สรุปจำนวนกฎระเบียบทีด่ ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขใหม่
๑. ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่มผี ลบังคับใช้แล้ว จำนวน ๒๔ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยค่ำชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ วิธีกำรสรรหำ หน้ำทีแ่ ละอำนำจ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรพ้นจำกตำแหน่งของหัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงือ่ นไขกำรจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ
๔. ประกำศมหำวิ ท ยำลั ยบู ร พำ ที่ ๑๒๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ำรก ำหนดอัต รำเงิน เดือ น ส ำหรับ
พนักงำนตำมภำรกิจ
๕. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง วิธีกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อเป็นกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลมหำวิทยำลัย
๖. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๙๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ้ำงลูกจ้ำงเพื่อทำงำนเฉพำะเรื่องหรือ
เฉพำะช่วงระยะเวลำ
๗. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง กำรอนุมัติให้เดินทำงไปปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย
๘. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๙๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง บัตรแสดงตนสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยบูรพำ ร่วม
บัตร ATM ธนำคำรกรุงไทย
๙. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรสั่งพักงำน หรือกำรสั่งให้
ออกจำกงำนไว้ก่อน และผลแห่งกำรสั่งพักงำน หรือสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อน ของพนักงำนมหำวิทยำลัยบูรพำ
๑๐. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ำม สำหรับกำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย
๑๑. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง กำรกำหนดคุณสมบัตดิ ้ำนภำษำอังกฤษในกำรคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณำจำรย์ประจำ
๑๒. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นคณำจำรย์ประจำ
๑๓. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงำนสนับสนุนวิชำกำร
๑๔. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง กำรเปลีย่ นเงือ่ นไขกำรบรรจุ กำรเปลี่ยนตำแหน่ง กำรย้ำย
กำรปรับวุฒิและกำรเพิ่มวุฒิ
๑๕. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้พนักงำนมหำวิทยำลัย ซึง่ พ้นจำก
ตำแหน่งและออกจำกงำนกลับเข้ำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
๑๖. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง กำรให้พนักงำนลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
๑๗. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง กำรให้พนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งคณำจำรย์ประจำลำ
ไปปฏิบตั ิงำนเพือ่ เพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร
๑๘. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง เข็มเชิดชูเกียรติมหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๙. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง วันทำงำน เวลำทำงำน และกำรลำของพนักงำน
มหำวิทยำลัย

-๒๒๐. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรติดตำม และประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและสำนักงำนอธิกำรบดี และกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำสำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
และหัวหน้ำสำนักงำนอธิกำรบดี
๒๑. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๘๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ำรลำออก กำรอนุญำตให้ลำออก และกำร
ยับยั้งกำรลำออกของพนักงำนมหำวิทยำลัย
๒๒. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำหนดตำแหน่งวิชำชีพและกำรเลื่อน
ตำแหน่งวิชำชีพในระดับที่สูงขึ้นของอำจำรย์โรงเรียนสำธิต “พิบูลบำเพ็ญ” พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๓. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๓๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง กำรกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนงำน
๒๔. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๐๓๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง กำรกำหนดตำแหน่ง กำรได้มำ และกำรแต่งตั้งหัวหน้ำ
ภำควิชำ
๒. ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่ผำ่ นกำรพิจำรณำจำก กบบ. แล้ว และอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรอืน่
จำนวน ๑๐ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจำส่วนงำน พ.ศ. ....
๒. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พเิ ศษ รอง
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และศำสตรำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ....
๓. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน และกำร
บริหำรผลกำรประเมิน สำหรับผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ….
๔. ระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยทุนอุดหนุนเพือ่ พัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรลำ และกำรชดใช้ทุน พ.ศ. ....
๕. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ .... / .... เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยชำวต่ำงประเทศ
๖. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ .... /.... เรื่อง กำรกำหนดตำแหน่งประธำนสำขำวิชำ
๗. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ .... / .... เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรบรรจุและแต่งตั้ง สัญญำจ้ำง เงื่อนไขกำรเข้ำ
สู่สญ
ั ญำจ้ำง และกำรค้ำประกัน
๘. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ .... / .... เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ำรประเมินผลกำรทดลองกำรปฏิบัติงำน
๙. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ..../.... เรื่อง ประมวลมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของพนักงำนประเภทสนับสนุน
วิชำกำร
๑๐. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ..../.... เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
๓. ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ กบบ. จำนวน ๔ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรกำหนดภำระงำนและผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ พ.ศ. ....
๒. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ..../.... เรื่อง ภำระงำนและผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ดำรงตำแหน่งบริหำร
๓. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ …. / …. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหำรของสำยสนับสนุนวิชำกำร
๔. ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ..../.... เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดและประเมินสมรรถนะ

สรุปความก้าวหน้าการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
_________________________________

รอการปรับปรุง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔
--------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๖) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๗) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘

-๒(๙) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑๐) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยบูรพา
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
“หน่วยงานภายในส่วนงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
“พนักงานตามภารกิจ” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว หรือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง หรือ
เฉพาะโครงการ โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน และอาจจ้างต่อได้ถ้าจำเป็น
“บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิใช่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยหรือคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัย และคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลถือเป็นที่
สิ้นสุด

-๓หมวด ๑
บททั่วไป
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๖ การบริหารงานบุคคล กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ก.พ.อ. หรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ เป็นผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่จ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน อาจจ้างจากงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณเงินรายได้ ใช้ระบบสัญญาจ้างที่มีหลายระยะจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณที่บุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมีระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่
กำหนดในข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น “พนักงานตามภารกิจ” เพื่อปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
หรือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะโครงการ โดยมีระยะเวลาเริ่มต้ นและสิ้นสุดที่แน่นอน และอาจจ้างต่อได้ถ้าจำเป็น พนักงาน
ตามภารกิจมิใช่พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานตาม
ภารกิจ ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๗ การสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ ให้กระทำได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
กรอบอัตรากำลังของตำแหน่งที่ตอ้ งการบรรจุแต่งตั้งแล้ว และได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อจ้างตำแหน่งดังกล่าวแล้ว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติกรอบอัตรากำลัง และการบริหารกรอบอัตรากำลังตามวรรคหนึ่ ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การกำหนดตำแหน่ งที่ พึ งอนุ มั ติ ก รอบอั ต รา ให้ ค ำนึ ง ถึ งความจำเป็ น ของลั ก ษณะงานและตำแหน่ งที่ ต้ อ งมี
ผู้ปฏิบัติงานประจำ ความยั่งยืนของงานและลักษณะงาน ภาระด้านงบประมาณและสถานการณ์ทางการเงิน หากงานใดสามารถใช้
วิธีการจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ หรือสามารถใช้วิธีการจ้างเหมาได้ ก็พึงหลีกเลี่ยงการกำหนดตำแหน่งที่จะอนุ มัติ
กรอบอัตรา

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือ่ นไขการจ้างพนักงานตามภารกิจ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธกี ารกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับพนักงานตามภารกิจ

ประกาศ กบบ ที่ ๐๐๑๓/๒๕๕๖ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
กำหนดกรอบอัตรากำลังและวงเงินที่พึงใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖

-๔หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๘ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย บู รพา ซึ่ งเรี ย กโดยย่ อ ว่ า ประกาศมหาวิทยาลั ยบูรพา ที่ ๐๘๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง วิธีการเลือก
“ก.บ.บ.” ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
หัวหน้าส่วนงานเพือ่ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
(๑) อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน
เป็นรองประธาน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๓ คน ซึ่งครอบคลุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านบริหารองค์กร
เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายไม่เกิน ๒ คน
เป็นกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน
เป็นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราช
เป็นกรรมการ
บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๔ คน
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ
(๘) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึง่ มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคล ไม่เกิน ๒ คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๘) ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการตาม (๖) ให้หัวหน้าส่วนงานเลือกกันเองตามวิธีการที่อธิการบดีประกาศกำหนด
ข้อ ๙ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๘ (๒) (๓) (๔) และ (๖) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตามข้อ ๘ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

-๕เนื้อความตามข้อบังคับ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น
ถูกจำคุกโดยคำพิ พ ากษาถึ งที่สุ ด ให้จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับ ความผิ ดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ
(๕) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ตามเหตุที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๘ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ที่ได้ รับแต่งตั้ง อยู่ใน
ตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งคงเหลือไม่เกินหกสิบวัน จะไม่ดำเนินการ
แต่งตั้งให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้
ในกรณี ที่ ก รรมการตามข้ อ ๘ (๒) พ้ น จากตำแหน่ ง เนื่ อ งจากครบวาระการดำรงตำแหน่ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ กรรมการตามข้อ ๘ (๒) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อ น จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๘ (๒) แทน
ในกรณีกรรมการตามข้อ ๘ (๕) พ้นจากตำแหน่งประธานสภาพนักงาน ให้กรรมการตามข้อ ๘ (๕) ปฏิบัตหิ น้าที่
ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานสภาพนักงาน
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีหน้าทีแ่ ละอำนาจ ดังนี้
(๑) กำหนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของผู้ ป ฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัย และพนักงานตามภารกิจ
(๒) กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและจรรยาบรรณทีพ่ ึงมีในมหาวิทยาลัย วินัยและการรักษาวินัย การ
ดำเนินการทางวินัย การออกจากงาน การสั่งพักงาน และการให้ออกจากงานไว้ก่อน

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารจ้ า งลู ก จ้ า งเพื่ อ ทำงานเฉพาะเรื่ อ งหรื อ เฉพาะช่ ว ง
ระยะเวลา
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบู รพา ที่ .... / .... เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ

-๖เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ภาระงาน และมาตรการเกี่ยวกับวิธีการประเมินของผู้ปฏิบัติงานใน --------มหาวิทยาลัย
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติ
(๔) กำหนดกรอบอัตรากำลังและอัตราของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล
ให้เดินทางไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
(๕) อนุมัติ อนุ ญ าต ให้ ความเห็ นชอบ สั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา --------มหาวิทยาลัย ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่จะมี ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วน
การออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ในภายหน้า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย งาน พ.ศ. ๒๕๖๕
หรือตามข้อบังคับนีก้ ำหนด
--------(๖) รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุ ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง บัตรแสดง
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง
ตนสำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว ม บั ต ร ATM
(๗) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับนี้ ต่ออธิการบดี เพื่อจัด ทำเป็น ธนาคารกรุงไทย
ประกาศมหาวิทยาลัย
---------(๘) ตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้ และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๖. ข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลัย บู รพา ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ ย น
(๙) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สถานภาพเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และการประเมิ น ความรู้
(๑๐) รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคคล
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดลองปฏิบัติ งานของ
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้าราชการและลูกจ้างทีแ่ สดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามข้อบังคับนี้
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
(๑๓) ปฏิบัตงิ านอืน่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามทีร่ ะบุในข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย
---------๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบ
อำนาจให้ ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิ บั ติการ
แทน พ.ศ. ๒๕๕๙
---------๙. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์

-๗เนื้อความตามข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
วิธีการ และเงื่อนไข การสั่งพักงาน หรือการสั่งให้ออกจากงานไว้
ก่อน และผลแห่งการสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล อาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานและรอง
ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน
การดำเนินการในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย ให้อนุโลมตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๓) และ (๗) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้
หมวด ๓
คุณสมบัติทวั่ ไปและลักษณะต้องห้าม
---------------------------------

ดังต่อไปนี้

เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง โรคที่มี
ลักษณะต้องห้าม สำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

-๘เนื้อความตามข้อบังคับ
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของมหาวิทยาลัย
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทำการทุจริต
ในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอาจ
อนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัตทิ ั่วไปตาม (ก) (๑) และหรือ (๓) ก็ได้
ความใน (ก) (๑) มิให้นำมาใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้อง
มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

-๙หมวด ๔
การกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๓ ประเภท ดังนี้
(ก) ประเภทวิชาการ
(ข) ประเภทสนับสนุนวิชาการ
(ค) ประเภทบริหาร
ข้อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) คณาจารย์ประจำ ทีท่ ำหน้าทีส่ อนระดับอุดมศึกษา และวิจัย มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ศาสตราจารย์
(ข) รองศาสตราจารย์
(ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ง) อาจารย์
(จ) ตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๒) อาจารย์โรงเรียนสาธิต ที่ทำหน้าที่สอนระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และวิจัย มีตำแหน่งทางวิชาชีพ ดังนี้
(ก) อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ
(ข) อาจารย์เชี่ยวชาญ
(ค) อาจารย์ชำนาญการ
(ง) อาจารย์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และ
ตำแหน่งทางวิชาชีพตาม (๑) (ก) (ข) (ค) (จ) และ (๒) (ก) (ข) (ค) ให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี
การกำหนดตำแหน่ง การแต่งตั้งและการถอดถอนตาม (๑) (ก) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพและการเลื่อนตำแหน่งวิชาชีพใน
ระดับทีส่ ูงขึ้นของอาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” พ.ศ.
๒๕๖๕
---------๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๑๐ เนื้อความตามข้อบังคับ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตทำงาน
เฉพาะด้านจากหน่วยงานหรือองค์กรทีม่ ีอำนาจตามกฎหมายกำกับดูแล
(๒) กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิ านบริหารหรืองานอื่นทั่วไป
(๓) กลุ่มปฏิบัติงาน หมายถึง
(ก) กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาหรือเฉพาะเรื่อง
(ข) กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะด้าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอนื่ ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(ค) กลุ่มปฏิ บัติงานทั่วไป คุณ วุฒิ ต่ำกว่าประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้นสู ง หรือคุณ วุฒิ อื่นที่ มหาวิทยาลั ย
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ มีระดับของ
ตำแหน่ง ดังนี้
(ก) ทรงคุณวุฒิ
(ข) เชี่ยวชาญ
(ค) ชำนาญการพิเศษ
(ง) ชำนาญการ
(จ) ปฏิบัติการ
(ฉ) ระดับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
การกำหนดชื่อตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาชีพ ในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามวรรคสอง (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำหนด

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๑ เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) ผู้ช่วยอธิการบดี
(๔) หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) ตำแหน่งอื่นตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและ
สภามหาวิทยาลัย
จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การถอดถอนผู้
ดำรงตำแหน่ ง ประเภทบริ ห าร การพ้ น จากตำแหน่ ง การปฏิ บั ติ งาน หน้ า ที่ แ ละอำนาจ และการอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ เป็ น ไป
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ำรงตำแหน่ งอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี และหั ว หน้ า ส่ ว นงานจะแต่ งตั้ งจากพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน วิชาการ จะมีตำแหน่งใด ประเภทใด
จำนวนระดับตำแหน่งเท่าใด มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอย่างใด และมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
จำนวนเท่าใด และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการ
นั้น นอกจากคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาแล้ว มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อาจออกประกาศ
กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเฉพาะด้านทีอ่ อกตามกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานระดับสากล
หรือคุณลักษณะอืน่ ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ที่โดดเด่นเฉพาะทางหรือเฉพาะตัวที่อาจใช้แทนคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ส่วนงาน
มหาวิทยาลัยโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริห ารงานบุค คล อาจออกประกาศกำหนดระดั บทั กษะ

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าทีแ่ ละการพ้นจาก
ตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อำนาจและหน้าทีแ่ ละการพ้นจาก
ตำแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
---------๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๒๕/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
๔. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่ง การได้มา และการแต่งตัง้ หัวหน้าภาควิชา
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ .... /.... เรื่อง การกำหนด
ตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนด
คุณสมบัตดิ า้ นภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ..../.... เรื่อง ประมวลมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของพนักงานประเภทสนับสนุนวิชาการ

- ๑๒ เนื้อความตามข้อบังคับ
ความสามารถทางภาษาอั งกฤษ หรือทักษะอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานประเภทวิชาการของส่วนงาน หรือกำหนด
ทักษะเฉพาะทางของพนักงานสนับสนุ นวิชาการบางตำแหน่งในบางส่วนงาน เป็นคุ ณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหรือเป็นเงื่อนไขในการ
บรรจุแต่งตั้ง หรือเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่สญ
ั ญาระยะต่อไปก็ได้
ข้ อ ๑๘ ภาระงานขั้ น ต่ ำ และผลงานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทวิ ชาการ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการขับเคลื่อนภารกิจของ
ส่วนงานที่จะยกระดับความเข้มแข็งของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยได้ด้วย
ภาระงานขั้นต่ำและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนวิชาการ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนงานที่จะ
ยกระดับความเข้มแข็งของส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ....
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ..../.... เรื่อง ภาระงานและ
ผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

หมวด ๕
การบรรจุ แต่งตั้ง สัญญา และการนับอายุงาน
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๑๙ การได้มาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการ ให้ดำเนินการโดย
กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกจากบุคคลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
การแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ำรงตำแหน่ ง พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ประเภทผู้ บ ริ ห าร ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานอาจรับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ หรืออาจรับโอนผู้ปฏิบัติงานจาก
ส่วนงานอื่น เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานในส่วนงานก็ได้

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยน
ตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลีย่ นระดับตำแหน่ง และ
การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง วิธีการ
และแนวปฏิบตั ิการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง
การเปลีย่ นระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
----------

- ๑๓ เนื้อความตามข้อบังคับ
อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
อาจสั่ งให้ พ นั ก งานมหาวิท ยาลัย เปลี่ย นแปลงประเภทตำแหน่ งจากประเภทหนึ่ งไปอี ก ประเภทหนึ่ ง หรือ สั่ งให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัยมีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน หรือสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน หรือต่างส่วน
งานหรือต่างหน่วยงานก็ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
การดำเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ข้อ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้ จะต้องทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย เมื่อ
สัญญาจ้างได้มีการลงนามโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงจะถือว่าการจ้างมีผลโดยสมบูรณ์ และมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่
วันทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิ ทยาลัยประเภทบริหาร ซึ่งก่อนดำรงตำแหน่งเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
สัญญาทีก่ ำหนดเวลาตามระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน และเมื่อพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้ถือ
ว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการประกอบด้วย สัญญาจำนวน ๔
ระยะ คือ
(๑) ระยะที่ ๑ สัญญาทดลองการปฏิบัตงิ าน มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี
(๒) ระยะที่ ๒ สัญญาจ้างการปฏิบัตงิ าน มีกำหนดไม่เกิน ๓ ปี

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๓. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้า
รับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
---------๔. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์
ประจำ
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานสนับสนุนวิชาการ
---------๖. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การปรับวุฒิและ
การเพิ่มวุฒิ

- ๑๔ เนื้อความตามข้อบังคับ
(๓) ระยะที่ ๓ สัญญาจ้างการปฏิบัติงาน มีกำหนดไม่เกิน ๕ ปี
(๔) ระยะที่ ๔ สัญญาจ้างการปฏิบัติงาน มีกำหนดสิ้นสุดเมื่อผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างนับสิ้นสุดเป็นปีงบประมาณ
ข้อ ๒๑ แบบของสัญญา สาระของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้มีอำนาจลงนามใน
สัญญาจ้าง การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเพิ่มเติมสัญ ญา การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา การค้ำประกัน
สัญญา การบอกเลิกสัญญา การบริหารสัญญา การเก็บรักษาสัญญา การบังคับสัญญา และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ให้เป็นไป
ตามทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้ที่ได้รับ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยโดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในสัญญาฝ่ายมหาวิทยาลัย
ผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อ ๑๖ (๒) และ (๔) ซึ่งก่อนดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินทดลองการปฏิบัติงานตามสัญญาทดลองการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กรณีทพี่ นักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใดไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ให้ถือว่าคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง รวมทัง้ สัญญาทดลองการปฏิบัติงานของบุคคลผู้นั้นสิ้นสุดลง
ด้วย
การเข้าสู่สัญญาจ้างระยะต่าง ๆ ตามข้อ ๒๐ นั้น ให้เป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงภารกิจ
ของส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งในช่ วงนั้น ๆ รวมทั้งสถานภาพของส่วนงาน ในกรณีที่จะดำเนินการ
เพื่อเข้าสู่สัญญาจ้างระยะต่อไปของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดนั้น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมินเข้าสู่สัญญาจ้างระยะต่อไป
ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ นอย่างน้อยในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล นับตั้งแต่
วันบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้ ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังกล่าวนั้น มิให้นับรวมถึงระยะเวลาที่ผู้นนั้ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อหรือ
ฝึกอบรมหรือดูงาน หรือระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารตามข้อ ๑๖ (๑) ถึง (๔) หรือระยะเวลาระหว่าง

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ .... / .... เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการบรรจุและแต่ งตั้ง สั ญ ญาจ้าง เงื่อนไขการเข้าสู่สัญ ญาจ้าง
และการค้ำประกัน

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ .... / .... เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน
๒. ประกำศมหำวิ ท ยำลัย บู รพำ ที่ ..../.... เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ แ ละ
วิธีกำรกำหนดและประเมินสมรรถนะ

- ๑๕ เนื้อความตามข้อบังคับ
การพิจารณาผลการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง หรือกรณีอื่นที่มหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนดเพิ่มเติม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เนื่องจากภารกิจของส่วนงานมีความหลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของแต่ละ
ส่วนงาน มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อาจออกประกาศกำหนดภาระงานหลักของคณาจารย์
เฉพาะด้านหรือครอบคลุมทุกด้านก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่ อ ประโยชน์ ในการใช้ ท รั พ ยากรร่วมกั น และเสริ ม สร้างศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ งานอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศกำหนดเกี่ยวกับการให้ยืม
ตัวไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงานทีพ่ นักงานมหาวิทยาลัยสังกัดไม่ว่าเต็มเวลาหรือบางส่วนเวลา การย้าย
พนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างส่วนงาน การหมุนเวียนพนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างหน่ว ยงานในส่วนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
หน้าที่เป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณี รวมทั้งการกำหนดแนวทางเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่มีการยุบรวมหรือยุบเลิก
ส่วนงาน และกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นจากตำแหน่ง และออกจากงานไปปฏิบัติงานพิเศษตามความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย ถ้าผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๔ การเลื่อนตำแหน่งของผู้ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีหรือ ผู้บังคับบัญ ชาที่ มหาวิทยาลัย
ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้สั่งเลื่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๒๕ การนับอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นับตั้งแต่วันบรรจุแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยให้นับระยะเวลา
ต่อเนื่อง กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ให้นับอายุงานตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
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ประกาศมหาวิทยาลั ยบูรพา ที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งและออก
จากงานกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ …. / …. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหารของสายสนับสนุนวิชาการ

- ๑๖ หมวด ๖
เงินเดือน เงินอื่น การเลื่อนเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๖ อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๓ (ก) และ (ข) ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
และกรณี ตามข้อ ๑๗ ให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้น
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๓ (ค) ให้เป็นไปตาม ๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
๐๐๐๓/๒๕๕๙ เรื่อ ง การกำหนดอัตราเงินเดื อนเป็น กรณี พิ เศษ
สำหรั บบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรื อความ
ชำนาญงานเข้าเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๔/๒๕๖๓ เรื่อ ง การกำหนดอัตราเงินเดื อนเป็น กรณี พิ เศษ
สำหรับบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความ
ชำนาญงานเข้าเป็นอาจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
สำหรับบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความ
ชำนาญงานเข้าเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามข้อ ๑๖ ให้ไ ด้รับค่าตอบแทนและเงินประจำ
ตำแหน่งบริหารตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
การได้รับค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหารตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิของพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการในการได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่ตนครองอยู่

- ๑๗ เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๒๘ การเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในแต่ละปี ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาและสั่งโดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิ บัติงาน รวมทั้งสถานะทางการเงิน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ การ
สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยของส่วนงานใด ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพื่ อการเลื่อน
เงินเดือนในครั้งนั้น กรณีที่สถานะทางการเงินของส่วนงานไม่เอื้อให้สามารถเลื่อนเงินเดือนตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีม อบหมายมีอำนาจงดหรือปรับลดการเลื่อน
เงินเดือนได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๒๙ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานและในวันหยุดตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดตามมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง เงินรางวัล หรือเงินช่วยเหลือ
อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และแจ้งให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ
ผู้ป ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สำหรับ ตำแหน่ งที่มีเหตุพิ เศษ ตามความหมายในระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่ ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ อาจได้รับเงินเพิม่ สำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ
แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๑ - ๔)
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๘๔/๒๕๖๐ เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง แนว
ปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
---------๔. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๑/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓

- ๑๘ เนื้อความตามข้อบังคับ

ข้อ ๓๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีการปฏิบัติงาน ห้ามมิให้จ่าย
เงินเดือนหรือเงินอื่นใดสำหรับวันทีล่ ะทิ้งการปฏิบัติงานหรือหนีการปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ ๓๒ มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร หรือเพื่อการให้
ประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานใด มีรายได้และนำส่งเงินสมทบส่วนกลางได้สูงกว่าอัตราที่กำหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานนัน้ อาจจัดประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๕. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๑/๒๕๕๔ เรื่ อ ง การจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เศษแก่ ผู้ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถพิเศษสำหรับพนักงานเต็มเวลา ตำแหน่งคณาจารย์
ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๑/๒๕๕๖ เรื่ อ ง การจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เศษแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๐๖/๒๕๕๕ เรื่ อ ง การจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เศษแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. ประกาศคณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลมหาวิท ยาลัย บูรพา
เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่ มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขา
ขาดแคลน พ.ศ. ๒๕๕๓
๙. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
๐๐๑๕/๒๕๕๖ เรือ่ ง สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย บู รพา ว่ าด้ ว ยกองทุ น สวั ส ดิ ก าร พ.ศ.
๒๕๖๑
๒. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑/
๒๕๖๒ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก าร
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๙ เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกำหนด และให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว นำส่งเงินจำนวนไม่น้อยกว่าวงเงินที่คณะกรรมการบริหาร ๓. ประกาศคณะกรรมการสวั สดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑/
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด เข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง
๒๕๖๓ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก าร
มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ .../....
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
---------๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริห ารเงินลงทุนเพื่อ
ประโยชน์อย่างอืน่ พ.ศ. ๒๕๕๖
---------๕. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารร้ า นค้ า ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารร้ า นค้ า ของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ที่ ๐๑๕๙/๒๕๖๓ เรื่ อ ง การ
บริหารงานบุคคลของร้านค้าของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดจะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง เงิน
รางวัลหรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ จำนวนเท่าใด ให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยตรง
การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องถือเป็นการกระทำผิดวินัย

- ๒๐ หมวด ๗
การพัฒนาบุคลากร
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๓๔ ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพของงานตามภารกิจอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนงาน รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนงานมีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการพัฒนาตนเองเพื่อเข้า
สู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้ น หรือสามารถพัฒนาตนเองให้คงสถานะการเป็นอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจำหลักสูตร
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการมีหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามที่ส่วนงานสนับสนุนตามวรรคสอง
หรือสามารถพัฒนาตนเองให้คงสถานะการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร
ส่วนงานมีหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่า งต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลั ยประเภทสนับสนุนวิช าการพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือยกระดับสมรรถนะการปฏิ บัติงานที่สูงขึ้น และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
วิชาการมีหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามที่ส่วนงานสนับสนุน
ให้ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของส่วน
งานตามวรรคหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ติดตาม กำกับการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละส่วนงาน
และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบปีละครั้ง

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึน้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
---------๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนอุดหนุนเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การลา และการชดใช้ทุน พ.ศ. ๒๕๖๕
---------๕. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง การให้
พนักงานลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
๖. ประกาศมหาวิท ยาลัย บูรพา ที่ ๑๑๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง การให้
พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ งคณาจารย์ประจำลาไปปฏิบัติงาน
เพือ่ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ข้ อ ๓๕ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งมี สิ ท ธิ ได้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อาจได้ รั บ การพิ จ ารณาจาก ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒

- ๒๑ เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
มหาวิท ยาลัย หรือส่วนงานอาจกำหนดให้ มีเข็มมหาวิ ทยาลัยหรือส่วนงานเพื่ อเชิดชูเกียรติ สำหรับมอบให้แก่ ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง เข็มเชิดชู
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานติดต่อกันระยะเวลาหนึ่ง เพือ่ เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้
เกียรติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
ชั้นของเข็ม ลักษณะ ขนาด การติดหรือประดับ รวมถึงผู้มีสิทธิติดหรือประดับเข็มให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
หมวด ๘
วัน เวลาปฏิบตั ิงาน วันหยุด การลา
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๖ จำนวนวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจำปี การลา และการลงเวลาการปฏิบัติงานของ ประกาศมหาวิทยาลัย บูรพา ที่ ๐๘๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง วันทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
เวลาทำงาน และการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลความจำเป็น อธิการบดีอาจประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามวรรคหนึ่งก็ได้
กรณีที่ส่วนงานใดจะกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของมหาวิท ยาลัยหรือวิทยาเขต ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน การนับเวลาการปฏิบั ติงาน การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การมอบหมายงาน และการกำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ฏิ บั ติ งานตำแหน่ งนั้ น ต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนออกเป็นประกาศส่วนงาน
หมวด ๙
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกีย่ วข้อง
ข้อ ๓๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
อาจรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยก็ได้
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๒๒ เนื้อความตามข้อบังคับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ให้ นำผลการประเมิ น ผลการปฏิ บัติงาน ไปใช้ เป็นหลักหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดำเนิน การใด ๆ อั น
เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่สัญญาจ้าง
หรือการบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือเพื่อประโยชน์อย่างอืน่ ในการบริหารงานบุคคล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
(๑) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ข้อ ๓๙ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้ประเมินโดยพิจารณาจากมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติง าน โดยต้องสามารถแสดง
ผลงานในเชิงประจักษ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานได้อย่างชัดเจน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้เป็น ไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๔๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน ให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยให้

ระเบียบและประกาศที่เกีย่ วข้อง
---------๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
งาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
---------๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธกี ารสรรหา
หน้าทีแ่ ละอำนาจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจาก
ตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและหัวหน้า
สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี และการปฏิบัติงานของ
หั ว หน้ า สำนั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย และหั ว หน้ า สำนั ก งาน
อธิการบดี

- ๒๓ เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกีย่ วข้อง
คณะกรรมการประจำส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึง่ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ ตัวแทนตามวรรคสองและวรรคสามเป็นกรรมการอย่างน้อยสี่คน และให้กำหนดผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
เลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด เว้นแต่ในกรณีสว่ นงานที่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการมากกว่าหนึ่งชุดก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในกรณี ส่วนงานวิชาการประเภทคณะและวิทยาลัย ต้องมีตัวแทนจากพนักงานประเภทวิชาการและประเภท
สนับสนุนวิชาการ อย่างน้อยประเภทละหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีส่วนงานสนับสนุนวิชาการประเภทสถาบันและสำนัก ต้องมีตัวแทนซึ่งมิใช่หัวหน้างานหรือผู้บริหารของ
ส่วนงานอย่างน้อยสองคนทำหน้าที่เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ทัง้ นี้ ส่วนงานสนับสนุนวิชาการใดทีม่ ีจำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่าสิบ
คน อาจมีตวั แทนซึ่งมิใช่หัวหน้างานหรือผู้บริหารของส่วนงานเพียงหนึ่งคนก็ได้
ความตามวรรคหนึ่ งให้ ยกเว้น สำหรับ กรณี สำนั กงานสภามหาวิท ยาลั ยและสำนั ก งานอธิ การบดี โดยให้ รอง
อธิการบดีหรื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิ บัติงานภายในหน่วยงานที่กำกั บดูแล โดยมีผู้ช่วย
อธิการบดีและ/หรือผู้อำนวยการกอง ทำหน้าทีก่ ลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
ข้อ ๔๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการดำเนินการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์เกี่ยวกับการประเมิน รวมถึงการอื่นใด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทีเ่ กี่ยวกับการประเมิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมิน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ….
หมวด ๑๐
วินัย จริยธรรม และการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัยและจริยธรรมตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ๒๔ เนื้อความตามข้อบังคับ
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๔๔ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือวินัยอย่างใดเป็นความผิดวินัยหรือความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
การดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย หรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัยต้องได้รับโทษทางวินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การ
ให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ การกันเป็นพยาน การลดโทษ
และการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นข้าราชการ ในการดำเนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไข การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และผลแห่งการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ระเบียบ กบบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการ
ทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๔
๕. ประกาศ กบบ ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง จรรยาบรรณและการ
ดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์และมิใช่ผู้ทำงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๒๕ เนื้อความตามข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

(๕) ไล่ออก
โทษทางวินัยตาม (๔) และ (๕) เป็นโทษความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ใดถูกลงโทษตาม (๔) หรือ (๕) ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
ข้อ ๔๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมอันมิใช่ความผิดทางวินัย หรือเป็นการกระทำความผิ ด
เพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบ หรือผลเสียเกิดขึ้น อาจดำเนินการตามสมควรแก่เหตุ ดังนี้
(๑) ตักเตือน
(๒) สั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ ำหนด
(๓) ให้ทำทัณฑ์บน
หมวด ๑๑
การพ้นสภาพ
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีทั่วไป ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ครบเกษียณการปฏิบัติงาน
(๓) ลาออกหรือได้รับอนุญาตให้ลาออก แล้วแต่กรณี
(๔) ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด
(๕) สิ้นสุดสัญญาจ้าง
(๖) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อผลการประเมินไม่ผ่านหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
จ้าง หรือเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
(๗) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๘) พ้ น จากตำแหน่ งตามวาระ ในกรณี ข องพนั ก งานตำแหน่ งบริ ห าร ซึ่ งก่ อ นดำรงตำแหน่ งผู้ บ ริ ห ารเป็ น

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ๒๖ เนื้อความตามข้อบังคับ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๙) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๒
(๑๐) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๔๙
(๑๑) ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
(๑๒) กรณีอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยประกาศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๔๘ กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๔๗ อันเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
กรณีเช่นว่านี้ไม่กระทบถึงการปฏิบัติงานใดที่ผู้นั้นปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ไปก่อนแล้ว
ข้ อ ๔๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล มี อ ำนาจสั่ งให้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีพิเศษ ดังนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ำเสมอ หรือตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้
ตามทีม่ หาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(๒) ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือสำเร็จ
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
(๓) ขาดการปฏิบัติงานติดต่อกัน รวมทั้งวันหยุดราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) มีการเลิกหรือยุบเลิก ส่วนงานหรือตำแหน่งที่พนักงานผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงอยู่
(๕) กรณีอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
การสั่ งให้ พ้ น สภาพการเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๕๐ หลักเกณฑ์ วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กบบ ที่ ๐๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดกรณีความผิดที่
ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวิธีการลาออก การอนุญาต
ให้ลาออก และการยับยั้งการลาออก ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๒๗ เนื้อความตามข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออก
จากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๑๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี ารลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออกของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการผู้ใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้
พ้นจากตำแหน่งเพราะครบเกษียณอายุการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
การขยายระยะเวลาการเกษีย ณอายุการปฏิบั ติ งานตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ม หาวิท ยาลั ย
ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
หมวด ๑๒
ค่าชดเชย
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๕๓ การจ่ายเงินค่าชดเชยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวด ๑๓
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๕๔ ให้ มี ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ และร้องทุ ก ข์ ป ระจำมหาวิท ยาลั ย ชุ ด หนึ่ ง ซึ่งสภามหาวิท ยาลั ยแต่ งตั้ ง
ประกอบด้วย

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ๒๘ เนื้อความตามข้อบังคับ
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยให้เลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน โดยให้เลือกกันเอง จำนวนสองคน
(๔) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นคณาจารย์ประจำและมิได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
หรือหัวหน้าส่วนงาน จำนวนสองคน และจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ และมิไ ด้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี หรือ
หัวหน้าส่วนงาน จำนวนสองคน
(๕) กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนสองคน
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และด้านบริหารองค์กรด้านละหนึ่งคน ซึ่งมิใช่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และให้ประชุมกัน
เพื่อเลือกกรรมการตาม (๖)
ให้อธิการบดีเสนอแต่งตั้งเลขานุการคนหนึ่ง และอาจเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน
ข้อ ๕๕ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการ ตามข้อ ๕๔ (๒) และ (๓) พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีหรือตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน แล้วแต่
กรณี
(๓) กรรมการ ตามข้อ ๕๔ (๔) พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน
(๔) กรรมการ ตามข้อ ๕๔ (๕) พ้นจากการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๕๖ กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนิน การเพื่อให้ได้มาซึ่งประธาน
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- ๒๙ เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
กรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม่
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการแทนตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕๗ กรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการพ้น จากตำแหน่ งก่อนครบวาระ ให้ อธิก ารบดี เสนอต่ อสภา
มหาวิทยาลัยให้พจิ ารณาเลือกประธานกรรมการ หรือดำเนินการเลือกกรรมการแทน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่วา่ งลง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลืออยู่ไม่ถงึ สามสิบวัน จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๕๘ กรณีทปี่ ระธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธาน
กรรมการหรือกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ประชุมและมีมติได้
ข้อ ๕๙ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่อง
ร้องทุกข์ และให้มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์แ ละร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
เสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติ
ข้อ ๖๐ การพิจารณาการประชุมและการคัดค้านกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอุทธรณ์ และ ๑. ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
บูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ระเบียบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ

- ๓๐ เนื้อความตามข้อบังคับ

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๖๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออก ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้นั้น มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นหนังสือ
ในกรณี ที่ ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถู ก สั่ งลงโทษปลดออกหรือ ไล่ ออก ให้ มี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๖๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
ต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยภายในสามสิบ วันนับแต่วันเกิดเหตุให้ร้อง
ทุกข์
บทเฉพาะกาล
--------------------------------เนื้อความตามข้อบังคับ
ข้อ ๖๓ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย บูรพา คณะกรรมการอุท ธรณ์ และร้องทุ กข์ประจำ
มหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมติของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงมีฐานะเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวต่อไป และทำหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ
เลือกตั้งจนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือจะได้มีการแต่งตัง้ หรือเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้ หรือทำหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือ
เลือกตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล ดังกล่าวขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖๔ ในระหว่างที่ยังไม่ได้กำหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ วิธีการตามข้อบังคับนี้ ให้นำข้อบังคับ
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- ๓๑ เนื้อความตามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการ ที่มีอยู่เดิมมาใช้ไปพลางก่อนโดยอนุโลม เท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะ
มีการกำหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตามข้อบังคับนี้
การดำเนิ น การทางวิ นั ย ที่ ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็จ ให้ ด ำเนิ น การต่ อ ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย บู ร พา ว่า ด้ วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำความผิด และกำหนดโทษ จนกว่า
จะเสร็จสิ้น
ข้อ ๖๕ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งอยู่ก่อนในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้สัญญาจ้าง
และระยะของสัญญาจ้างที่มีอยู่เดิม
การดำเนิ นการเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ คคลของผู้ป ฏิบั ติงานในมหาวิทยาลั ยตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้ข้อบั งคั บ
ระเบียบ หรือประกาศเดิมไปจนกว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นจะแล้ วเสร็จ หรือจะใช้ข้อบังคับหรือประกาศที่ออกตามข้อบังคับนี้ใน
ส่วนที่เป็นคุณก็ได้
ข้อ ๖๖ ให้กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินการออกประกาศตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็ จภายใน
๒๔๐ วันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจดำเนินการได้ต่ออธิการบดีเพื่อทราบ
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