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ข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว#าด)วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ................... 

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

 โดยท่ีเปCนการสมควรปรับปรุงระบบ กลไก และหลักเกณฑJการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

มาตรา ๑๗ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม 

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม คร้ังท่ี .......... เม่ือวันท่ี ................ พ.ศ. ................. จึงออกข)อบังคับไว) 

ดังต#อไปน้ี 

 ข)อ ๑  ข)อบังคับน้ี เรียกว#า “ข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว#าด)วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ................” 

 ข)อ ๒  ข)อบังคับน้ี ให)ใช)บังคับต้ังแต#วันถัดจากวันประกาศเปCนต)นไป 

 ข)อ ๓  ให)ยกเลิกข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว#าด)วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมท้ังหมด 

ข)อ ๔  ในข)อบังคับน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว#า สภามหาวิทยาลัยบูรพา 

“อธิการบดี”  หมายความว#า อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว#า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว#า พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

“ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว#า  พนักงานมหาวิทยาลัย ข)าราชการและลูกจ)างของ

ส#วนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

“พนักงานตามภารกิจ” หมายความว#า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยผู)มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ซ่ึงได)รับการแต#งต้ังให)เปCนพนักงานตามภารกิจ โดยจ)างด)วยเงินงบประมาณแผ#นดินหรือเงินรายได)ของ

มหาวิทยาลัยหรือส#วนงาน เพ่ือปฏิบัติงานเปCนการช่ัวคราว หรือปฏิบัติงานเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะโครงการ โดย

มีระยะเวลาเร่ิมต)นและส้ินสุดท่ีแน#นอน และอาจจ)างต#อได)ถ)าจำเปCน 

“บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายความว#า ผู)ซ่ึงมิใช#เปCนผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ข)อ ๕  ให)อธิการบดีรักษาการให)เปCนไปตามข)อบังคับน้ี และให)มีอำนาจออกประกาศหรือคำส่ัง เพ่ือ

ปฏิบัติตามข)อบังคับน้ี 
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กรณีท่ีมีปfญหาในการปฏิบัติตามข)อบังคับน้ี ให)อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัย 

และให)คำวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลถือเปCนท่ีส้ินสุด 
 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 
 

ข)อ ๖  การบริหารงานบุคคลกรณีข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให)เปCนไปตามข)อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยภายใต)พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประกาศ ก.พ.อ. หรือข)อบังคับมหาวิทยาลัยแล)วแต#กรณี 

การบริหารงานบุคคลกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ให)เปCนไปตามข)อบังคับน้ีหรือระเบียบและประกาศท่ี

ออกตามข)อบังคับน้ี 

การบริหารงานบุคคลกรณีพนักงานตามภารกิจ ให)เปCนไปตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.บ. 

ประกาศกำหนด 

ข)อ ๗  การสรรหาเพ่ือบรรจุและแต#งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยตามข)อบังคับน้ี ให)กระทำได)เม่ือ

มหาวิทยาลัยได)อนุมัติกรอบอัตรากำลังของตำแหน#งท่ีต)องการบรรจุและแต#งต้ังแล)ว และได)รับอนุมัติ

งบประมาณเพ่ือจ)างตำแหน#งดังกล#าวแล)ว 

หลักเกณฑJและวิธีการการอนุมัติกรอบอัตรากำลังตามวรรคหน่ึง ให)เปCนไปตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี 

ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๘  เพ่ือประโยชนJต#อการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน)าท่ีและประโยชนJต#อการบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือหัวหน)าส#วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) อาจส่ังให)ผู)ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน หรือสับเปล่ียนตำแหน#งหน)าท่ีการปฏิบัติงานภายในส#วนงานหรือ

หน#วยงาน หรือต#างส#วนงานหรือต#างหน#วยงานก็ได)   รวมท้ังส#วนงานอาจรับโอนผู)ปฏิบัติงานจากส#วนงานอ่ืน 

เพ่ือมาปฏิบัติงานในส#วนงานก็ได)   หรือมหาวิทยาลัยอาจรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนก็ได)   ท้ังน้ี ให)เปCนไปตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 
 

หมวด ๒ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

ข)อ ๙  ให)สภามหาวิทยาลัยแต#งต้ัง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเรียกโดยย#อ

ว#า “ก.บ.บ.” ประกอบด)วยบุคคล ดังต#อไปน้ี 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ จำนวนหน่ึงคน  เปCนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ จำนวนหน่ึงคน  เปCนรองประธานกรรมการ 

(๓) ผู)ทรงคุณวุฒิซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต#งต้ังจากบุคคล 

    ภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม#เกินสามคนซ่ึงครอบคลุม 

    ผู)ทรงคุณวุฒิทางด)านบริหารงานบุคคล ด)านกฎหมาย 

    และด)านบริหารองคJกร      เปCนกรรมการ 

(๔) อธิการบดี       เปCนกรรมการ 

(๕) รองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายไม#เกินสองคน  เปCนกรรมการ 
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(๖) ประธานสภาพนักงาน      เปCนกรรมการ 

(๗) หัวหน)าส#วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)  

     แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     จำนวนส่ีคน       เปCนกรรมการ 

(๘) ผู)อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เปCนเลขานุการ 

(๙) ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหน)าท่ีเก่ียวข)องกับ 

     การบริหารงานบุคคล ไม#เกินสองคน    เปCนผู)ช#วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓) (๕) และ (๙) ให)อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต#งต้ัง 

กรรมการตาม (๗) ให)หัวหน)าส#วนงานเลือกกันเองตามวิธีการท่ีอธิการบดีกำหนด 

เม่ืออธิการบดีได)รับรายช่ือกรรมการตามวรรคหน่ึงแล)ว ให)อธิการบดีประกาศรายช่ือกรรมการต#อไป 

ข)อ ๑๐  ประธานกรรมการและกรรมการตามข)อ ๙ (๒) (๓) (๕) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหน#ง

คราวละสามปl และอาจได)รับการแต#งต้ังใหม#ก็ได) 

บุคคลตามข)อ ๙ พ)นจากตำแหน#ง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปCนกรรมการประเภทน้ันๆ 

(๔) สภามหาวิทยาลัยมีคำส่ังให)พ)นจากตำแหน#ง 

กรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข)อ ๙ (๒) (๓) (๕) (๖) และ (๗) พ)นจากตำแหน#งก#อนครบ

วาระ ให)มหาวิทยาลัยดำเนินการให)ได)มาซ่ึงผู)ดำรงตำแหน#งแทนภายในเก)าสิบวันนับแต#วันพ)นจากตำแหน#ง และ

ให)ผู)ท่ีได)รับแต#งต้ัง อยู#ในตำแหน#งเพียงวาระท่ีเหลืออยู#ของผู)ซ่ึงตนแทน เว)นแต#วาระของประธานกรรมการหรือ

กรรมการท่ีพ)นจากตำแหน#งคงเหลือไม#เกินหกสิบวัน จะไม#ดำเนินการแต#งต้ังให)มีผู)ดำรงตำแหน#งแทนก็ได) 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามข)อ ๙ (๒) พ)นจากตำแหน#งเน่ืองจากครบวาระการดำรง

ตำแหน#งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ให)ประธานกรรมการและกรรมการตามข)อ ๙ (๒) ปฏิบัติ

หน)าท่ีต#อไปพลางก#อน จนกว#าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล)าฯ แต#งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู)ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม# และสภามหาวิทยาลัยได)แต#งต้ังประธานกรรมการและกรรมการตามข)อ ๙ (๒) แทน 

ในกรณีกรรมการตามข)อ ๙ (๖) และ (๗) พ)นจากตำแหน#งประธานสภาพนักงานหรือหัวหน)าส#วนงาน 

แล)วแต#กรณี ให)กรรมการตามข)อ ๙ (๖) และ (๗) ปฏิบัติหน)าท่ีต#อไปพลางก#อน จนกว#าจะมีการแต#งต้ัง

ประธานสภาพนักงานหรือหัวหน)าส#วนงานแทน 

ข)อ ๑๑  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีหน)าท่ีและอำนาจในการดำเนินการ และการออกประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในเร่ืองต#างๆ ดังน้ี 

(๑) กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑJ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผู)ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย และพนักงานตามภารกิจ 

(๒) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและจรรยาบรรณท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย วินัยและการรักษา

วินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากงาน 
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(๓) กำหนดหลักเกณฑJและวิธีการประเมินผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๔) กำหนดกรอบอัตรากำลังและอัตราของวงเงินท่ีจะพึงใช)เพ่ือการบริหารงานบุคคล 

(๕) อนุมัติ อนุญาต ให)ความเห็นชอบ ส่ังการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอยู#ในอำนาจหน)าท่ีของ

สภามหาวิทยาลัย ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี

แก)ไขเพ่ิมเติม หรือตามท่ีจะมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม#ใน

ภายหน)า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได)รับมอบหมาย หรือตามข)อบังคับน้ีกำหนด 

(๖) รับรองคุณวุฒิของผู)ได)รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย#างอ่ืน เพ่ือประโยชนJใน

การบรรจุแต#งต้ังเปCนพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดอัตราเงินเดือน ค#าตอบแทน และตำแหน#งท่ีควรแต#งต้ัง 

(๗) ตีความวินิจฉัยช้ีขาดปfญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช)ข)อบังคับน้ี และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

(๘) เสนอแนะและให)คำปรึกษาแก#สภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

(๙) รายงานผลการดำเนินงานต#อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกับระบบการ

บริหารงานบุคคล 

(๑๐) แต#งต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือทำการใดๆ อันอยู#ในอำนาจและหน)าท่ีของ

คณะกรรมการ 

(๑๑) ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนตามข)อบังคับน้ี 

(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามท่ีระบุในข)อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

การกำหนดตาม (๒) (๓) และ (๔) เม่ือสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบแล)วให)ใช)บังคับได) 

ข)อ ๑๒  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ต)องมีกรรมการมาร#วมประชุมไม#น)อยกว#าก่ึงหน่ึง

ของจำนวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปCนองคJประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล อาจจัดประชุมผ#านส่ืออิเล็กทรอนิกสJก็ได) โดยใช)วิธีการประชุมตาม

ข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว#าด)วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ

ท่ีจะมีการแก)ไขเพ่ิมเติมภายหน)า โดยอนุโลม 

ในการประชุมถ)าประธานไม#สามารถปฏิบัติหน)าท่ีได)  ให)รองประธานเปCนประธานในท่ีประชุม  ถ)า

ประธานและรองประธานไม#สามารถปฏิบัติหน)าท่ีได)  ให)ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทำหน)าท่ีประธาน 

ในการประชุมถ)ามีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกับกรรมการผู)ใด กรรมการผู)น้ันไม#มีสิทธิเข)าร#วมประชุมใน

เร่ืองน้ัน 

การวินิจฉัยช้ีขาดให)ถือเสียงข)างมาก กรรมการคนหน่ึงให)มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ)ามีคะแนนเสียง

เท#ากัน ให)ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปCนเสียงช้ีขาด 
 

หมวด ๓ คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต>องห>าม 
 

ข)อ ๑๓  ผู)ท่ีจะได)รับการบรรจุเปCนพนักงานมหาวิทยาลัย ต)องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม#มีลักษณะ

ต)องห)าม ดังต#อไปน้ี 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีอายุไม#ต่ำกว#าสิบแปดปlและไม#เกินหกสิบปlบริบูรณJ 
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(๒) เปCนผู)เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยJทรงเปCนประมุข 

(๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน#งของมหาวิทยาลัย 

(ข) ลักษณะต)องห)าม 

(๑) เปCนผู)ดำรงตำแหน#งทางการเมือง 

(๒) เปCนคนวิกลจริตหรือจิตฟfqนเฟrอนไม#สมประกอบ เปCนคนเสมือนไร)ความสามารถ เปCนคนไร)

ความสามารถ หรือเปCนโรคท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

(๓) เปCนผู)อยู#ระหว#างถูกส่ังพักงานหรือถูกส่ังให)ออกจากงานไว)ก#อนตามข)อบังคับน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืน 

(๔) เปCนผู)บกพร#องในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปCนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ)าหน)าท่ีพรรคการเมือง 

(๖) เปCนบุคคลล)มละลาย 

(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให)จำคุก เว)นแต#เปCนโทษสำหรับความผิดท่ีได)กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกลงโทษให)ออก ปลดออก หรือไล#ออกจากส#วนราชการ รัฐสาหกิจ หรือหน#วยงานอ่ืน

ของรัฐ 

(๙) เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล#ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามข)อบังคับน้ี 

(๑๐) เปCนผู)เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข)ารับราชการหรือหน#วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

กระทำการทุจริตในการสอบระหว#างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจำเปCนอย#างย่ิงเพ่ือประโยชนJแก#มหาวิทยาลัย ก.บ.บ. อาจอนุมัติให)บรรจุ

แต#งต้ังบุคคลท่ีไม#มีคุณสมบัติท่ัวไปตาม (ก) (๑) และหรือ (๓) ก็ได) 

ความตาม (ก) (๑) มิให)นำมาใช)บังคับกับผู)ดำรงตำแหน#งตามข)อ ๑๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)   ท้ังน้ี 

บุคคลดังกล#าวต)องมีอายุไม#เกิน ๗๐ ปlบริบูรณJในวันสุดท)ายของการปฏิบัติงาน 

ความในวรรคหน่ึง (ก) และ (ข) อาจใช)อ)างอิงสำหรับการจ)างพนักงานตามภารกิจ หรืออาจกำหนด

คุณสมบัติท่ีแตกต#างจาก (ก) และ (ข) ก็ได) ท้ังน้ี ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 
 

หมวด ๔ การกำหนดตำแหนBงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ข)อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๓ ประเภท ดังน้ี 

(ก) ประเภทวิชาการ 

(ข) ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

(ค) ประเภทบริหาร 

มหาวิทยาลัยหรือส#วนงาน อาจจ)างพนักงานตามภารกิจ ตามประเภท (ก) (ข) หรือ (ค) ก็ได) ท้ังน้ี ให)

เปCนไปตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประกอบด)วย 

(๑) คณาจารยJประจำ ท่ีทำหน)าท่ีสอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา มีตำแหน#งทางวิชาการ ดังน้ี 
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(ก) ศาสตราจารยJ 

(ข) รองศาสตราจารยJ 

(ค) ผู)ช#วยศาสตราจารยJ 

(ง) อาจารยJ 

(จ) ตำแหน#งทางวิชาการท่ีเรียกช่ืออย#างอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

(๒) อาจารยJโรงเรียนสาธิต ท่ีทำหน)าท่ีสอนและวิจัยระดับต่ำกว#าอุดมศึกษา มีตำแหน#งทางวิชาชีพ 

ดังน้ี 

(ก) อาจารยJโรงเรียนสาธิตเช่ียวชาญพิเศษ 

(ข) อาจารยJโรงเรียนสาธิตเช่ียวชาญ 

(ค) อาจารยJโรงเรียนสาธิตชำนาญการ 

(ง) อาจารยJโรงเรียนสาธิต 

มาตรฐานกำหนดตำแหน#ง คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการแต#งต้ังและถอดถอนผู)ดำรงตำแหน#งทาง

วิชาการ ตามข)อ ๑๕ (๑) (ก) (ข) (ค) และ (จ) และ ข)อ ๑๕ (๒) (ก) (ข) (ค) ให)เปCนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข)อ ๑๖  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ ประกอบด)วย 

(๑) กลุ#มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีต)องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจาก

หน#วยงานหรือองคJกรท่ีกำกับดูแล 

(๒) กลุ#มเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานบริหารหรืองานอ่ืนท่ัวไป 

(๓) กลุ#มปฏิบัติงาน หมายถึง 

(ก) กลุ#มปฏิบัติงานเฉพาะช#วงเวลาหรือเฉพาะเร่ือง 

(ข) กลุ#มปฏิบัติงานเฉพาะด)าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี ก.บ.บ. 

กำหนด 

(ค) กลุ#มปฏิบัติงานท่ัวไป คุณวุฒิต่ำกว#าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี ก.บ.บ. 

กำหนด 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ#มวิชาชีพเฉพาะและกลุ#มเช่ียวชาญเฉพาะ ให)มี

ระดับของตำแหน#ง ดังน้ี 

(ก) ทรงคุณวุฒิ 

(ข) เช่ียวชาญ 

(ค) ชำนาญการพิเศษ 

(ง) ชำนาญการ 

(จ) ปฏิบัติการ 

(ฉ) ระดับตำแหน#งท่ีเรียกช่ืออย#างอ่ืน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

การกำหนดช่ือตำแหน#ง มาตรฐานกำหนดตำแหน#ง คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการแต#งต้ังและถอด

ถอนผู)ดำรงตำแหน#งทางวิชาชีพ ในกลุ#มวิชาชีพเฉพาะ และเช่ียวชาญเฉพาะ ตามวรรค ๒ (ก) (ข) (ค) (ง) และ 

(ฉ) ให)เปCนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ข)อ ๑๗  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ประกอบด)วย 

(๑) อธิการบดี 

(๒) รองอธิการบดี 

(๓) ผู)ช#วยอธิการบดี 

(๔) หัวหน)าส#วนงานและรองหัวหน)าส#วนงานตามมาตรา ๙ แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๕) ตำแหน#งอ่ืนตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนดด)วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑJ และวิธีการสรรหา การแต#งต้ัง วาระการดำรงตำแหน#ง และการถอดถอนผู)ดำรง

ตำแหน#งบริหาร ให)เปCนไปตามข)อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด แล)วแต#กรณี 

การแต#งต้ังบุคคลตามข)อ ๑๗ จะแต#งต้ังจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็

ได) 

ข)อ ๑๘  พนักงานมหาวิทยาลัย จะมีตำแหน#งใด ประเภทใด มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน#งอย#างใด และมี

ลักษณะหน)าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานจำนวนเท#าใด  ให) ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๑๙  ภาระงานข้ันต่ำและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการให)เปCนไปตามข)อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพาเก่ียวกับการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารยJ 

ภาระงานข้ันต่ำและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนวิชาการให)เปCนไปตามท่ี 

ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 
 

หมวด ๕ การบรรจุ แตBงต้ัง และการนับอายุงาน 
 

ข)อ ๒๐  ให)อธิการบดีหรือผู)ท่ีอธิการบดีมอบหมายเปCนผู)มีอำนาจส่ังบรรจุและแต#งต้ังบุคคลเข)าเปCน

พนักงานมหาวิทยาลัย จากผู)ท่ีผ#านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี ก.บ.บ. 

ประกาศกำหนด  ยกเว)นข)อ ๒๑ วรรคสามและวรรคส่ี 

ข)อ ๒๑  ให)อธิการบดีหรือผู)ท่ีอธิการบดีมอบหมายจัดทำสัญญาจ)างกับผู)ผ#านกระบวนการสรรหาหรือ

คัดเลือกตามข)อ ๒๐ และเม่ือผู)ใดปฏิบัติงานครบถ)วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในสัญญาทดลองการปฏิบัติงานและ

ผ#านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนดแล)ว ให)บรรจุผู)น้ัน

เปCนพนักงานมหาวิทยาลัยต#อไป 

การทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง และเง่ือนไขต#างๆ ในการปฏิบัติงานให) ก.บ.บ. กำหนดในสัญญา

ทดลองการปฏิบัติงานตามความจำเปCนและเหมาะสม ท้ังน้ีต)องไม#ขัดกับกฎหมาย  ข)อบังคับ  ระเบียบ  และ

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผู)ท่ีได)รับการโปรดเกล)าฯ แต#งต้ังให)ดำรงตำแหน#งอธิการบดีต)องทำสัญญาจ)างกับมหาวิทยาลัยโดย

นายกสภามหาวิทยาลัยเปCนผู)ลงนามในสัญญาฝtายมหาวิทยาลัย 

ผู)ได)รับการแต#งต้ังในตำแหน#งรองอธิการบดี  ผู)ช#วยอธิการบดี  หัวหน)าส#วนงาน  และรองหัวหน)าส#วน

งาน ตามข)อ ๑๗ (๒) (๓) และ (๔) ซ่ึงก#อนดำรงตำแหน#งผู)บริหารเปCนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ให)เปCน
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พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน#งผู)บริหาร และปฏิบัติงานเต็มเวลา ต)องทำสัญญาจ)างกับมหาวิทยาลัย โดยไม#ต)อง

ทดลองปฏิบัติงาน 

ข)อ ๒๒  พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดไปดำรงตำแหน#งผู)บริหารตามข)อ ๑๗ ให)ได)รับค#าตอบแทนและเงิน

ประจำตำแหน#งบริหารตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

การได)รับค#าตอบแทนและเงินประจำตำแหน#งบริหารตามวรรคหน่ึง ไม#ตัดสิทธิของพนักงานซ่ึงดำรง

ตำแหน#งทางวิชาการในการได)รับเงินประจำตำแหน#งทางวิชาการท่ีตนครองอยู# 

ข)อ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดพ)นจากตำแหน#ง และออกจากงานไปปฏิบัติงานพิเศษตามความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย ถ)าผู)น้ันประสงคJจะกลับเข)าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให)กระทำได)ตามหลักเกณฑJ

และวิธีการท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๒๔ การเล่ือนตำแหน#งของผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให)อธิการบดีหรือผู)บังคับบัญชาท่ี ก.บ.บ. 

ประกาศกำหนด เปCนผู)ส่ังเล่ือนตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๒๕ การนับอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให)นับต้ังแต#วันบรรจุและแต#งต้ังเปCนต)นไป โดยให)

นับระยะเวลาต#อเน่ือง 
 

หมวด ๖ เงินเดือน เงินอ่ืน การเล่ือนเงินเดือน และประโยชนNตอบแทนพิเศษ 
 

ข)อ ๒๖ อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน#ง และค#าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข)อ ๑๔ 

(ก) และ (ข)  ให)เปCนไปตามบัญชีเงินเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดตามข)อเสนอแนะของ ก.บ.บ. 

อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน#ง และค#าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข)อ ๑๔ (ค)  ให)

เปCนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับค#าตอบแทนและเงินประจำตำแหน#งบริหาร โดยความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัย 

ข)อ ๒๗  การเล่ือนเงินเดือนให)ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในแต#ละปl ให)อธิการบดีหรือผู)ท่ีอธิการบดี

มอบหมาย พิจารณาและส่ังโดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน และผลงานท่ีได)ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนความสามารถและ

ความอุตสาหะในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑJ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๒๘  ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจได)รับค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานและใน

วันหยุดตามหลักเกณฑJ วิธีการ และอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดตามมติคณะกรรมการบริหารการเงิน

และทรัพยJสิน 

ข)อ ๒๙ ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจได)รับเงินเพ่ิมพิเศษ เงินประจำตำแหน#ง เงินรางวัล หรือเงิน

ช#วยเหลืออ่ืนๆ ตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด และแจ)งให)สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน#งท่ีมีเหตุพิเศษ ตามความหมายในระเบียบ ก.พ. ว#าด)วยเงิน

เพ่ิมสำหรับตำแหน#งท่ีมีเหตุพิเศษของข)าราชการพลเรือน อาจได)รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน#งท่ีมีเหตุพิเศษ ตาม

หลักเกณฑJและอัตราท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด และแจ)งให)สภามหาวิทยาลัยทราบ 
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ข)อ ๓๐  มหาวิทยาลัยอาจจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร หรือเพ่ือเปCนสวัสดิการแก#บุคลากร หรือ

เพ่ือการให)ประโยชนJตอบแทนพิเศษ เพ่ือเสริมสร)างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑJท่ี

มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

ส#วนงานหรือหน#วยงานภายในส#วนงานใด มีรายได)และนำส#งเงินสมทบส#วนกลางได)สูงกว#าอัตราท่ี

กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยJสิน   ส#วนงานหรือหน#วยงานภายในส#วนงานน้ัน อาจจัด

ประโยชนJตอบแทนพิเศษให)แก#ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เปCนจำนวนเงินรวมกันไม#เกินวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริหารการเงินและทรัพยJสินประกาศกำหนด  และให)ส#วนงานหรือหน#วยงานภายในส#วนงานดังกล#าว นำส#งเงิน

จำนวนไม#น)อยกว#าวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยJสินประกาศกำหนดเข)ากองทุนตามวรรคหน่ึง 

ข)อ ๓๑  ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู)ใดจะได)รับเงินเดือน ค#าตอบแทน เงินเพ่ิมพิเศษ เงินประจำ

ตำแหน#ง เงินรางวัลหรือเงินช#วยเหลืออ่ืนๆ จำนวนเท#าใด ให)แจ)งให)ผู)น้ันทราบโดยตรง 

การเปwดเผยข)อมูลตามวรรคหน่ึงต#อผู)ไม#มีหน)าท่ีเก่ียวข)องถือเปCนการกระทำผิดวินัย 
 

หมวด ๗ การพัฒนาบุคลากร 
 

ข)อ ๓๒  ให)มหาวิทยาลัยและส#วนงานมีหน)าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู) ทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติหน)าท่ี ท่ีเอ้ือประโยชนJต#อการยกระดับคุณภาพของงาน

ตามภารกิจอันจะเปCนประโยชนJต#อส#วนงาน  รวมท้ังเสริมสร)างทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม และเสริมสร)าง

แรงจูงใจให)บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติหน)าท่ีได)อย#างมีประสิทธิภาพ 

ให)ส#วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) เสนอแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรของส#วนงานตามวรรคหน่ึง ต#อ 

ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาให)ความเห็นชอบ 

ให) ก.บ.บ. มีหน)าท่ีติดตาม กำกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรของแต#ละส#วนงาน และรายงาน

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบปlละคร้ัง 

ข)อ ๓๓  ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอาจได)รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเพ่ือเข)าสู#การดำเนินการ

ขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณJ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให)มีเข็มมหาวิทยาลัยเพ่ือเชิดชูเกียรติ สำหรับมอบให)แก#ผู)ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานติดต#อกันระยะเวลาหน่ึง เพ่ือเปCนการเสริมสร)างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได) 

ข้ันของเข็ม ลักษณะ ขนาด การติดหรือประดับ รวมถึงผู)มีสิทธิติดหรือประดับเข็มให)เปCนไปตามท่ี 

ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 
 

หมวด ๘ วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การลา 
 

ข)อ ๓๔  จำนวนวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจำปl การลา และการลงเวลาการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน และของพนักงานตามภารกิจ ให) ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปCน อธิการบดีอาจประกาศกำหนดให)มีวันหยุดเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

วันหยุดตามวรรคหน่ึงก็ได) 
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กรณีท่ีส#วนงานใดจะกำหนดให)ผู)ปฏิบัติงานตำแหน#งหน่ึงตำแหน#งใด ปฏิบัติงานจากบ)าน (Work from 

Home) ให)หัวหน)าส#วนงานเสนอหลักเกณฑJและวิธีการปฏิบัติงาน การนับเวลาการปฏิบัติงาน การติดต#อส่ือสาร 

การมอบหมายงาน และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ปฏิบัติงานตำแหน#งน้ัน ต#อ 

ก.บ.บ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก#อนออกเปCนประกาศส#วนงาน 
 

หมวด ๙ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ข)อ ๓๕  การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีให)เปCนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี

เก่ียวข)อง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี และผู)ช#วยอธิการบดีให)เปCนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กำหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน)าส#วนงานตามมาตรา ๙ แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให)เปCนไปตามข)อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข)อง หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กำหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศ

กำหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศ

กำหนด 

ให)นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปใช)เปCนหลักในการพิจารณาดำเนินการใดๆ อันเก่ียวกับการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน การจ#ายค#าตอบแทนพิเศษ การเล่ือนตำแหน#ง การต#อ

สัญญาจ)าง หรือการบอกเลิกสัญญาจ)าง หรือเพ่ือประโยชนJอย#างอ่ืนในการบริหารงานบุคคล แล)วแต#กรณี 

ข)อ ๓๖  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แบ#งออกเปCน ๒ ส#วน ดังน้ี 

(๑) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปl 

ข)อ ๓๗  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให)ประเมินโดยพิจารณาจากมาตรฐานความรู)

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเปCนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน#ง และคุณลักษณะส#วนบุคคลท่ีจำเปCน

ต#อการปฏิบัติงาน โดยต)องสามารถแสดงผลงานในเชิงประจักษJ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได)อย#าง

ชัดเจน 

หลักเกณฑJและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๓๘  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปl ให)ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยให)

คณะกรรมการประจำส#วนงานแต#งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด)วย หัวหน)าส#วนงานเปCนประธาน

และกรรมการอย#างน)อยส่ีคน เพ่ือทำหน)าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 

ในกรณีส#วนงานวิชาการ ต)องมีตัวแทนจากพนักงานประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการ 

อย#างน)อยประเภทละหน่ึงคนทำหน)าท่ีเปCนกรรมการตามวรรคหน่ึง 
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ในกรณีส#วนงานสนับสนุนวิชาการ ต)องมีตัวแทนซ่ึงมิใช#หัวหน)างานหรือผู)บริหารของส#วนงานอย#างน)อย

สองคนทำหน)าท่ีเปCนกรรมการตามวรรคหน่ึง   ท้ังน้ี ส#วนงานสนับสนุนวิชาการใดท่ีมีจำนวนผู)ปฏิบัติงานน)อย

กว#าสิบคน อาจมีตัวแทนซ่ึงมิใช#หัวหน)างานหรือผู)บริหารของส#วนงานเพียงหน่ึงคนก็ได) 

ความตามวรรคหน่ึงให)ยกเว)นสำหรับกรณีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี โดยให)

รองอธิการบดีหรือผู)ท่ีอธิการบดีมอบหมายเปCนผู)ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ปฏิบัติงานภายในหน#วยงานท่ี

กำกับดูแล โดยมีผู)ช#วยอธิการบดีและ/หรือผู)อำนวยการกอง ทำหน)าท่ีกล่ันกรองผลการปฏิบัติงานของ

ผู)ปฏิบัติงานในสังกัด 

ข)อ ๓๙  ให)ส#วนงานจัดทำเป�าหมาย วัตถุประสงคJ และเกณฑJการประเมินให)สอดคล)องกับพันธกิจและ

ภารกิจของส#วนงาน หน#วยงาน และตำแหน#งงาน รวมท้ังเกณฑJภาระงานท่ีเก่ียวข)อง โดยประเมินจาก 

(๑) ผลผลิต ซ่ึงต)องครอบคลุมท้ังปริมาณงานและคุณภาพงาน 

(๒) สมรรถนะหรือคุณลักษณะส#วนบุคคล 

สัดส#วนคะแนนตาม (๑) และ (๒) ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ส#วนงานหรือหน#วยงาน อาจกำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

เพ่ิมเติมได) ท้ังน้ี ต)องไม#ขัดหรือแย)งกับหลักเกณฑJและวิธีการท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๔๐ ผลการประเมินแบ#งออกเปCน ๖ ระดับ ดังน้ี 

(๑) ดีเด#น 

(๒) ดีมาก 

(๓) ดี 

(๔) พอใช) 

(๕) ต)องปรับปรุง 

(๖) ไม#ผ#านการประเมิน 

ผลการประเมินในระดับใดต)องมีระดับคะแนนเท#าใด ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปlอยู#ในระดับ “ไม#ผ#านการ

ประเมิน” ให)มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ)างของพนักงานมหาวิทยาลัยผู)น้ัน 

พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปlอยู#ในระดับ “ต)องปรับปรุง” 

เปCนเวลาสองปlติดต#อกัน ให)มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ)างของพนักงานมหาวิทยาลัยผู)น้ัน  

พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปlอยู#ในระดับ “พอใช)” หรือต่ำ

กว#า เปCนเวลาสามปlติดต#อกัน ให)มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ)างของพนักงานมหาวิทยาลัยผู)น้ัน 

การบอกเลิกสัญญาจ)างตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให)มีผล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ของ

ปlงบประมาณถัดไป 

ข)อ ๔๒ กรณีท่ีผู)รับการประเมินถูกส่ังให)ออกจากงานตามข)อ ๔๑ ให)มีสิทธิอุทธรณJผลการประเมินต#อ

คณะกรรมการท่ีแต#งต้ังข้ึนตามข)อ ๓๘ ภายในสามสิบวันนับแต#วันท่ีได)รับคำส่ังให)ออกจากงาน 
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หมวด ๑๐ วินัย จรรยาบรรณ และการดำเนินการทางวินัย และจรรยาบรรณ 
 

ข)อ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต)องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน#วยงานท่ี

เก่ียวข)องกำหนดโดยเคร#งครัด 

ข)อ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยต)องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJ

ทรงเปCนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทยด)วยความบริสุทธ์ิใจ 

ข)อ ๔๕ การฝtาฝrนประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือวินัยอย#างใดเปCนความผิดวินัยหรือความผิด

วินัยอย#างร)ายแรง ให)เปCนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยว#าด)วยการน้ัน 

การดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยให)เปCนไปตามหลักเกณฑJ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย หรือตามท่ีกำหนดไว)ใน

พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม และ

กฎหมาย หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข)องโดยอนุโลม แล)วแต#กรณี 

ข)อ ๔๖  พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดกระทำผิดวินัยต)องได)รับโทษทางวินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 

(๑) ภาคทัณฑJ 

(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล#ออก 

โทษทางวินัยตาม (๔) และ (๕) เปCนโทษความผิดวินัยอย#างร)ายแรง 

ผู)ใดถูกลงโทษตาม (๔) หรือ (๕) ให)มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ)างโดยไม#จ#ายค#าชดเชย 

ข)อ ๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดกระทำผิดจรรยาบรรณอันมิใช#ความผิดทางวินัย หรือเปCนการกระทำ

ความผิดเพียงเล็กน)อย ไม#มีผลกระทบ หรือผลเสียเกิดข้ึน อาจดำเนินการตามความสมควรแก#เหตุ ดังน้ี 

(๑) ตักเตือน 

(๒) ส่ังให)ดำเนินการให)ถูกต)องภายในเวลาท่ีกำหนด 

(๓) ให)ทำทัณฑJบน 
 

หมวด ๑๑ การพ>นสภาพ 
 

ข)อ ๔๘  พนักงานมหาวิทยาลัยพ)นสภาพการเปCนพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ัวไป ดังน้ี 

(๑) ตาย 

(๒) ครบเกษียณการปฏิบัติงาน 

(๓) ได)รับอนุญาตให)ลาออก 

(๔) ได)รับอนุมัติให)เข)าร#วมโครงการเกษียณก#อนกำหนด 

(๕) ส้ินสุดสัญญาจ)าง 
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(๖) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ)างเม่ือผลการประเมินไม#ผ#านหรือไม#เปCนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว)ใน

สัญญาจ)าง หรือเง่ือนไขท่ีกำหนดในข)อบังคับและประกาศท่ีเก่ียวข)อง 

(๗) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล#ออก 

(๘) พ)นจากตำแหน#งตามวาระ ในกรณีของพนักงานตำแหน#งบริหาร ซ่ึงก#อนดำรงตำแหน#งผู)บริหารเปCน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๙) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต)องห)ามตามข)อ ๑๓ 

(๑๐) ถูกส่ังให)ออกตามข)อ ๕๐ 

(๑๑) ถูกถอดถอนจากตำแหน#ง 

(๑๒) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

การพ)นสภาพการเปCนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (๔) ให)เปCนไปตามหลักเกณฑJและวิธีการท่ี ก.บ.บ. 

ประกาศกำหนด 

ข)อ ๔๙  กรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยพ)นสภาพตามข)อ ๔๘ อันเน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต)องห)าม  กรณีเช#นว#าน้ีไม#กระทบถึงการปฏิบัติงานใดท่ีผู)น้ันปฏิบัติงานตามหน)าท่ีไปก#อนแล)ว 

ข)อ ๕๐  ให)อธิการบดี โดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ. มีอำนาจส่ังให)พนักงานมหาวิทยาลัย พ)นสภาพ

การเปCนพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีพิเศษ ดังน้ี 

(๑) เจ็บปtวยจนไม#สามารถปฏิบัติหน)าท่ีของตนได)โดยสม่ำเสมอ หรือตามความเห็นของแพทยJ

ผู)เช่ียวชาญ 

(๒) ไม#รายงานตัวกลับเข)าปฏิบัติงานโดยไม#มีเหตุผลอันสมควร เม่ือครบกำหนดเวลาท่ีได)รับอนุมัติหรือ

สำเร็จการศึกษา ฝ�กอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย การเพ่ิมพูนความรู)ทางวิชาการ หรือการ

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

(๓) ขาดการปฏิบัติงานติดต#อกัน รวมท้ังวันหยุดราชการเปCนเวลาไม#น)อยกว#า ๑๕ วัน โดยไม#มีเหตุผล

อันสมควร 

(๔) มีการเลิกหรือยุบเลิกส#วนงานหรือตำแหน#งท่ีพนักงานผู)น้ันปฏิบัติหน)าท่ีหรือดำรงอยู# 

(๕) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ.บ. กำหนด 

การส่ังให)พ)นสภาพจากการเปCนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง ให)เปCนไปตามหลักเกณฑJและ

วิธีการท่ี ก.บ.บ. กำหนด โดยออกเปCนประกาศมหาวิทยาลัย 

ข)อ ๕๑  หลักเกณฑJ วิธีการลาออก การอนุญาตให)ลาออก และการยับย้ังการลาออก ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ให)เปCนไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด 

ข)อ ๕๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดมีอายุครบหกสิบปlบริบูรณJ  ให)พ)นจากตำแหน#งเพราะครบ

เกษียณอายุการปฏิบัติงานเม่ือส้ินปlงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔ - 

 

หมวด ๑๒ คBาชดเชย 
 

ข)อ ๕๓ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพ)นสภาพจากการเปCนพนักงานมหาวิทยาลัยตามข)อ ๔๘ (๑) (๒) และ 

(๔) และข)อ ๕๐ (๑) ให)มหาวิทยาลัยจ#ายค#าชดเชยตามหลักเกณฑJและอัตราท่ี ก.บ.บ. ประกาศกำหนด ด)วย

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุก#อนวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และพ)นสภาพจากการเปCน

พนักงานมหาวิทยาลัยตามข)อ ๔๘ (๓) ให)มหาวิทยาลัยจ#ายค#าชดเชยตามหลักเกณฑJและอัตราท่ี ก.บ.บ. 

ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

การนับอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให)เปCนไปตามข)อ ๒๕ 

ข)อ ๕๔  กรณีท่ีส#วนงานหรือหน#วยงานภายในส#วนงานยุบเลิกหรือรวมกับส#วนงานอ่ืน  ซ่ึงทำให)ภารกิจ

ของส#วนงานหรือหน#วยงานท่ีจ)างพนักงานส้ินสุดลง  และส#วนงานหรือหน#วยงานบอกเลิกสัญญาจ)างก#อนส้ินสุด

ระยะเวลาของสัญญาตามข)อ ๕๐ (๔)  ให)มหาวิทยาลัยจ#ายค#าชดเชยตามหลักเกณฑJและอัตราท่ี ก.บ.บ. 

ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๓ การอุทธรณNและการร>องทุกขN 
 

ข)อ ๕๕  ให)มีคณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัยคณะหน่ึง ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แต#งต้ัง ประกอบด)วย 

(๑) ประธานกรรมการซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 

(๒) กรรมการซ่ึงเลือกจากผู)ดำรงตำแหน#งรองอธิการบดีจำนวนหน่ึงคน 

(๓) กรรมการซ่ึงเลือกจากหัวหน)าส#วนงาน จำนวนสองคน 

(๔) กรรมการซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงเปCนคณาจารยJประจำและมิได)ดำรงตำแหน#งรอง

อธิการบดี หรือหัวหน)าส#วนงาน จำนวนสองคน และจากพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใช#คณาจารยJ และมิได)ดำรง

ตำแหน#งรองอธิการบดี หรือหัวหน)าส#วนงาน จำนวนสองคน 

(๕) กรรมการซ่ึงเลือกจากข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน

สองคน 

(๖) กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิด)านบริหารงานบุคคล ด)านกฎหมาย และด)านบริหารองคJกรด)านละหน่ึงคน 

ซ่ึงมิใช#ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑJและวิธีการการได)มาซ่ึงกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให)เปCนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

ให)สภามหาวิทยาลัยแต#งต้ังบุคคลผู)ได)รับเลือกให)เปCนกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เพ่ือให)

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ประชุมกันเลือกกรรมการตาม (๖) 

ให)อธิการบดีเสนอแต#งต้ังเลขานุการคนหน่ึง และอาจเสนอแต#งต้ังผู)ช#วยเลขานุการได)อีกไม#เกินสองคน 

ข)อ ๕๖  ให)คณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน#งคราวละ

สองปl แต#อาจได)รับแต#งต้ังใหม#ได) 
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นอกจากการพ)นจากตำแหน#งตามวาระตามวรรคหน่ึง ประธานกรรมการหรือกรรมการพ)นจาก

ตำแหน#งเม่ือ 

(๑) ประธานกรรมการพ)นจากตำแหน#งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 

(๒) กรรมการ ตามข)อ ๕๕ (๒) และ (๓) พ)นจากตำแหน#งรองอธิการบดีหรือตำแหน#งหัวหน)าส#วนงาน 

แล)วแต#กรณี 

(๓) กรรมการ ตามข)อ ๕๕ (๔) พ)นจากการเปCนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือได)รับแต#งต้ังให)ดำรง

ตำแหน#งรองอธิการบดีหรือหัวหน)าส#วนงาน 

(๔) กรรมการ ตามข)อ ๕๕ (๕) พ)นจากการเปCนข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ข)อ ๕๗ กรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพ)นจากตำแหน#งตามวาระ ให)ดำเนินการเพ่ือให)ได)มาซ่ึง

ประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนใหม#ให)แล)วเสร็จภายในหกสิบวันก#อนวันครบวาระการดำรงตำแหน#ง 

ให)ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ)นจากตำแหน#งปฏิบัติหน)าท่ีต#อไปจนกว#าจะมีการแต#งต้ัง

ประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนใหม# 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการพ)นจากตำแหน#งเพราะครบวาระการดำรงตำแหน#งของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ให)ประธานกรรมการน้ัน ปฏิบัติหน)าท่ีต#อไปพลางก#อน จนกว#าจะมีพระบรมราช

โองการโปรดเกล)าฯ แต#งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม# และสภามหาวิทยาลัยได)แต#งต้ัง

ประธานกรรมการแทน ตามข)อบังคับน้ี 

ข)อ ๕๘ กรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพ)นจากตำแหน#งก#อนวาระ ให)อธิการบดีเสนอต#อสภา

มหาวิทยาลัยให)พิจารณาเลือกประธานกรรมการ หรือดำเนินการเลือกกรรมการแทน ภายในสามสิบวันนับแต#

วันท่ีตำแหน#งน้ันว#างลง และให)ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได)รับแต#งต้ังแทนตำแหน#งท่ีว#างลง อยู#ใน

ตำแหน#งได)เพียงเท#ากับวาระท่ีเหลืออยู#ของผู)ซ่ึงตนแทน เว)นแต#วาระการดำรงตำแหน#งของประธานกรรมการ

หรือกรรมการเหลืออยู#ไม#ถึงสามสิบวัน จะไม#ดำเนินการดังกล#าวก็ได) 

ข)อ ๕๙  กรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการว#างลงไม#ว#าด)วยเหตุใดและยังมิได)ดำเนินการให)ได)มา

ซ่ึงประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตำแหน#งท่ีว#าง หากมีกรรมการเหลือเกินก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการ

ท้ังหมด ให)คณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัย ประชุมและมีมติได) 

ข)อ ๖๐ คณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัย มีหน)าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณJ

และเร่ืองร)องทุกขJ และให)มีอำนาจแต#งต้ังอนุกรรมการเพ่ือดำเนินการใดๆ อันอยู#ในอำนาจและหน)าท่ีของ

คณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัย 

เม่ือคณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัยได)พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณJและเร่ือง

ร)องทุกขJเสร็จส้ินแล)ว ให)เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือมีมติ 

ข)อ ๖๑  การพิจารณาการประชุมและการคัดค)านกรรมการ ให)เปCนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

อุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

ข)อ ๖๒  ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู)ใด ถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังให)ออก  ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ผู)น้ัน มีสิทธิอุทธรณJต#อคณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัยได) ภายในสามสิบวันนับแต#วันท่ี

ได)รับทราบคำส่ังเปCนหนังสือ 
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ในกรณีท่ีข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล#ออก ให)มีสิทธิอุทธรณJ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ข)อ ๖๓ ผู)ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู)ใดเห็นว#า ผู)บังคับบัญชาใช)อำนาจหน)าท่ีต#อตนโดยไม#ถูกต)อง

หรือไม#ปฏิบัติต#อตนให)ถูกต)องตามกฎหมาย ระเบียบ และข)อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีความคับข)องใจอัน

เกิดจากการปฏิบัติของผู)บังคับบัญชาต#อตน ให)ผู)น้ันมีสิทธิร)องทุกขJต#อคณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJ

ประจำมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต#วันเกิดเหตุให)ร)องทุกขJ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข)อ ๖๔  ให)คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJ

ประจำมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล ซ่ึงได)รับการแต#งต้ังตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว#าด)วย

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม หรือตามมติของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมติของคณะกรรมการอุทธรณJและร)องทุกขJประจำมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล#าวข)างต)น ซ่ึงดำรงตำแหน#งอยู#ก#อนวันท่ีข)อบังคับน้ีใช)บังคับ คงมีฐานะเปCน

คณะกรรมการดังกล#าวต#อไป และทำหน)าท่ีตามท่ีได)รับแต#งต้ัง หรือเลือกต้ังจนกว#าจะครบวาระตามข)อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว#าด)วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม  หรือจะได)

มีการแต#งต้ังหรือเลือกต้ังตามข)อบังคับน้ี หรือทำหน)าท่ีตามท่ีได)รับแต#งต้ัง หรือเลือกต้ังจนกว#าจะได)มีการแต#งต้ัง

หรือเลือกต้ังคณะกรรมการดังกล#าวข้ึนใหม#ตามข)อบังคับน้ี 

ข)อ ๖๕ ในระหว#างท่ียังไม#ได)กำหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑJ หรือวิธีการตามข)อบังคับน้ี  ให)นำ

ข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง หลักเกณฑJ หรือวิธีการ ท่ีมีอยู#เดิมมาใช)ไปพลางก#อนโดยอนุโลม เท#าท่ีไม#ขัด

หรือแย)งกับข)อบังคับน้ี จนกว#าจะมีการกำหนดข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง หลักเกณฑJ หรือวิธีการตาม

ข)อบังคับน้ี 

การดำเนินการทางวินัยท่ียังไม#แล)วเสร็จ ให)ดำเนินการต#อไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว#าด)วย

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ท่ีใช)บังคับอยู#ในขณะกระทำความผิด 

และกำหนดโทษ จนกว#าจะเสร็จส้ิน 

 

 


