
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
............................................... 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรงุ  ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔   เมื่อวันท่ี   ๒๑   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปน้ี 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยบูรพา 
“ส่วนงาน” หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  “พนักงาน” หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
  “ลูกจ้าง”     หมายความว่า  ลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา 

“บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งมใิช่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ข้อ ๔  ให้แก้ไขคําว่า “ขึ้นเงินเดือน” ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เป็น “เลื่อนเงินเดือน” 
 

 
 

 
(สําเนา) 
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  ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๐ ผู้ทีจ่ะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่ม ี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔) สําเร็จการศึกษาตามท่ี ก.บ.บ. กําหนด 

(ข) ลักษณะตอ้งห้าม 
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็น

โรคที่ ก.บ.บ. กําหนด 
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทําการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ก.บ.บ. อาจ 

อนุมัติให้บรรจแุต่งต้ัง บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตาม (ก) (๑) และหรือ (๒) ก็ได้ 
ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือการวิจัย ก.บ.บ. 

อาจอนุมัติให้บรรจุแต่งต้ัง บุคคลที่ไมม่ีคุณสมบัติตาม (ก) (๑) และหรือ (๒) แต่เป็นผู้มคีวามสามารถและความ
ชํานาญงานสูงเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างเฉพาะเพื่อให้ปฏิบัติงานสอนหรือวิจัยก็ได้ 
 
 

ถูก
ยก
เลิก
แล
้ว



 -๓-

 ความใน (ก) (๒) ในส่วนที่เก่ียวกับอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ มใิห้นํามาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๑๒ (๓) (ก) (ข) (ค) และ (ง) เฉพาะที่เป็นหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) 
และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องมีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ในวันสุดท้ายของการ
ปฏิบัติงาน เว้นแต่ในสาขาขาดแคลนกรณทีี่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย   
สภามหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้” 
 

 ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ ตําแหน่งพนักงาน มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตําแหน่งคณาจารย์  ซึ่งได้แก่พนักงานท่ีมีหน้าที่สอนและวิจัยเป็นหลัก ใหม้ีตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  ดังนี้ 

(ก)  ศาสตราจารย์ 
(ข)  รองศาสตราจารย์ 
(ค)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(ง)  อาจารย์  

  (๒)  ตําแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่ง ดังนี้ 
(ก)  ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  
(ข)  ผู้เช่ียวชาญ 
(ค)  ผู้ชํานาญการวิชาชีพเฉพาะ 
(ง)  ผู้ชํานาญการ 
(จ)  ผู้ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

(๓)  ตําแหน่งบริหาร  ได้แก่ 
(ก)  อธิการบดี 
(ข)  รองอธิการบดี 
(ค)  ผู้ช่วยอธิการบดี 
(ง)  หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๐   
(จ)  ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.บ.บ. กําหนดด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

  คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดํารงตําแหน่งคณาจารย์ หรือตําแหน่ง
พนักงานสนับสนุนวิชาการ หรือตําแหน่งบริหาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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  การแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงานและ 
รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะแต่งต้ังจากพนักงาน หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  

ผู้ได้รับแต่งต้ังให้มีตําแหน่งทางวิชาการตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ต้องเป็นคณาจารย์ประจําและ
เป็นพนักงานเต็มเวลาที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว 

พนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งตาม (๒) (ก) (ข) (ค) และ (ง) อาจได้รับแต่งต้ังให้มีตําแหน่งทางวิชาการ 
ได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด” 
 

 ข้อ ๗ ให้ยกเลกิความในข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕  ใหอ้ธิการบดีเป็นพนักงานตําแหน่งบริหาร และไม่ต้องทําสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย 
ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังในตําแหน่งรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน 

ซึ่งก่อนดํารงตําแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นพนักงานตําแหน่งบริหาร โดยต้องทําสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัย และไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายจัดทําสัญญาจ้างกับผู้ผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก
ตามข้อ ๑๔ และเมื่อผู้ใดปฏิบัติงานครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดในสญัญา และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ี ก.บ.บ. ประกาศกําหนดแล้ว  ใหบ้รรจุผู้นั้นเป็นพนักงานต่อไป 

การทดลองปฏิบัติงานตามวรรคสาม และเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  ให ้ก.บ.บ. กําหนดในสัญญา
จ้างตามความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 

 ข้อ ๘  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๕๑  พนกังานและลูกจ้างออกจากงานเมื่อ 

 (๑)  ถึงแก่ความตาย   
 (๒)  ครบเกษยีณการปฏิบัติงาน 

   (๓)  ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
  (๔)  สิ้นสุดสญัญาจ้าง 

 (๕)  มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อผลการประเมนิไม่ผ่าน  หรือตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ไว้ในสัญญาจ้าง 
  (๖)  ถูกสั่งลงโทษไล่ออก 
  (๗)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก 
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  (๘)  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในกรณีของพนักงานตําแหน่งบริหาร  ซึง่ก่อนดํารงตําแหน่ง
บริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   

(๙)  พ้นจากตําแหน่งตามอธิการบดี ในกรณีของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
ซึ่งก่อนดํารงตําแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   

(๑๐) พ้นจากตําแหน่งตามหัวหน้าส่วนงาน ในกรณีของรองหัวหน้าส่วนงาน 
ซึ่งก่อนดํารงตําแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
  (๑๑) ขาดคุณสมบัติในการดาํรงตําแหน่งนั้น  ในกรณีของพนักงานตําแหน่งบริหาร ซึ่งก่อนดํารง
ตําแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   
  (๑๒) ถูกถอดถอนโดยสภามหาวิทยาลัย  ในกรณีของรองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน ซึ่ง
ก่อนดํารงตําแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (๑๓) ถูกถอดถอนโดยอธิการบดี ในกรณีของผู้ช่วยอธิการบดี และรองหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งก่อนดํารง
ตําแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย” 
 

 ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๖ พนักงานเต็มเวลาหรือลูกจ้างที่ทํางานด้านบริการที่ใช้คุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ตามข้อ 
๑๑ (๑) ก และข้อ ๑๑ (๒) ก ออกจากงานตามข้อ ๕๑ (๑) และ (๒) ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าชดเชยให้ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย    

สําหรับพนักงานเต็มเวลาหรือลูกจ้างที่ทํางานด้านบริการที่ใช้คุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ตามข้อ 
๑๑ (๑) ก และข้อ ๑๑ (๒) ก ที่บรรจุก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ และออกจากงานตามข้อ ๕๑ (๓) ให้
มหาวิทยาลัยจา่ยค่าชดเชยให้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที ่ก.บ.บ. ประกาศกําหนด ด้วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
           สําเนาถูกต้อง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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