(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ สวนงานที่ดําเนินงานโดยมิไดใชงบประมาณแผนดิน หากมีความจําเปนตองมีการ
บริหารงานบุคคลแตกตางจากสวนงานอืน่ สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัตใิ หมีระเบียบวาดวยการ
บริหารงานบุคคลเปนการเฉพาะแตกตางจากขอบังคับนีท้ ั้งหมดหรือบางสวนก็ได
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรียกโดยยอวา “ก.บ.บ.”
ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ

-๒(๒) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน
ไมเกินสี่คน โดยอยางนอยตองมีผูทรงคุณวุฒิ ทางดานบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย และ
ดานบริหารองคกร เปนกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๔) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีกําหนดไมเกินสองคน
เปนกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน
เปนกรรมการ
(๖) หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งคัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คน เปนกรรมการ
(๗) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
อธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล อีกไมเกิน
สองคน เปนผูชวยเลขานุการ
ใหอธิการบดีเลือกกรรมการโดยตําแหนงหนึ่งคน เปนรองประธานกรรมการ
การคัดเลือกหัวหนาสวนงานตาม (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิการบดีประกาศกําหนด
ขอ ๗ กรรมการตามขอ ๖ (๒) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามขอ ๖ (๒) และ (๖)
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
กรณีที่กรรมการตามขอ ๖ (๒) หรือ (๖) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหอธิการบดี
ดําเนินการเพื่อแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนภายในเกาสิบวัน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง
เพียงวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
ใหกรรมการซึง่ พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
ขอ ๘ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินยั และการออกจากงาน

-๓(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานและลูกจาง
(๔) กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราของวงเงินทีจ่ ะพึงใชเพื่อการบริหารงานบุคคล
(๕) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อ
ประโยชนในการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานหรือลูกจางในมหาวิทยาลัย กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน
ที่ไดรับ และตําแหนงที่ควรแตงตั้ง
(๖) ตีความวินิจฉัยปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการใชขอบังคับนี้
(๗) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
(๘) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับ
ระบบการบริหารงานบุคคล
(๙) แตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามขอบังคับนี้
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่ระบุในขอบังคับอื่น
ของมหาวิทยาลัย
การกําหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวใหใช
บังคับได
ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
รองประธานเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานและรองประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาทีป่ ระธาน
ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องที่เกีย่ วกับกรรมการผูใด กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ
เขารวมประชุมในเรื่องนั้น
การวินจิ ฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
การกําหนดตําแหนง การบรรจุและการแตงตั้ง
ขอ ๑๐ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานและลูกจาง ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย

-๔(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
(๔) สําเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กําหนด
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่ ก.บ.บ. กําหนด
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและพนโทษมายังไมถึงหาป เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามขอบังคับนี้
(๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ในกรณีที่มเี หตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย ก.บ.บ. อาจ
อนุมัติใหบรรจุแตงตั้ง บุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตาม (ก) (๑) ก็ได
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกการสอนหรือการวิจัย
ก.บ.บ. อาจอนุมัติใหบรรจุแตงตั้ง บุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตาม (ก) (๒) แตเปนผูมคี วามสามารถและ
ความชํานาญงานสูงเขาเปนพนักงานและลูกจางเฉพาะเพื่อใหปฏิบัติงานสอนหรือวิจัยก็ได
ขอ ๑๑ พนักงานและลูกจาง มีดังนี้
(๑) พนักงาน ไดแก
ก. พนักงานเต็มเวลา
ข. พนักงานบางสวนเวลา
(๒) ลูกจาง ไดแก
ก. ลูกจางที่ทํางานดานบริการที่ใชคุณวุฒติ า่ํ กวาปริญญาตรี
ข. ลูกจางที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อทํางานเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะชวงระยะเวลา
ค. ลูกจางชาวตางประเทศทีม่ หาวิทยาลัยจางตามที่ ก.บ.บ. กําหนด

-๕ขอ ๑๒ ตําแหนงพนักงาน มีดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงคณาจารย ซึ่งไดแกพนักงานที่มีหนาที่สอนและวิจัยเปนหลัก ใหมีตําแหนง
ทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ศาสตราจารย
(ข) รองศาสตราจารย
(ค) ผูชวยศาสตราจารย
(ง) อาจารย
(๒) ตําแหนงพนักงานอืน่ ไดแก ตําแหนง ดังนี้
(ก) ผูเชีย่ วชาญพิเศษ
(ข) ผูเชี่ยวชาญ
(ค) ผูชํานาญการ
(ง) ผูปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
(๓) ตําแหนงบริหาร ไดแก
(ก) อธิการบดี
(ข) รองอธิการบดี
(ค) ผูชวยอธิการบดี
(ง) หัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน ทั้งนี้เฉพาะสวนงานตามมาตรา ๙(๑) (๒)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
(จ) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.บ.บ. กําหนดดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงคณาจารย หรือ
ตําแหนงพนักงานอื่น หรือตําแหนงบริหาร ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งผูดาํ รงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
(๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะแตงตั้งจากพนักงานหรือผูซึ่งมิใชพนักงานก็ได แตจะ
แตงตั้งจากขาราชการในมหาวิทยาลัยมิได
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงตาม (๒) (ก) (ข) และ (ค) อาจไดรับแตงตั้งใหมีตําแหนง
วิชาการตาม (๑) (ก) (ข) หรือ (ค) ไดตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ พนักงานและลูกจาง จะมีตําแหนงใด ประเภทใด อัตราเงินเดือนเทาใด จํานวน
เทาใด อยูใ นสวนงานใด และจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางใด ให ก.บ.บ. ประกาศ
กําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน และตองอยูใน
กรอบอัตรากําลังและอัตราของวงเงินทีก่ ําหนดตามขอ ๘ (๔)

-๖ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขาเปนพนักงานและลูกจาง จากผูทผี่ านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายทําสัญญาการปฏิบัติงานกับผูผาน
กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกตามขอ ๑๔ และเมื่อผูใดปฏิบัติงานครบถวนตามเงือ่ นไขที่กําหนด
ในสัญญา และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด แลวใหบรรจุ
ผูนั้นเปนพนักงานตอไป
การทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการปฏิบัติงานให ก.บ.บ. กําหนดในสัญญา
ตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๖ สวนงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปนที่จะบรรจุและแตงตั้งบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณหรือความชํานาญงานเขาเปนพนักงานหรือลูกจางเปนกรณี
พิเศษแตกตางไปจากที่กาํ หนดตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ ใหเสนอ ก.บ.บ. พิจารณา เมื่อ ก.บ.บ.
อนุมัติใหบรรจุและไดกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงินเดือนทีจ่ ะไดรับ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
แตงตั้งได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเปนสวนงานใดในมหาวิทยาลัยอาจเสนอขอจางพนักงานหรือลูกจาง
ที่ทํางานเปนบางสวนเวลาก็ได โดยใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๗ พนักงานผูใดไปดํารงตําแหนงบริหาร ในขอ ๑๒ (๓) ใหไดรบั เงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงบริหาร ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดดวย
การไดรับเงินประจําตําแหนงบริหารตามวรรคหนึ่ง ไมตดั สิทธิของพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในการไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ ที่ตนครองอยู
ขอ ๑๘ พนักงานผูใดพนจากตําแหนงและออกจากงานไปปฏิบัติงานพิเศษตามความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย ถาผูนั้นประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหกระทําได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ พนักงานผูใด พนจากตําแหนงและออกจากงานไปแลว และไมใชกรณีออกจาก
งานเพราะกระทําผิดวินยั ถาสมัครเขาทํางาน และมหาวิทยาลัยตองการจะรับผูนั้นเขาเปนพนักงาน
ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๒๐ มหาวิทยาลัยอาจยายพนักงานหรือลูกจางผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอื่นในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงานได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ.
ประกาศกําหนด

-๗ขอ ๒๑ การเลื่อนตําแหนงพนักงานใหอธิการบดีหรือผูบังคับบัญชาที่ ก.บ.บ. กําหนด
เปนผูสั่งเลื่อน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และการเลื่อนเงินเดือนและประโยชนตอบแทนพิเศษ

ขอ ๒๒ อัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามบัญชีเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.บ.บ.
คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงของอธิการบดีและรองอธิการบดีใหเปนไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงของ ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานและรอง
หัวหนาสวนงาน ใหเปนไปตามที่อธิการบดีประกาศกําหนด ตามหลักเกณฑและกรอบอัตราสูงสุด
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๓ การขึ้นเงินเดือนใหพนักงานและลูกจางในแตละป ใหอธิการบดีหรือ
ผูบังคับบัญชาที่ ก.บ.บ. กําหนดพิจารณาและสั่งโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนง
และผลงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินยั และจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๒๔ พนักงานและลูกจางอาจไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการและ
ในวันหยุด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตรา ที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินประกาศ
กําหนด
ขอ ๒๕ พนักงานและลูกจางอาจไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เงินประจําตําแหนง เงินรางวัล หรือ
เงินชวยเหลืออื่นๆ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด ดวยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
ในกรณีที่สวนงานใดมีรายไดและจัดนําสงเงินสมทบสวนกลางไดสูงกวาอัตราที่
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหาร
การเงินและทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับสวนงานทัว่ ไป ใหสวนงานนัน้ จัดให
ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของสวนงานนั้นไดรับประโยชนตอบแทนพิเศษไมเกินจํานวนเงิน
สวนที่นําสงสูงกวาอัตราที่กาํ หนดสําหรับสวนงานทัว่ ไป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด

-๘ขอ ๒๖ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางผูใดจะไดรับเงินเดือน คาตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ
เงินประจําตําแหนง เงินรางวัล หรือเงินชวยเหลืออื่นๆ จํานวนเทาใด ใหแจงใหผูนั้นทราบโดยตรง
การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตอผูไมมีหนาที่เกีย่ วของถือเปนการกระทําผิดวินัย
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๗ ผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่พฒ
ั นาและฝกอบรม หรือสงเสริมใหผูอยูใต
บังคับบัญชารับการพัฒนาและฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม
และจริยธรรม และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคตตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
หมวด ๕
วันทํางาน และการลา
ขอ ๒๘ จํานวนวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุดงาน วันหยุดประจําป ของพนักงานและ
ลูกจาง ใหเปนไปตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
การลาของพนักงานและลูกจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศ
กําหนด
หมวด ๖
ระบบการประเมิน
ขอ ๒๙ ใหอธิการบดีสําหรับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีและหัวหนาสวนงานทุก
สวนงาน และใหหวั หนาสวนงานสําหรับพนักงานและลูกจางในสวนงาน ดําเนินการใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางอยางตอเนื่องอยางนอยปละครั้ง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางตามวรรคหนึ่งไปใชเปน
หลักในการพิจารณาดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพนักงานและลูกจางนั้น รวมทั้งการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนประจําป หรือการเลื่อนตําแหนงดวย
ขอ ๓๐ ในการประเมินผลการทํางาน ตองเปดโอกาสใหผูถูกประเมินแสดงขอมูล
ขอเท็จจริง เพือ่ สนับสนุน หรือทักทวงโตแยงได

-๙ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผลการประเมินผลการทํางานของพนักงานและลูกจางผูใด ต่ํากวา
มาตรฐาน ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๘ ดําเนินการใหพนักงานและลูกจางผูนั้นมีโอกาสพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
เมื่อไดดําเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวรรคหนึ่งแลว ในการ
ประเมินผลการทํางานครั้งตอไป ให ก.บ.บ. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนประธาน และกรรมการอื่นอีกจํานวนสี่คน เพือ่ ดําเนินการประเมิน
หากผลการพิจารณาปรากฏวา พนักงานและลูกจางผูนั้น มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวา
มาตรฐานใหคณะกรรมการรายงาน ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาวาจะสมควรใหผูนั้นไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป หรือจะใหออกจากงาน
ในกรณีที่ ก.บ.บ. มีมติใหผูนนั้ ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ให
ผูนั้นอยูปฏิบัตงิ านตอไปอีกหนึ่งรอบการประเมินผลการทํางาน และใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ตามวรรคสองดําเนินการประเมิน หากผลการปฏิบัติงานยังต่ํากวามาตรฐานอีก ใหผูบงั คับบัญชาผูมี
อํานาจสั่งใหผนู ั้นออกจากงาน
ในกรณีที่ ก.บ.บ. มีมติใหผูนนั้ ออกจากงานตามวรรคสาม ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
ใหผูนั้นออกจากงาน
ผูรับการประเมินที่ผูบังคับบัญชาสั่งใหออกจากงานอาจอุทธรณผลการประเมินตามวรรค
หนึ่งตอ ก.บ.บ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงผลการประเมิน
หมวด ๗
วินัย และการรักษาวินัย
ขอ ๓๒ พนักงานและลูกจางตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่กาํ หนดเปนขอหาม
และขอปฏิบัติไวในหมวดนีโ้ ดยเครงครัด
ขอ ๓๓ พนักงานและลูกจางตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๓๔ พนักงานและลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม
ขยันหมัน่ เพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัย
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพือ่ ใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนที่มคิ วรได เปนการทุจริตตอหนาที่ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

-๑๐ขอ ๓๕ พนักงานและลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
มหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของมหาวิทยาลัย หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัย
อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง เปนความผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ ๓๖ พนักงานและลูกจางตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๓๗ พนักงานและลูกจาง ตองสุภาพเรียบรอยวางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลใน
การปฏิบัติหนาที่ระหวางผูรวมปฏิบัติงานดวยกัน
ขอ ๓๘ พนักงานและลูกจางตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหา
ประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเทีย่ งธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ของตน การกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ ๓๙ พนักงานและลูกจางตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือดํารงตําแหนง
อื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนกิจการของมหาวิทยาลัย
และไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
ขอ ๔๐ พนักงานและลูกจางตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอืน่ ใดอันไดชื่อ
วาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ ๔๑ หามพนักงานและลูกจางกระทําการใดอันเปนการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนของตน หรือจาง วาน
ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการในนามของตน การฝาฝนใหถือเปนการกระทําความผิดวินัยอยาง
รายแรง
ขอ ๔๒ พนักงานและลูกจาง ตองไมลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธเชิงชูสาว
กับนิสิตหรือนักเรียน
การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธเชิงชูสาวกับนิสิตหรือนักเรียนโดยใชอุบาย
ลอลวง ขูเข็ญ ขมขืนใจ หรือเสนอประโยชนตอบแทน เปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง

-๑๑ขอ ๔๓ พนักงานและลูกจางตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให ก.บ.บ. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอ
แนะของพนักงานและลูกจางประกอบดวย
จรรยาบรรณทีก่ ําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปน
ความผิดวินัยหรือเปนความผิดวินยั อยางรายแรงดวยก็ได
ขอ ๔๔ พนักงานและลูกจางผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินยั หรือผิด
วินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินยั ตามขอบังคับนี้ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นไมเปน
ความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
หรือทําทัณฑบน
พนักงานและลูกจางผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถกู ตอง หรือฝาฝนทัณฑบน
ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๔๕ ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานและลูกจางผูใด
กระทําผิดวินัยละเลยไมดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๘ ใหถือวาผูนนั้ กระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย
ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ ๔๖ พนักงานและลูกจางผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย
ตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินยั เวนแตมีเหตุอนั
ควรงดโทษตามที่กําหนดไวในหมวด ๘
โทษทางวินยั มี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก

-๑๒หมวด ๘
การดําเนินการทางวินยั
ขอ ๔๗ พนักงานและลูกจางผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิด
วินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๘ วาพนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัย ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินยั ผูนั้นโดยเร็ว
หลักเกณฑ และวิธีการในการดําเนินการทางวินยั ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.บ.บ.
ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบตามวรรคสองตองคํานึงถึงความเที่ยงธรรม ประโยชนของมหาวิทยาลัย และ
ความรวดเร็วในการดําเนินการ และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงหลักฐานอยางเปน
ธรรมดวย
ขอ ๔๘ ในระหวางดําเนินการทางวินยั ผูบังคับบัญชาจะสั่งพักงาน หรือสั่งใหออกจาก
งานไวกอนก็ได
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักงานหรือการสั่งใหออกจากงานไวกอน และผล
แหงการสั่งพักงานหรือสั่งใหออกจากงานไวกอน ใหเปนไปตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๔๙ เมื่อผลการดําเนินการทางวินยั ปรากฏวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินยั ให
ผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๘ ลงโทษตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดและในคําสั่งลงโทษให
แสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินยั ในกรณีใด
พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินยั เล็กนอย หรือมีเหตุอัน
ควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน
พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก
หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลด
โทษก็ได แตหา มมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก
ผูใดถูกลงโทษไลออกไมมีสิทธิรับผลประโยชนตามสิทธิของผูนั้น เวนแตถูกลงโทษ
ปลดออก ใหไดรับผลประโยชนตามสิทธิของผูนั้นเสมือนวาผูนั้นลาออกจากงานตามที่ ก.บ.บ.
ประกาศกําหนด
ขอ ๕๐ พนักงานและลูกจางซึ่งพนจากงานอันมิใชเพราะเหตุตายอาจถูกดําเนินการทาง
วินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนพนจากงานได แตตองดําเนินการทางวินยั ภายใน
หนึ่งปนับแตวนั ที่พนจากงาน ทั้งนี้ ตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด

-๑๓หมวด ๙
การออกจากงาน
ขอ ๕๑ พนักงานและลูกจางออกจากงานเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ครบเกษียณอายุ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) สิ้นสุดสัญญา
(๕) ถูกสั่งใหออกเพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ไวในสัญญาจาง
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
ขอ ๕๒ พนักงานและลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออก
ลวงหนาไมนอ ยกวาสามสิบวัน ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึน้ ไปชั้นหนึ่ง เพื่อใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา
อนุญาต เมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว จึงใหออกจากงานได
การยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน อธิการบดีจะพิจารณาอนุญาตก็ได
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่พนักงานและลูกจางขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวนั ที่ผูนั้น
ขอลาออก
ขอ ๕๓ พนักงานและลูกจางผูใดลาออกเพื่อสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงคของทางราชการหรือกิจการของมหาวิทยาลัย ถาประสงคจะกลับมาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานดังกลาว ใหอธิการบดีมีอํานาจทําสัญญากับบุคคลผูนั้น
และกําหนดเงือ่ นไขในการรับกลับเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได โดยคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๕๔ เมื่อพนักงานและลูกจางผูใด ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจาง เมื่อพนจากราชการทหารแลว
อธิการบดีจะรับผูนั้นกลับเขาทํางานโดยใหนับเวลาระหวางไปรับราชการทหารเปนเวลาปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยก็ได ตามหลักเกณฑที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ขอ ๕๕ พนักงานและลูกจางผูใดมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนงเพราะ
ครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย

-๑๔หมวด ๑๐
คาชดเชย
ขอ ๕๖ พนักงานหรือลูกจางผูใดถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง อันมิใชเปนกรณีตาม
ขอ ๕๐ (๔) (๕) (๖) ขอ ๕๒ และขอ ๕๓ ใหมหาวิทยาลัยจายเงินชดเชยใหตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด ดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๑๑
การอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ ๕๗ ใหมคี ณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากหัวหนาสวนงาน จํานวนสองคน
(๔) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานและลูกจางซึ่งเปนคณาจารยประจํา และมิไดดํารงตําแหนง
ตาม (๒) และ (๓) จํานวนสองคนและจากพนักงานและลูกจางซึ่งมิใชคณาจารย จํานวนสองคน
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เลือกจาก
บุคคลภายนอกจํานวนสามคนโดยเปนผูท รงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย และดาน
บริหารองคกร ดานละหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ และอาจใหมีผูชวยเลขานุการไดอกี ไมเกินจํานวนสองคน
หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตาม (๒)(๓) และ (๔) ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
ขอ ๕๘ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีหนาที่พจิ ารณาวินิจฉัยอุทธรณ
คําสั่งลงโทษ ไลออก ปลดออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ และคําสั่งใหออกจากงาน
และพิจารณาเรื่องรองทุกข ในการนีใ้ หมีอาํ นาจแตงตั้งอนุกรรมการเพือ่ ทําการใด ๆ ตามที่
มอบหมายได
ขอ ๕๙ การพิจารณา การประชุม และการคัดคานกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประกาศกําหนด

-๑๕ขอ ๖๐ พนักงานและลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกใหผนู ั้นมีสิทธิอุทธรณ
ตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง
ขอ ๖๑ พนักงานและลูกจางผูใดเห็นวาผูบ ังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดย
ไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวันนับแตวนั เกิดเหตุใหรองทุกข
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖๒ มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแตขอบังคับมีผลใชบังคับ ในระหวางที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ยังไมไดกําหนดหลักการ ประกาศตามขอบังคับนี้ ใหใช
หลักเกณฑและประกาศที่มอี ยูเดิมไปพลางกอน จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑและจัดทํา
ประกาศตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) มีชัย ฤชุพันธุ
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๗

