ไม่เป็นความผิ
ทัณฑ์บน 

กต้องหรือฝ่าฝื

์บนตามวรรค

นักงานและลกู
ทําผิดวินัย 
าเนินการทาง

้อปฏิบัติทางวิ
หตอุันควรงดโท

กเรียนโดยมชิอ

ข้องในการจดั

ชู้สาวกับนิสิตห
อุบายลอ่ลวง 

ศกําหนด 
อเสนอแนะขอ

ป็นความผิดวิน

รอืผดิวินัยอย่
ดวินัยให้ผู้บังค

นทัณฑบ์น  ใ

หนึ่ง  ให้เป็นไ

กจ้างผูใ้ด กระ

งวินัย ให้ถือวา่

วินัยตามที่กําห
ทษตามที่กําห

อบ  ถอืเป็น 

ดทําขอ้สอบ

หรอืนักเรียน
ขู่เขญ็ 

องพนักงาน

นัย 

างร้ายแรง  
คับบัญชา

ใหถ้ือว่า 

ไปตามที ่

ทําผิดวนิัย 

าผู้บังคับบัญช

หนดไว ้
หนดไว้ 

า

๑๔๕



ปรากฏต่
วินัยผู้นั้น

ด้วยความ

ในการดํา

หรือสั่งให

ลงโทษตา

หรือลดเงิ
ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดื

ตามความ
ลดโทษต่ํ

ผลประโย

เพราะมกี
พ้นจากง

ข้อ ๕๐  พนกั
อผู้บังคับบัญช

นโดยเร็ว 
หลักเกณฑ์แล
มเห็นชอบของ
ระเบียบตามว
าเนินการ  แล

ข้อ ๕๑  ในระ
หลักเกณฑ์  วิ
หอ้อกจากงาน

ข้อ ๕๒  เมือ่
ามควรแก่กรณ
พนักงานและ
งินเดอืน ถ้ามี
ฑ์ ใหใ้ช้เฉพาะ
ดอืน 
พนักงานและ
มร้ายแรงแหง่
ํากว่าปลดออ
ผู้ใดถูกลงโทษ
ยชนต์ามสิทธิข

ข้อ ๕๓  พนกั
การกระทําผดิ
านท้ังนี้ตามที่

ข้อ ๕๔  พนกั
(๑)  ถึงแก่คว
(๒)  ครบเกษี
(๓)  ไดรั้บอนุ

กงานและลกูจ้
ชาตามข้อ ๑๔

ละวิธีการในกา
งสภามหาวิทย
วรรคสองตอ้ง
ละตอ้งให้โอกา

ะหว่างดําเนิน
วิธีการ  และเงื
นไว้ก่อน ให้เป็

ผลการดําเนิน
ณใีห้เหมาะสม
ะลกูจ้างผู้ใดกร
เหตอุันควรลด
ะกรณีกระทําผิ

ะลกูจ้างผู้ใดกร
งกรณี  ถ้ามีเห
ก 
ษไล่ออก ไม่มสีิ
ของผู้นัน้ เสมื

กงานและลกูจ้
ดวินัยอย่างร้าย
ที ่ก.บ.บ. ประ

กงานและลกูจ้
วามตาย 
ษยีณการปฏิบัต
นญุาตให้ลาออ

กา

จา้งผู้ใดถกูกล่า
๔ ว่าพนกังาน

ารดําเนินการ
ยาลัย 
คาํนึงถึงความ
าสผูถู้กกล่าวห

นการทางวินัย
ง่ือนไขการสั่ง

ปนไปตามที่ ก

นการทางวินัยป
มกับความผิดแ
ระทําผิดวินัยอ
ดหย่อนจะนําม
ผดิวินัยเล็กนอ้

ระทําผิดวินัยอ
หตอุันควรลดห

สิทธิรับผลประ
มอืนว่าผู้นั้นลา

จา้ง ซึ่งพ้นจาก
ยแรงก่อนพ้นจ
กาศกําหนด

จา้งออกจากงา

ัติงาน 
อก 

-๑๒-

หมวด ๘
รดําเนินการท

าวหาโดยมีหลั
นและลูกจ้างผูใ้

ทางวินัย ให้เป็

มเที่ยงธรรม ป
หาได้ชีแ้จงแสด

 ผู้บังคับบัญช
พักงาน หรือก
.บ.บ. ประกาศ

ปรากฏว่าผู้ถูก
และในคําสั่งล
อย่างไม่ร้ายแร
มาประกอบก
อยหรือมีเหตอุั

อย่างร้ายแรง
หยอ่นจะนํามา

ะโยชน์ตามสิท
าออกจากงาน

กงานอันมใิช่เพ
จากงานได้ แต

หมวด ๙
การออกจาก

านเมื่อ 

๘ 
ทางวินัย 

ลักฐานตามสม
ใดกระทําผดิวิ

ป็นไปตามระเ

ประโยชน์ของม
ดงหลักฐานอย

ชาจะสั่งพักงา
การสัง่ให้ออก
ศกําหนด 

กกล่าวหากระ
งโทษให้แสดง
รง ใหผู้้บังคับบ
ารพิจารณาล
อันควรลดหยอ่

 ใหผู้บั้งคับบัญ
าประกอบการ

ทธิของผู้น้ัน เว
ตามที่ ก.บ.บ.

พราะเหตุตาย
ตต่อ้งดําเนินก

๙ 
กงาน 

มควรว่าได้กระ
วนิัย  ให้ผู้บังคั

เบียบที ่ก.บ.บ

มหาวิทยาลัย
ย่างเป็นธรรมด

นหรือสั่งให้ออ
กจากงานไว้ก่อ

ะทําผดิวินัย ให
งว่าผู้ถูกลงโทษ
บัญชาสั่งลงโท
ดโทษก็ได ้แต
อนซึ่งยังไม่ถึงก

ญชาสัง่ลงโทษ
รพิจารณาลดโ

ว้นแต่ถกูลงโท
. ประกาศกําห

ย อาจถูกดําเนิ
การทางวินัยภ

ะทําผดิวินัยหรื
คบับัญชาดําเนิ

บ. ประกาศกํา

และความรว
ด้วย 

อกจากงานไว้
อน  และผลแห

หผู้้บังคับบัญช
ษกระทําผิดวิน
ทษภาคทัณฑ์ 
ต่สําหรับการล
กับจะตอ้งถกู

ษปลดออกหรื
โทษก็ได้  แตห่

ทษปลดออกให
หนด 

นินการทางวินั
ายในหนึ่งปีนับ

รอืความ
นินการทาง

หนด 

ดเร็ว 

้ก่อนก็ได ้
ห่งการสั่งพักง

ชาตามข้อ ๑๔
นัยในกรณีใด
 ตดัเงินเดอืน
งโทษ
ลงโทษ 

อไลอ่อก 
ห้ามมิให้

ห้ได้รับ

ัย 
ับแต่วันท่ี 

งาน

๔ 

น

๑๔๖



บุคคลภา

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

ลูกจ้าง ใ
ใ

ทั้งในระด

หรือกิจก
ดังกล่าว 
มหาวิทย

ให้อธิการ
ทํางานโด
ประกาศ

เกษียณก

(๔)  สิ้นสุดสญั
(๕)  มหาวิทย
(๖)  ถูกสั่งลง
(๗)  ถูกสั่งลง
(๘)  พ้นจากต
ายนอกมหาวทิ
(๙)  พ้นจากต
เป็นบุคคลภา
(๑๐)  พ้นจาก
เป็นบุคคลภา
(๑๑)  ขาดคุณ
เป็นบุคคลภา
(๑๒)  ถูกถอด
ผู้บริหารเป็นบ
(๑๓)  ถูกถอด
ผู้บริหารเป็นบ

ข้อ ๕๕  หลกั
ห้เป็นไปตามที
ในกรณีที่พนัก
ดับชาติและระ

ข้อ ๕๖  พนกั
การของมหาวทิ
ใหอ้ธกิารบดมี

ยาลัยไดโ้ดยคํา

ข้อ ๕๗  เมือ่พ
รบดีสัง่ให้ผู้นั้น
ดยใหน้ับเวลาร
กําหนด 

ข้อ ๕๘  พนกั
การปฏิบัติงาน

ญญาจ้าง 
ยาลัยบอกเลิก
โทษไลอ่อก 
โทษปลดออก
ตาํแหน่งตามว
ทยาลัย 
ตาํแหน่งตามอ
ยนอกมหาวิท
กตําแหน่งตาม
ยนอกมหาวิท
ณสมบัตใินกา
ยนอกมหาวิท
ดถอนโดยสภา
บุคคลภายนอ
ดถอนโดยอธกิ
บุคคลภายนอ

กเกณฑ์ วิธีกา
ท่ี ก.บ.บ. ประ
กงานและลกูจ้
ะดับทอ้งถิ่น ใ

กงานและลกูจ้
ทยาลัย ถ้าปร
มอีํานาจทําสัญ
านึงถึงประโยช

พนักงานและ
นออกจากงาน
ระหว่างไปรับ

กงานเต็มเวลา
นเมื่อสิ้นปีงบป

กสญัญาจ้างเมื่

ก 
วาระ ในกรณขี

อธิการบดี ในก
ทยาลัย 
มหวัหน้าส่วน
ทยาลัย 
รดาํรงตําแหน

ทยาลัย 
ามหาวิทยาลัย
กมหาวิทยาลั
การบดี ในกรณ
กมหาวิทยาลั

รลาออก การ
ะกาศกําหนด
จา้งขอลาออก
ห้การลาออกม

จา้งผู้ใดลาออก
ระสงค์จะกลับ
ญญากับบุคคล
ชนข์องมหาวิท

ลูกจ้างผู้ใดไป
นหรือเลิกจ้าง
บราชการทหาร

าและลูกจ้างผู้ใ
ประมาณของม

-๑๓-

ือผลการประ

ของพนักงานต

กรณีของรองอ

งาน ในกรณขี

น่งนั้น ในกรณี

ย ในกรณีของ
ัย 
ณีของผู้ช่วยอ
ัย 

รอนญุาตให้ลา

กเพือ่ดํารงตําแ
มีผลนับตัง้แต่

กเพือ่สมัครไป
มาปฏิบัตงิาน
ลผู้นั้นและกํา
ทยาลัย 

ปรับราชการทห
เมื่อพ้นจากรา
รเป็นเวลาปฏิ

้ใดมีอายุครบห
มหาวิทยาลัย

เมินไม่ผ่านหรื

ตําแหน่งบริหา

อธิการบดี แล

ของรองหัวหน้

ณขีองพนักงาน

งรองอธิการบดี

ธิการบดีและร

าออก และการ

แหน่งทางการ
ตว่ันที่ผู้นั้นขอล

ปปฏิบัติงานใด
นในมหาวิทยา
หนดเงื่อนไขใ

หารตามกฎห
าชการทหารแ
บัติงานในมห

หกสบิปีบริบูร

รอืตามเงื่อนไข

าร ซึง่ก่อนดํา

ะผูช้ว่ยอธิการ

น้าส่วนงาน ซึง่

นตําแหน่งผู้บริ

ดหีรือหวัหน้าส

รองหวัหน้าส่ว

รยับย้ังการลา

เมืองหรือเพ่ือ
ลาออก 

ดๆ ตามความป
ลัยภายหลังเส
ในการรับกลบั

มายว่าด้วยกา
แล้ว อธิการบดี
าวิทยาลัยก็ได้

รณ์ ใหพ้้นจาก

ขท่ีกําหนดไว้ใ

รงตําแหน่งผู้บ

รบดี ซึ่งก่อนด

งก่อนดํารงตํา

ริหาร ซึ่งก่อนด

ส่วนงาน ซึ่งก่

วนงาน ซึ่งก่อ

าออก ของพนั

อสมคัรรับเลือก

ประสงคข์องท
สร็จสิ้นการปฏิ
บเข้าปฏิบัติงาน

ารรับราชการท
ดจีะรับผู้นั้นก
ด ้ตามหลกัเกณ

กตําแหน่งเพรา

ในสญัญาจ้าง

บริหารเป็น

ดํารงตาํแหน่ง

แหน่ง

ดํารงตําแหนง่

ก่อนดํารง

นดํารง

ักงานและ

กตั้งทางการเมื

ทางราชการ
ฏิบัติงาน
นใน

ทหาร 
ลับเข้า
ณฑ์ที่ ก.บ.บ. 

าะครบ

ง

มือง

๑๔๗



ตามข้อ ๑
ที่ ก.บ.บ

ตามข้อ ๑
จ่ายค่าชด

และ (๓) 

โดยเป็นผู้
ใ

ลงโทษ ไ
ทุกข์  ใน
มหาวิทย

อุทธรณ์แ

อุทธรณ์แ

หรือไม่ป
อันเกิดจา
ประจํามห

ข้อ ๕๙  พนกั
๑๑ (๒)(ก) ออ
. ประกาศกําห
สําหรับพนักง
๑๑ (๒)(ก) ที่บ
ดเชยตามหลกั

ข้อ ๖๐  ใหมี้
(๑) ประธานก
(๒) กรรมการ
(๓) กรรมการ
(๔) กรรมการ
จํานวนสองค
(๕) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้
ให้อธิการบดแี
หลักเกณฑ์แล
คณะกรรมกา
ข้อ ๖๑  คณะ
ไลอ่อก ปลดอ
นการนี ้ให้มอีาํ
ยาลัยได้พิจารณ
ข้อ ๖๒  การ
และรอ้งทุกข์ป
ข้อ ๖๓  พนกั
และรอ้งทุกข์ป
ข้อ ๖๔  พนกั
ฏิบัตติอ่ตนให้
ากการปฏิบัตขิ
หาวิทยาลัยภ
ข้อ ๖๕  ในก

กงานเต็มเวลา
อกจากงานตา
หนดด้วยความ
งานเต็มเวลาต
บรรจุก่อนวันที
กเกณฑ์และอตั

ีคณะกรรมกา
กรรมการซึ่งส
รซึ่งเลือกจากผ
รซึ่งเลือกจากห
รซึ่งเลือกจากพ
คน  และจากพ
รผู้ทรงคุณวุฒิ
ดา้นบรหิารงาน
แต่งตั้งเลขานุ
ละวิธีการเลือก
ารมีวาระการด
ะกรรมการอทุ
อก ลดเงินเดอื
านาจแต่งตั้งอ
ณาวินิจฉัยเรือ่
พิจารณาการป
ประจํามหาวทิ
กงานและลกูจ้
ประจํามหาวทิ
กงานและลกูจ้
ห้ถูกตอ้งตามก
ของผูบั้งคับบั
ายในสามสิบวั
รณีที่มีปัญหา

าตามข้อ ๑๑ (
มข้อ ๕๔ (๑) 
มเห็นชอบขอ
ตามข้อ ๑๑ (๑
ท่ี ๒๒ กันยาย
ตราท่ี ก.บ.บ. 

การอุ

ารอทุธรณ์และ
สภามหาวิทยา
ผูด้ํารงตําแหน
หัวหน้าส่วนงา
พนักงานและล
พนักงานและลู
ซึง่กรรมการต
นบุคคล  ด้าน
การคนหนึ่ง แ
กกรรมการตา
ดํารงตําแหน่ง
ทธรณ์และรอ้ง
อน ตดัเงินเดือ
นุกรรมการเพื
องอุทธรณ์และ
ประชมุและก

ทยาลัยประกา
จา้งผู้ใดถกูสั่งล
ทยาลัยภายในส
จา้งผู้ใดเห็นวา่
กฎหมาย ระเบี
ัญชาตอ่ตน ให
วันนับแต่วันเกิ
าในการดําเนนิ

-๑๔-

หมวด ๑๐
ค่าชดเชย

(๑)(ก) หรือลกู
และ (๒) ให้ม
งสภามหาวิทย
๑)(ก) หรือลูกจ
ยน พ.ศ. ๒๕๕
ประกาศกําห

หมวด ๑๑
ทธรณ์และกา

ะรอ้งทุกข์ประ
ลัยแต่งตั้งจาก
น่งรองอธิการบ
าน  จํานวนสอ
ลูกจ้างซึ่งเปน็
ลกูจ้างซึ่งมิใชค่
ตาม (๑) (๒) (
นกฎหมาย  แล
และอาจแต่งตั้
าม (๒) (๓) แล
คราวละสองปี
งทุกข์ประจําม
อน ภาคทณัฑ์
พื่อทําการใดๆ
ะรอ้งทุกข์เสร็จ
ารคดัค้านกรร
ศกําหนด 
ลงโทษหรอืถกู
สามสิบวันนับ
าผู้บังคับบัญช
บียบ และข้อบั
ห้ผู้น้ันมสีิทธิร้
กิดเหตุใหร้้องท
นการตามขอ้บั

๐ 
ย 

กจ้างที่ทํางาน
มหาวิทยาลัยจ
ยาลัย 
จ้างทีท่ํางานด้
๕๔ และออกจ
หนดด้วยความ

๑ 
ารรอ้งทุกข ์

ะจํามหาวิทยา
กกรรมการสภ
บดี  จํานวนห
องคน 

นคณาจารย์ปร
คณาจารย์  จํ
(๓) และ (๔) เ
ละด้านบริหาร
ตัง้ผูช้ว่ยเลขาน
ละ (๔) ให้เป็น
ปี 
มหาวทิยาลัยมี
ฑ ์และคําส่ังให้
 เมือ่คณะกรร
จสิ้นแล้ว ให้เส
รมการ ให้เป็น

กสั่งให้ออก ให้
บแต่วันไดร้บัท
าใชอ้าํนาจหน
บังคับของมหา
รอ้งทุกข์ตอ่คณ
ทุกข ์

บังคับนี้ให้เสนอ

นด้านบริการที
จ่ายค่าชดเชยใ

ดา้นบริการที่ใช
จากงานตามข้อ
มเห็นชอบของ

าลัยคณะหนึ่งป
ภามหาวิทยาลั
หนึ่งคน 

ระจําและมิได้ด
านวนสองคน
เลอืกจากบุคค
รองค์กร ด้านล
นุการไดอ้ีกไมเ่
นไปตามประก

มีหน้าที่พิจารณ
ห้ออกจากงาน
รมการอทุธรณ
สนอสภามหา
นไปตามระเบีย

ห้ผู้น้ันมีสิทธิอุ
ทราบคําสั่ง 
น้าที่ปฏิบัติตอ่
าวิทยาลัย หรอื
ณะกรรมการอุ

อสภามหาวิท

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ใหต้ามหลักเก

ชคุ้ณวุฒิต่ํากว
อ ๕๔ (๓) ให้
งสภามหาวิทย

ประกอบด้วย 
ลยัผู้ทรงคุณวุฒิ

ดํารงตําแหนง่

คลภายนอก จํ
ละหนึ่งคน 
เกินสองคน 
กาศของมหาวทิ

ณาวินิจฉัยอทุ
 และพิจารณ

ณ์และรอ้งทุกข
วิทยาลัยเพื่อมี
ยบที่คณะกรร

ทธรณต์อ่คณ

อตนโดยไม่ถูกต
อมีความคับข้
อุทธรณแ์ละร้อ

ยาลัยพิจารณ

กว่าปริญญาต
กณฑ์และอัตร

ว่าปริญญาตรี
้มหาวิทยาลัย
ยาลัย 

ฒิ 

งตาม (๒) 

จํานวนสามคน

ทยาลัย 

ธรณ์คาํสั่ง
าเรื่องร้อง
ข์ประจํา
มีมต ิ
รมการ

ะกรรมการ

ตอ้ง 
อ้งใจ 
องทุกข ์

ณา 

ตรี
รา

น

๑๔๘



-๑๕-

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๖๖  ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการอทุธรณแ์ละรอ้งทุกข์ 
ประจํามหาวิทยาลัย คณะอนกุรรมการ หรือบุคคล ซึ่งได้รบัการแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ 
หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ขอ้บังคับนี้ใช้บังคับ คงมีฐานะเป็นคณะกรรมการดังกล่าว
ตอ่ไป และทําหน้าท่ีตามที่ไดรั้บแต่งตั้ง หรือเลอืกตั้งจนกว่าจะครบวาระตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ  หรอืจะได้มกีารแต่งตั้งหรือเลอืกตั้งตาม
ข้อบังคับนี้ หรอืทําหน้าทีต่ามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งจนกว่าจะได้มกีารแต่งตั้งหรอืเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวข้ึนใหม่ตามขอ้บังคับนี้   

ข้อ ๖๗  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กําหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรอืวิธีการตามข้อบังคับนี้  ให้นํา  
ข้อบังคับ ระเบยีบ  ประกาศ คําส่ัง หลักเกณฑ์ หรอืวิธีการ ที่มอียู่เดิมมาใช้ไปพลางก่อนโดยอนโุลม เท่าที่ไม่ขดั
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการกําหนดขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หลักเกณฑ์ หรอืวิธีการตาม
ข้อบังคับนี้

การดําเนินการทางวินัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ใหด้ําเนินการตอ่ไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําความผิด และ
กําหนดโทษ จนกว่าจะเสร็จสิน้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๔   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

         (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
 (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 

(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๔๙



พ.ศ. ๒๕
พ.ศ. ๒๕
พ.ศ. ๒๕

ของมหาวิ

งานบุคค

มหาวิทย

งานบุคค

ได้รับการ
เสริมสรา้
ประกาศ

ปริญญาต
เครื่องรา

ในมหาวทิ

ตามที่ ก.

โดยท
อาศั

๕๕๐ และมาต
๕๔๗ และที่แก้
๕๕๖  จึงออกข้

ข้อ ๑
วิทยาลัย (ฉบั

ข้อ ๒

ข้อ ๓
ลของมหาวิท

“(๗)
ยาลัยเพื่อทราบ

ข้อ ๔
ลของมหาวิท
 “ผู้บ
รพัฒนาและฝึ
างแรงจูงใจใหส้
กําหนด

พนกั
ตรีตามข้อ ๑๑
ชอิสริยาภรณ์

มหา
ทยาลยัที่ปฏิบั

ช้ันข
.บ.บ. ประกาศ

ว่าด้วยก

ที่เป็นการสมค
ัยอํานาจตามค
รา ๑๗ แห่งพ

กไ้ขเพิ่มเติม ส
ข้อบังคับไว้ ดั

๑ ข้อบังคบันี้เ
ับที่ ๒) พ.ศ. 

๒  ข้อบังคับนี้

๓  ให้ยกเลิก 
ยาลัย พ.ศ. ๒
) ตีความวินิจฉ
บ”

๔  ให้ยกเลิกค
ยาลัย พ.ศ. ๒

บริหารทุกระดั
กอบรมเพื่อเพิ
สามารถปฏิบั

กงานเต็มเวลา
๑ (๒)(ก) อาจไ
ณ ์ตามระเบียบ
าวิทยาลัยอาจ
บัติงานติดต่อกั
ของเข็ม ลักษณ
ศกําหนด” 

ข้อบังคั
ารบริหารงาน

---------

ควรปรับปรงุข้
ความใน มาต
พระราชบัญญั
ภามหาวิทยา
ังต่อไปนี้ 

เรียกว่า “ข้อบ
๒๕๕๖”

นี้ให้ใช้บังคับต้ั

(๗) ของข้อ ๘
๒๕๕๖ และให้
ฉัยช้ีขาดปัญห

ความในข้อ ๒
๒๕๕๖ และให้
ับ มีหน้าที่พฒั
พิ่มพูนความรู้ 
ัติหน้าที่ได้อย่

าตามข้อ ๑๑ (
ได้รับการพิจา
บสํานักนายกรั
กําหนดให้มเีข็
กนัระยะเวลาห
ณะ ขนาด กา

คับมหาวิทยาลั
นบุคคลของมห
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

ข้อบังคับ ว่าด้ว
รา ๒๑ (๑๒) 
ัติระเบียบข้าร
ลัยในการประ

บังคับมหาวิทย

ั้งแต่วันที่ ๑๙

๘ ของข้อบังคั
ห้ใช้ความต่อไป
หาที่เกิดขึ้นจา

๘ ของข้อบังค
ห้ใช้ความต่อไป
ฒนาและฝึกอบ
ความสามาร
างมีประสิทธิภ

(๑)(ก) หรือลูก
ารณาจากมหา
รัฐมนตรี
ข็มมหาวิทยาล
หนึ่ง เพื่อเป็นก
รติดหรือประ

(สําเนา) 

ลยับูรพา
หาวิทยาลัย (ฉ

----------

วยการบริหาร
แห่งพระราช

ราชการพลเรอื
ะชุมครั้งที่ ๕/

ยาลัยบูรพา ว

 กันยายน พ.

ับมหาวิทยาลั
ปนี้แทน
กการใช้ข้อบัง

คับมหาวิทยาล
ปนี้แทน
บรม หรือส่งเส
ถ ทักษะ ทศัน
ภาพ ตามหลกั

กจ้างที่ทํางาน
าวิทยาลัยเพือ่

ลัยเพื่อเชิดชูเกี
การเสริมสร้าง
ดับ รวมถึงผู้มี

ฉบับที่ ๒) 

รงานบุคคลขอ
บัญญัติมหาวทิ
อนในสถาบันอ
๒๕๕๖ เมื่อวัน

ว่าด้วยการบรหิ

ศ. ๒๕๕๖ เป็

ัยบูรพา ว่าด้ว

งคับนี้  และรา

ลัยบูรพา ว่าด้

สริมให้ผู้ปฏิบั
นคติ คุณธรรม
กเกณฑ์และวิธี

นด้านการบริก
อเข้าสู่การดําเนิ

กียรติ สําหรับ
งแรงจูงใจในก
มสีิทธิติดหรือป

องมหาวิทยาลั
ทยาลัยบูรพา
อุดมศึกษา 
ันที่ ๑๘ กันยา

หารงานบุคคล

นต้นไป

วยการบริหาร

ายงานสภา

ด้วยการบริหาร

ัติงานในมหาวิ
ม และจริยธรร
ธีการที่ ก.บ.บ

ารที่ใช้คุณวุฒิ
นินการขอ

มอบให้แก่ผู้ป
การปฏิบัติงาน
ประดับเข็มให้

ลยั
 

ายน 

ล

ร

วิทยาลัย 
รม และ
บ. 

ฒิตํ่ากว่า

ปฏิบัติงาน
นได้
ห้เป็นไป

๑๕๐



-๒-

ข้อ ๕  ให้ยกเลิกข้อ ๖๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๖  ใหแ้ก้ไขเลขข้อ “๖๖” และเลขข้อ “๖๗” ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย         
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  เปน็เลขข้อ “๖๕” และเลขข้อ “๖๖”ตามลําดับ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

         (ลงช่ือ)              เกษม  สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 

(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๕๑



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมือ่วันที ่ ๒๐  พฤศจิกายน                 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึออกขอ้บังคับไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ขอ้บังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒  ขอ้บังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในขอ้ ๒๕ ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน

“พนักงานเต็มเวลาตามขอ้ ๑๑ (๑)(ก) หรือลูกจ้างที่ทํางานด้านการบริการท่ีใชคุ้ณวุฒติ่ํากว่า
ปริญญาตรตีามข้อ ๑๑ (๒)(ก) อาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ  เงินประจําตําแหน่ง  เงินรางวัล หรอืเงินช่วยเหลืออื่นๆ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

พนักงานเต็มเวลาหรือลูกจ้างสําหรับตําแหนง่ที่มีเหตุพิเศษ ตามความหมายในระเบียบ ก.พ. 
ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง่ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน อาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งทีม่ีเหตุ
พิเศษ ตามหลกัเกณฑ์และอตัราที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๐     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

         (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 

(นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(สําเนา) 

๑๕๒



(สําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๗

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๐  และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ (๒) ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“พนักงานสนับสนนุวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้มีระดับของ
ตําแหน่ง ดังนี้ 

(ก)  ทรงคุณวุฒิ 
(ข)  เช่ียวชาญ 
(ค)  ชํานาญการพิเศษ  
(ง)  ชํานาญการ  
(จ)  ปฏิบัติการ 
(ฉ)  ระดับของตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด” 

ข้อ ๔  ให้พนักงานสนับสนุนวิชาการ ที่มีตําแหน่งผู้ชํานาญการ หรือผู้ชํานาญการวิชาชีพ
เฉพาะ ก่อนข้อบังคับน้ีใช้บังคับ เปลี่ยนเป็นตําแหน่งชํานาญการพิเศษ ตามข้อบังคับนี้ นับต้ังแต่วันที่ข้อบังคับ
นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๕  ให้พนักงานสนับสนุนวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ที่มตํีาแหน่งผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ให้คงมีตําแหน่งระดับชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ 
ต่อไป  เว้นแต่ ผู้ที่มีตําแหน่งผูชํ้านาญการ มาก่อนวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการจําแนกตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
ชํานาญการพิเศษ ตามข้อบังคับน้ี นับต้ังแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ประกาศ ณ วันที่     ๑๕    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

         (ลงช่ือ)              เกษม  สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 

              นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 

(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๕๓



๑๕๔



๑๕๕



๑๕๖



๑๕๗



๑๕๘



๑๕๙



๑๖๐



๑๖๑



๑๖๒



๑๖๓



๑๖๔



๑๖๕



๑๖๖ 

ประวัติของผู้จัดท ำ 

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวเกวรี สงวนสุข 

วัน เดือน ปีเกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถานที่เกิด จังหวัดชลบุร ี

สถานที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙๙/๑๓๔  หมู่ที ่๑๐  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี

ต าแหน่งและประวัติการท างาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งนิติกร   
สังกัดกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วุฒิการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี 

การฝึกอบรม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ใบอนุญาตให้เป็นทนายความหมายเลข ๒๑๔๖/๒๕๕๒ 
การอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ ๓๑  
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ บัณฑิตทางกฎหมายปกครอง (บ.ป.ค.)  
การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ กศ.ป. รับรอง รุ่นที่ ๔ 




