
โ

มาตรา ๑
สภามหา
ดังตอ่ไปนี

พ.ศ. ๒๕

๑๘ มีนา

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

โดยที่เป็นการ
อาศัยอํานาจต

๑๗ แห่งพระร
วิทยาลัยบูรพ
นี ้
ข้อ ๑  ขอ้บัง

๕๕๖” 
 

ข้อ ๒  ขอ้บัง
 

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

ว

รสมควรปรับป
ตามความในม
ราชบญัญัติระเ
พา ในการประ

คับน้ีเรียกว่า 

คับน้ีให้ใช้บังค

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

ข้อบงั
ว่าด้วยการบริ

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

“ข้อบังคับมห

คับตั้งแต่วันถัด

ยบูรพา ว่าด้ว

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

 

 

งคับมหาวิทยา
หารงานบุคคล

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

หาวิทยาลัยบูร

ัดจากวันประก

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ยการบริหารง

ด้วยการบริหาร

 
(สําเนา)

 
าลัยบูรพา 
ลของมหาวิท

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

รพา  ว่าด้วยก

กาศเป็นต้นไป

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

งานบุคคลของ

รงานบุคคลขอ

) 

ยาลัย 

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

การบริหารงาน

ป 

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

งมหาวิทยาลัย

องมหาวิทยาลั

วิทยาลยั 
รพา พ.ศ. ๒๕
๒๕๔๗ และทีแ่
๒๕๕๖  จึงออ

นบุคคลของมห

ย พ.ศ. ๒๕๕๑

ย (ฉบับที่ ๒) พ

ย (ฉบับที่ ๓) พ

ย (ฉบับที่ ๔) พ

ย (ฉบับที่ ๕) พ

ย (ฉบับที่ ๖) พ

ย (ฉบับที่ ๗) พ

ย (ฉบับที่ ๘) พ

ย (ฉบับที่ ๙) พ

ลยั (ฉบับท่ี ๑

๕๕๐ และ
แก้ไขเพิ่มเตมิ 
กข้อบังคับไว้

หาวิทยาลัย 

๑ ฉบับลงวันที

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๐) พ.ศ. ๒๕๕

 

ที่ 

๕๔ 



 

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

ฉบับลงวั

พระราชบ

 

บุคคลดัง

สองคนเป็
ใ

(๑๑)  ข้อบังค
ันที่ ๑๕ มิถนุ
(๑๒)  ข้อบังค
ันที่ ๒๑ กันย
(๑๓)  ข้อบังค
ันที่ ๒๐ กรกฎ
(๑๔)  ข้อบังค
ันที่ ๑๙ กันย
 

ข้อ ๔  ในขอ้บ
“คณะกรรมก
“ส่วนงาน”  
“พนักงาน” ห
“ลูกจ้าง”   ห
“ผู้ปฏิบัติงาน
บัญญตัิมหาวทิ
“บุคคลภายน

ข้อ ๕ ใหอ้ธิก

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

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

การบดีรักษาก

ณะกรรมการ

บด ี
ณวุฒิซึ่งสภาม
ยาลัยจํานวนไ
นบริหารงานบุ
ารสภามหาวทิ
ะราชบัญญัตมิ
ารบดีซึ่งอธิกา

นสภาพนักงาน
สว่นงานตามม
๕๕๐ ซึ่งคัดเลื
ํานักงานอธิกา
ํานาจแต่งตั้งพ
านุการ 
เลอืกกรรมกา

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

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

ารให้เป็นไปต

คณะกร

บริหารงานบุค

  
หาวิทยาลัยแ
ไม่เกินสี่คน โด
คคล ด้านกฎ

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

รหนึ่งคนเป็น

-๒- 

ดว้ยการบริหาร

ดว้ยการบริหาร

ดว้ยการบริหาร

ดว้ยการบริหาร

กรรมการบริห
ามมาตรา ๙ แ
หาวิทยาลัยบูร
วิทยาลัยบูรพ
วามว่า  ผู้ปฏิบ

ความว่า  ผูซ้ึ่งมิ

ตามข้อบังคับนี้
 

หมวด ๑
รรมการบริหา

 

คคลมหาวิทย

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

และ (๔) แห่ง
เหลอืสี่คน

ฏิบัติงานเกี่ยว

รองประธานก

รงานบุคคลขอ

รงานบุคคลขอ

รงานบุคคลขอ

รงานบุคคลขอ

หารงานบุคคล
แห่งพระราชบั
รพา 

พา 
บัติงานในมหา

มใิช่เป็นผู้ปฏิบ

นี ้

๑ 
ารงานบุคคล

าลัยบูรพาเรีย

 
คลภายนอก 
ตอ้งมผีู้ทรงคุณ
านบริหารองค์
 
๕๕๐ 
น 
 
งพระราชบญัญ
 
 

วกับการบริหา

กรรมการ 

องมหาวิทยาลั

องมหาวิทยาลั

องมหาวิทยาลั

องมหาวิทยาลั

ลมหาวิทยาลยั
บัญญัตมิหาวิท

าวิทยาลัยตาม

บัติงานในมหา

ยกโดยย่อว่า “

ณวุฒิ 
ค์กร 

ญตัมิหาวิทยา

รงานบุคคลอี

ลัย (ฉบับท่ี ๑

ลัย (ฉบับท่ี ๑๒

ลัย (ฉบับท่ี ๑

ลัย (ฉบับท่ี ๑

ยบูรพา 
ทยาลัยบูรพา พ

มมาตรา ๔ แห

าวิทยาลัยบูรพ

“ก.บ.บ.”ประ

เป็นประธาน

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

าลัยบูรพา 
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุกา
กไม่เกิน 

๑) พ.ศ. ๒๕๕

๒) พ.ศ. ๒๕๕

๓) พ.ศ. ๒๕๕

๔) พ.ศ. ๒๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๐

ห่ง

พา 

กอบด้วย

กรรมการ 

ร 

รโดยตําแหน่ง
ร 
ร 

ร 
าร 

๕๔ 

๕๔

๕๕ 

๕๕ 

ง 



 

ให้ทราบโ
 

หรือความ

ผู้ดํารงตาํ
ใ

ซึ่งพ้นจา
 

การดําเนิ

สภามหา
เพิ่มเติม 

บรรจุแต่
ควรแต่งต

การคัดเลอืกห
เมื่ออธิการบดี
โดยทัว่กัน 

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

ข้อ ๘  คณะก
(๑)  กําหนดห
(๒)  กําหนดม

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

หวัหน้าส่วนงา
ดไีด้รับรายชือ่

การตามขอ้ ๖
พน้จากตําแห

สมบัติของการ
กโดยคําพิพาก

คลล้มละลาย 
ไร้ความสามาร
การตามขอ้ ๖ 
ายในเก้าสิบวั
รมการพ้นจาก
ฏิบัติหน้าที่ตอ่ไ

กรรมการมอีํา
หลักเกณฑ์แล
มาตรฐานการ
ัย และการออ
หลักเกณฑ์แล
กรอบอัตรากํา
อนุญาต ให้คว
ที่พระราชบญั
หาวิทยาลัยไดร้
คุณวุฒิของผู้ได้
งานหรือลูกจ้า

วินิจฉัยปัญหาท
นะและใหคํ้าป
ผลการดําเนิน
งคณะกรรมกา
ิหน้าที่อื่นตาม
ิงานอื่นตามที่
าม (๒) (๓) แ

านตาม (๖) ให
กรรมการตาม

๖ (๒) และ (๖
หน่งตามวาระต

รเป็นกรรมกา
กษาถึงท่ีสุดให้

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

นาจและหน้า
ะวิธีการเกี่ยว

รบริหารงานบุค
อกจากงาน 
ะวิธีการประเ
าลังและอตัรา
ามเห็นชอบ สั

ญญตัิระเบียบข้
รับมอบหมาย
ดร้บัปริญญาป
างในมหาวิทย

ทีเ่กิดขึ้นจากก
รึกษาแก่สภา

นงานตอ่สภาม
ารหรืออนุกรร
มขอ้บังคับนี้ 
ท่ีสภามหาวิทย
และ (๔) เมื่อส

-๓- 

ห้เป็นไปตามร
มวรรคหนึ่งแล้

๖) มวีาระการด
ตามวรรคหนึ่ง

ารประเภทนั้น
ห้จําคุก เว้นแต่

มอืนไร้ความสา
) พ้นจากตําแห
ได้รับแตง่ตั้ง อ
วาระ แต่ยังมิ
แต่งตั้งกรรมก

ทีด่งัน้ี 
กับการบริหา
คคลและจรรย

เมินผู้ปฏิบัติงา
ของวงเงินที่จ
สั่งการเกี่ยวกับ
ขา้ราชการพล
ย หรือขอ้บังคับ
ประกาศนียบัต
าลัย  กําหนด

การใช้ขอ้บังคั
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเพ
รมการเพื่อทํา

ยาลัยมอบหมา
สภามหาวิทยา

ระเบียบที่อธิก
ลว้ ใหอ้ธิการบ

ดํารงตําแหน่ง
งกรรมการตาม

น 
ตเ่ป็นโทษสําห

ามารถ 
หน่งก่อนวาระ
อยู่ในตําแหน่ง
ได้ประกาศแต
ารขึ้นใหม ่

รงานบุคคลข
ยาบรรณที่พึง

านในมหาวิทย
ะพึงใช้เพือ่กา
บการบริหารง
เรือนในสถาบั
ับกําหนด 
ตรวิชาชีพหรือ
ดอัตราเงินเดอื

ับนี ้
เก่ียวกับการบ
พื่อปรบัปรุงเป
การใดๆ อันอ

ายหรือตามที่ร
ลัยใหค้วามเห็

ารบดปีระกาศ
บดีประกาศรา

คราวละสองปี
มขอ้ ๖ (๒) แ

รับความผิดที่

ะใหอ้ธิการบดี
งเพียงวาระทีเ่
ต่งตั้งกรรมกา

องผูป้ฏิบัติงาน
มีในมหาวิทย

ยาลัย 
ารบรหิารงานบ
งานบุคคล ซึ่งอ
บันอุดมศึกษา 

อคุณวุฒิอย่างอื
อน ค่าตอบแท

บริหารงานบุค
ปลี่ยนแปลงเกี
อยูใ่นอาํนาจแล

ระบุในข้อบังคั
ห็นชอบแล้วให้

ศกําหนด 
ยชื่อคณะกรร

ปี แต่อาจได้รบั
ละ (๖) พ้นจา

ได้กระทาํโดย

ดดีําเนินการเพื
เหลอือยูข่องผู้
รขึ้นใหม่ ให้ก

นในมหาวิทยา
าลัย  วินัยแล

บุคคล 
อยู่ในอํานาจห
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อื่น เพ่ือประโ
ทนที่ไดรั้บ และ

คคล 
ก่ียวกับระบบก
ละหน้าท่ีของ

คับอื่นของมหา
หใ้ช้บังคบัได ้

รมการ  

บแต่งตั้งใหมไ่
ากตําแหน่งเมื่

ยประมาท

พ่ือแต่งตั้ง 
ผู้ซึ่งตนแทน 
กรรมการ 

าลัย 
ะการรักษาวิน

หน้าทีข่อง
และที่แก้ไข

ยชนใ์นการ
ะตําแหน่งที่

การบริหารงาน
คณะกรรมกา

าวิทยาลัย 

ได ้
อ 

นัย  

นบุคคล 
ร 



 

ทั้งหมดจึ
ใ

ในท่ีประช
กรรมการ

ใ
ในเรื่องนั้

เท่ากัน ใ
 

 

ดังตอ่ไปนี

ไร้ความส

สําหรับค

หรือหนว่

องค์การม
ใ

แต่งตั้งบุค

ข้อ ๙  การป
จึงจะเป็นองคป์
ในการประชมุ
ชมุ  ถา้ประธา
รคนหนึ่งทําห
ในการประชมุ

น้ัน 
การวินิจฉัยชี้ข
ห้ประธานในที

ข้อ ๑๐  ผูท้ีจ่
นี ้
(ก)  คุณสมบั

(๑)  
(๒)  
(๓)  
(๔)  

(ข)  ลักษณะต
(๑)  
(๒)  

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

วามผิดที่ได้กร
(๘)  

วยงานอื่นของ
(๙)  
(๑๐

มหาชน  หรอื
ในกรณีทีม่ีเห
คคลทีไ่ม่มีคุณ

ระชมุคณะกร
ประชุม 
มถ้าประธานไ
านและรองปร
น้าที่ประธาน 
มถ้ามีการพิจา

ขาดให้ถอืเสยี
ที่ประชมุออก

ก

จะไดร้ับการบ

ัตทิั่วไป 
ภายใต้บังคบั
มีอายุไมต่่าํก
เป็นผู้เลื่อมใส
สําเร็จการศกึ
ตอ้งห้าม 
เป็นผู้ดํารงตํา
เป็นคนวิกลจ
เป็นโรคที่ ก.บ
เป็นผู้อยู่ระห
เป็นผู้บกพร่อ
เป็นกรรมกา
เป็นบุคคลล้ม
เคยถูกจําคุกโ
ระทําโดยประ
เคยถูกลงโทษ
รัฐ 
เคยถูกลงโทษ
)  เป็นผู้เคยก
หน่วยงานอื่น

หตุผลและควา
ณสมบัตท่ัิวไปต

รรมการ ตอ้งมี

ม่อยู่ในที่ประ
ระธานไมอ่ยู่ใน

ารณาเรื่องที่เกี

ยงขา้งมาก กร
เสียงเพิม่ขึ้นอี

การกําหนดตํา

รรจุเป็นพนักง

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

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

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

-๔- 

มกีรรมการมาร

ชุมหรือไมส่าม
นที่ประชุมหรื

ก่ียวกับกรรมก

รมการคนหนึ่
อีกเสียงหนึ่งเป็

หมวด ๒
าแหน่งการบร

งานและลูกจ้า

(ค)  มีสัญชาติ
และไม่เกินหกส
รองระบอบปร
บ.บ. กําหนด

ารเมือง 
นเฟือนไม่สมป
กําหนด 
งานหรือถูกสัง่
อันด ี
คการเมืองหรอื

ษาถึงที่สุดใหจ้
ามผิดลหโุทษ
ดออก  หรอืไ

รือไลอ่อก เพร
รติในการสอบ
กระทําการทุจ
งย่ิงเพ่ือประโย
และหรอื (๒) ใ

ร่วมประชมุไม

มารถปฏิบัตหิ
รือไมส่ามารถป

การผูใ้ด  กรรม

นึ่งให้มเีสียงหนึ
ป็นเสียงชี้ขาด

๒ 
รรจุและการแ

าง ตอ้งมีคุณส

ตไิทย 
สิบปีบริบูรณ์
ระชาธิปไตย อั

ประกอบ เป็น

งให้ออกจากง

อเจ้าหน้าที่ใน

จําคุก และพน้

ไล่ออกจากส่ว

ราะกระทําผดิวิ
บเข้ารับราชกา
จริตในการสอ
ยชน์แก่มหาวทิ
ในส่วนท่ีเก่ียว

ม่นอ้ยกว่าก่ึงห

หน้าทีไ่ด้  ให้รอ
ปฏิบัติหน้าทีไ่

มการผู้นั้นไมม่ี

นึ่งในการลงคะ

ต่งตั้ง 

สมบัตทิั่วไป แ

อนัมีพระมหาก

คนเสมอืนไรค้

งานไว้ก่อนตาม

นพรรคการเมอื

นโทษมายังไม่ถ

นราชการ  รฐั

วินัยตามขอ้บั
ารหรือเข้าปฏิ
อบระหว่างการ
ทยาลัย ก.บ.บ
วกับอายุไม่เกิน

หนึ่งของจํานว

องประธานเป็
ด้  ให้ที่ประชุ

มสีิทธิเข้าร่วม

ะแนน ถา้มีคะ

ละไมม่ลีักษณ

กษัตริย์ทรงเป็

ความสามารถ

มขอ้บังคับนีห้

อง 

ถึงห้าปี เว้นแ

ฐวิสาหกิจ  อง

ังคับนี้ 
บัติงานในรัฐวิ
รศึกษาในสถา
บ. อาจอนุมัตใิ
นหกสิบปีบริบู

นกรรมการ

นประธาน 
มเลือก

ประชุม 

ะแนนเสียง

ณะตอ้งหา้ม

ปนประมุข 

 เป็นคน 

หรือกฎหมายอื

ต่เปน็โทษ 

งค์การมหาชน

วิสาหกิจ  
าบันอุดมศึกษ
ให้บรรจุ
บูรณ์ก็ได ้

อื่น 

น 

ษา 



 

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

พ.ศ. ๒๕

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

 

ข้อ ๑๑  พนกั
(๑)  พนักงาน

(ก)  
(ข)  

(๒)  ลูกจ้างมี
(ก)  
(ข)  
(ค)  
 

ข้อ ๑๒  ตําแ
(๑)  คณาจาร

(ก)  
(ข)  
(ค)  
(ง)  
(จ)  

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

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

๕๕๐ 
(จ)  

(๒) ในส่วนทีเ่
ค) และ (ง) เฉพ
หาวิทยาลัยบูร
ระราชบัญญตัิ
ว้นแต่ในสาขา
ชนอ์ย่างยิ่งตอ่

กงานและลกูจ้
นมี ๒ ประเภท
พนักงานเต็ม
พนักงานบาง

ม ี๓ ประเภทไ
ลูกจ้างที่ทํางา
ลูกจ้างที่มหา
ลูกจ้างชาวต่า

แหน่งพนักงาน
รย์ประจํา ให้มี
ศาสตราจารย
รองศาสตราจ
ผู้ช่วยศาสตร
อาจารย ์
ตําแหน่งทาง ิ

นสนับสนุนวิช
ผู้เชี่ยวชาญพิ
ผู้เชี่ยวชาญ 
ผูช้ํานาญการ
ผู้ชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานต
ตําแหน่งทาง ิ

ร ให้มตีําแหน่
อธิการบด ี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบ
หัวหน้าส่วนง

ตําแหน่งอืน่ต

เก่ียวกับอายุไม
พาะที่เป็นหัวห
รพา พ.ศ. ๒๕
ตมิหาวิทยาลัย
าขาดแคลนแล
อส่วนงานและ

จา้งมีดังนี้ 
ทได้แก่ 
เวลา 
งส่วนเวลา 
ดแ้ก่ 
านด้านบริการ
าวิทยาลัยจ้างเ
างประเทศที่ม

น มีดังตอ่ไปนี้
มตีําแหน่งทาง
ย์ 
จารย์ 
ราจารย์ 

วิชาการที่เรีย
าการ ให้มตีํา

พเิศษ 

รวิชาชีพเฉพาะ
 
ตามวิชาชีพ 
วิชาการท่ีเรีย
งทางการบรหิ

ด ี
บดี 
านและรองหวั

ตามที ่ก.บ.บ. 

-๕- 

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

รที่ใชคุ้ณวุฒิตํ
เพื่อทํางานเฉพ
มหาวิทยาลัยจ้

งวิชาการ ดังนี

กชือ่อย่างอื่น
แหน่งทางวิชา

ะ 

กชือ่อย่างอืน่
หาร ดังน้ี 

วหน้าส่วนงาน

ประกาศกําห

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

ต่ํากว่าปริญญา
พาะเรื่องหรอื
จ้างตามที่ ก.บ

นี้ 

ตามท่ีสภามห
าชีพ และตําแ

ตามทีส่ภามห

นตามมาตรา ๙

หนดด้วยความ

้นํามาใช้บังคบั
น้าส่วนงานตา
และรองหัวหน

มอีายุไม่เกิน ๗
 ประกาศกาํห
ทยาลัยจะยกเ

าตร ี
เฉพาะช่วงระ

บ.บ. ประกาศก

หาวิทยาลัยกํา
แหน่งทางวิชาก

หาวิทยาลัยกํา

๙ แห่งพระรา

มเห็นชอบของ

บกับผูด้าํรงตาํ
ามมาตรา ๙ (
น้าส่วนงานตา
๗๐ ปีบริบูรณใ์
หนด  ในกรณี
เว้นให้เป็นกรณ

ะยะเวลา 
กําหนด 

หนด 
การ ดังนี้ 

หนด 

าชบัญญัตมิหา

สภามหาวิทย

าแหน่งตาม 
๓) และ (๔) 
ามมาตรา     
ในวันสุดท้าย
ที่มีความ
ณีพิเศษ 

าวิทยาลัยบูรพ

ยาลัย 

      

พา 



 

ตําแหน่ง

ส่วนงานต
พระราชบ
มหาวิทย
 
เป็นพนัก
 
ได้ตามเงื่
 
ตําแหน่ง
 

ลักษณะห
คํานึงถึงก

พนักงาน
กําหนด  
 

คัดเลอืกต
หลักเกณ

ตามความ

ตามขอ้ ๑
ตําแหน่ง

 

ประสบก
ข้อ ๑๓ ห
และเงินเ

ใ
โดยใหด้าํ
 
 

คุณสมบัติ  ห
พนักงานสนบั
การแต่งตั้งผู้ด
ตามมาตรา ๙
บัญญตัิมหาวทิ
ยาลัยก็ได ้
ผู้ได้รับแต่งตั้ง

กงานเต็มเวลาท
พนักงานเต็มเ
อนไข หลักเก
พนักงานบาง
ทางวิชาการไ
 

ข้อ ๑๓  พนกั
หน้าทีค่วามรับ
กรอบอตัรากํา
 

ข้อ ๑๔  ใหอ้
นและลูกจ้าง จ
ยกเว้นข้อ ๑๕

ข้อ ๑๕  ใหอ้
ตามขอ้ ๑๔ แ

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

ข้อ ๑๖  ส่วน
การณ ์หรือคว
หรือขอ้ ๑๔ ห
ดอืนที่จะได้รับ
ในกรณีทีม่ีคว
าเนินการตามว

 

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

งให้มีตําแหน่ง
ทีผ่่านการทด
เวลาซึ่งดํารงต
กณฑ ์และวิธีก
ส่วนเวลา พนั
ดต้ามเงื่อนไข

กงานและลกูจ้
บผิดชอบปริม
าลังและอัตรา

ธิการบดีหรอื
จากผู้ท่ีผ่านกร
๕ วรรคสามแ

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

นงานใดมีเหตุผ
ามชํานาญงาน
หรอืขอ้ ๒๒ ให
ับ  แลว้ให้ผู้มี
วามจําเป็น ส่ว
วรรคหนึ่ง 

ละวิธีการแต่ง
รหรือตําแหน่ง
อธิการบดี  รอ
) แห่งพระราช
พ.ศ. ๒๕๕๐

งทางวิชาการต
ลองปฏิบัติงา
ตําแหน่งตาม
การที่สภามหา
นักงานสนับสน
 หลักเกณฑ์ แ

จา้ง จะมตีําแห
มาณและคุณภ
ของวงเงินท่ีกํ

ผู้ทีอ่ธิการบดี
ระบวนการสร
และวรรคสี ่

ผู้ทีอ่ธิการบดี
ฏิบัติงานครบ
ะกาศกําหนด
วรรคหนึ่ง แล
นีต้อ้งไม่ขัดกับ
แหน่งรองอธิกา
งก่อนดาํรงตํา
ตม็เวลา  ตอ้งท
แตง่ตั้งให้ดํารง

ผลและความจ
น เข้าเป็นพนั
ห้เสนอ ก.บ.บ
อํานาจสั่งบรร
วนงานใดอาจ

 

-๖- 

ตั้งพนักงานเต็
งผู้บริหารให้เป็
องอธิการบดี
ชบัญญัตมิหาวิ
โดยจะแต่งตั้

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

หนง่ใด ประเภ
าพของงานจาํ

กําหนดตามข้อ

มอบหมายเป็
รหาหรอืคัดเลื

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

จําเป็นที่จะบร
ักงานหรือลูกจ

บ. พิจารณา  เ
รจุแต่งตัง้ได้ต
เสนอขอจ้างพ

ตม็เวลาให้ดําร
ป็นไปตามข้อบ
 ผูช้ว่ยอธิการ
วิทยาลัยบูรพา
ั้งจากพนักงาน

(ข) และ (ค) ต้

ค) และ (ง) อา
หนด 
ละลูกจ้างตาม
สภามหาวิทยา

ภทใด มคุีณสม
านวนเท่าใด 
อ ๘ (๔) 

นผู้มอีาํนาจสั่
ลอืกตามหลัก

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

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

รงตําแหน่งคณ
บังคับของมหา
รบดี  หัวหน้าส
า พ.ศ. ๒๕๕๐
นเต็มเวลาหรอื

ตอ้งเป็นคณาจ

าจได้รบัแต่งตั้

มข้อ ๑๑ (๒) (
าลัยกําหนด 

มบัติเฉพาะตํา
ให ้ก.บ.บ. ปร

ังบรรจุและแต
เกณฑ์และวิธีก

งกับผูผ้่านกระ
ในสัญญาและ
กงานและลูกจ้
บัติงานให้ ก.บ
บียบ  และปร
ัวหน้าส่วนงาน

ภายนอกมหาวิ
ลัย โดยไมต่อ้
ทําสัญญาจ้าง

ั้งบุคคลท่ีมีคว
พเิศษแตกต่าง
นมุัต ิให้กําหน

ฑ์และวิธีการที่
ลกูจ้างท่ีทํางาน

ณาจารย์ประจํ
าวิทยาลัย 
ส่วนงาน  และ
๐ ให้เป็นไปตา
อบุคคลภายน

จารย์ประจําแล

ั้งให้มตีาํแหน่

(ค) อาจได้รับ

าแหน่งอย่างใด
ระกาศกําหนด

ต่งตั้งบุคคลเข้
การที่ ก.บ.บ.

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

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

จําหรือ

ะรองหัวหน้า
าม

นอก

ละ 

งทางวิชาการ

แต่งตั้งใหม้ี

ด และมี
ด โดยให้

ขา้เป็น
 ประกาศ

รหาหรอื
เมินตาม

นสัญญาจ้าง
หาวิทยาลัย 
วหน้าส่วนงาน
นพนักงาน
บัติงาน 
าลัย  

ามารถ 
หนดตาม       
จะแต่งตั้ง
กาศกําหนด 
นเวลาก็ได้ 

น 

    



 

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง
 

ตามข้อ ๑
ถ้าผู้น้ันป
กําหนด 
 

ตามข้อ ๑
ถ้าสมัคร
ก.บ.บ. ป

คุณวุฒิต่ํ
หรือต่างส

คุณวุฒิต่ํ
ตามหลกั
 

บัญชีเงิน

ส่วนงาน 

ที่ใชคุ้ณวุ
และสั่งโด
ปฏิบัติมา
ในการปฏิ
 

ข้อ ๑๗  พนกั
บริหารตามที่
การได้รับค่าต
ทางวิชาการใน

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

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

 

 ข้อ ๒๐  มห
ากว่าปริญญา
ส่วนงานได้ตา
 

ข้อ ๒๑  การ
ากว่าปริญญา
กเกณฑ์และวิธี

เงิน

ข้อ ๒๒  อัตร
เดอืนท่ีสภาม
ค่าตอบแทนแ
ค่าตอบแทนแ
 ให้เป็นไปตา

 

ข้อ ๒๓  การ
วุฒิต่ํากว่าปรญิ
ดยคํานึงถึงคุณ
า  การรักษาวิ
ฏิบัติงานตามห

กงานผู้ใดไปดํ
สภามหาวิทย
ตอบแทนและ
นการได้รับเงิน

กงานเต็มเวลา
ใดพ้นจากตําแ
ับเข้าปฏิบัติงา

กงานเต็มเวลา
ใดพ้นจากตําแ
ะมหาวิทยาลั

นด 

าวิทยาลัยอาจ
าตรตีามข้อ ๑
ามหลักเกณฑแ์

เลื่อนตําแหนง่
าตรตีามข้อ ๑
ธีการที่ ก.บ.บ

นเดือนเงินประ

ราเงินเดือนแล
หาวิทยาลัยกํ
และเงินประจํา
และเงินประจํา
ามทีอ่ธิการบดี

เลื่อนเงินเดอืน
ญญาตรีตามขอ้
ณภาพ ปริมาณ
วินัยและจรรย
หลักเกณฑ์  วิ

ารงตําแหน่งผู้
าลัยกําหนด
เงินประจําตํา
นประจาํตําแห

าตามข้อ ๑๑ (
แหน่ง และออ
านในมหาวิทย

าตามข้อ ๑๑ (
แหน่งและออก
ัยตอ้งการจะรั

จย้ายพนักงาน
๑ (๒)(ก) ผู้ดาํ
และวิธีการที่ 

งพนักงานเตม็
๑ (๒)(ก) ใหอ้
. ประกาศกําห

ะจําตําแหน่งก

ละเงินประจําต
าหนดตามข้อ
าตาํแหน่งของ
าตาํแหน่งของ
ดกํีาหนดแต่ไม

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

-๗- 

ผู้บริหารตามข้

แหน่งบริหาร
หน่งทางวิชาก

(๑)(ก) หรือลกู
กจากงานไปป
ยาลัยให้กระทํ

(๑)(ก) หรือลกู
กจากงานไปแล
รบัผู้นั้นเขา้เป็

นเต็มเวลาตาม
ารงตําแหน่งห
ก.บ.บ. ประก

มเวลาตามขอ้ 
อธิการบดีหรือ
หนด 

หมวด ๓
การเลื่อนเงินเ

 
 

ตําแหน่งของพ
อเสนอแนะขอ
งอธิการบดีให้
งรองอธิการบ
ม่เกินกรอบอตั

เต็มเวลาตามข
ในแตล่ะปี ให

ฤทธ์ิของการป
พนักงานและลู
ง่ือนไขที ่ก.บ.

ขอ้ ๑๒ (๓) ให้

ตามวรรคหนึง่
การที่ตนครอง

กจ้างที่ทํางาน
ปฏิบัติงานพิเศ
ทาํได้ตามหลัก

กจ้างที่ทํางาน
ล้ว และไม่ใชก่
นพนักงาน ให้

มขอ้ ๑๑ (๑)(
หนึ่งไปแตง่ตั้งใ
กาศกําหนด 

๑๑ (๑)(ก) ห
อผู้บังคับบัญช

๓ 
ดอืนและประ

พนักงานและลู
ง ก.บ.บ.  

ห้เป็นไปตามที่ส
ดี  ผูช้่วยอธิก

ตราสูงสุดท่ีสภ

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

ห้ได้รับค่าตอบ

ง ไม่ตดัสิทธิข
อยู่ 

นด้านบริการที
ศษตามความเ
เกณฑ์และวิธี

นด้านบริการที
กรณอีอกจาก
ห้กระทําไดต้า

ก) หรือลูกจ้า
ให้ดํารงตําแห

หรือลกูจ้างทีท่ํ
าที ่ก.บ.บ. กํา

โยชน์ตอบแท

ลูกจ้างของมห

สภามหาวิทย
ารบด ี หัวหน้

ภามหาวิทยาลั

) หรือลูกจ้างท
รือผูท้ี่อธิการบ
ฤติกรรมการป
จนความสามา
ําหนด 

บแทนและเงิน

ของพนกังานซึ่

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ห็นชอบของม

ธการที่ ก.บ.บ.

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
งานเพราะกร
มหลักเกณฑแ์

งที่ทํางานด้าน
น่งอื่นในส่วนง

ทํางานด้านบริก
าหนด เปน็ผู้สั

ทนพิเศษ 

หาวิทยาลัย ให้

าลัยกําหนด 
น้าส่วนงาน  แ
ัยกําหนด 

ที่ทํางานด้านบ
บดีมอบหมาย 
ปฏิบัติงาน แล
ารถและความ

ประจํา

ซงึดํารง

กว่าปริญญาต
มหาวิทยาลัย 
. ประกาศ

กว่าปริญญาต
ระทําผดิวินัย 
และวิธีการที่ 

นบริการที่ใช้
งานเดียวกัน

การท่ีใช้
สั่งเลือ่น 

ห้เป็นไปตาม

และรองหวัหน้

บริการ 
พิจารณา
ะผลงานที่ได้
อตุสาหะ 

ตรี

ตรี

น้า



 

ตามข้อ ๑
และอตัร

ตามข้อ ๑
วิธีการที่ 
 

ตอบแทน

โดยคณะ
ตอบแทน
การเงินแ
ไม่น้อยก

เงินรางวัล

การพัฒน
แรงจูงใจ

๑๑ (๒)(ก
สํานักนา
 
ที่ปฏิบัตงิ
 
ให้เป็นไป
 

ตามที ่ก.

 

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

ข้อ ๒๕  พนกั
๑๑ (๒)(ก) อา
ก.บ.บ. ประก

ข้อ ๒๖  ใหม้ี
นพิเศษ เพื่อเส
ส่วนงานหรือห

ะกรรมการบริห
นพิเศษให้แก่ผู้
และทรพัย์สินป
ว่าวงเงินที่คณ
 

ข้อ ๒๗  พนกั
ัลหรือเงินช่วย
การเปิดเผยข้

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

ปตามท่ี ก.บ.บ

ข้อ ๒๙ จํานว
.บ.บ. ประกาศ
การลาของพน
การลงเวลาก

กงานเต็มเวลา
าจได้รบัค่าตอ
ลัยประกาศกํา

กงานเต็มเวลา
าจได้รบัเงินเพ่ิ
กาศกําหนดด้ว

ีกองทุนสําหรั
สริมสรา้งแรงจู
หน่วยงานภาย
หารการเงินแล
ผูป้ฏิบัติงานใน
ประกาศกําหน
ณะกรรมการบ

กงานและลกูจ้
ยเหลืออืน่ๆ จํา
อ้มูลตามวรรค

การเพ่ิมพูนป

รหิารทุกระดับ
รมเพือ่เพิ่มพนู
ฏิบัติหน้าที่ได้
เวลาตามขอ้ ๑
การพิจารณาจ

อาจกําหนดให
ในระยะเวลาห
ครือ่งหมาย ลกั
บ. ประกาศกํา

วนวันทํางาน 
ศกําหนด 
นกังานและลกู
ารปฏิบัติงานข

าตามข้อ ๑๑ (
บแทนการปฏิ
าหนดตามมติ

าตามข้อ ๑๑ (
พิม่พิเศษเงินปร
วยความเห็นช

รับการเพิ่มพูน
จูงใจในการปฏิ
ยในส่วนงานใ
ละทรัพย์สิน 
นมหาวิทยาลยั
นด  และให้สว่
บริหารการเงนิ

จา้งผู้ใดจะไดรั้
านวนเทา่ใด  
คหนึ่งต่อผู้ไมม่ี

ประสทิธิภาพแ

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

หม้เีข็มเครื่องห
หนึ่ง เพื่อเป็นก
กษณะ ขนาด 
หนด 

วัน
 เวลาทํางาน

กจ้างให้เป็นไป
ของพนักงาน

-๘- 

(๑)(ก) หรือลกู
ฏิบัติงานนอกเ
ตคิณะกรรมกา

(๑)(ก) หรือลกู
ระจําตาํแหน่ง
ชอบของสภาม

นประสิทธิภาพ
ฏิบัติงาน ท้ังนี้
ใด มรีายได้แล
ให้ส่วนงานห

ย เป็นจํานวนเ
วนงานหรือหน
นและทรพัย์สิน

รับเงินเดือน ค่
ใหแ้จ้งใหผู้้นัน้
มหีนา้ที่เกี่ยวข้

 

หมวด ๔
และการเสริมส

 

นาและฝึกอบ
มสามารถ ทัก
ทธิภาพทั้ง ตา
รือลกูจ้างที่ทํา
าลัยเพื่อเขา้สูก่

หมายของมห
การเสริมสร้าง
การตดิหรอืป

หมวด ๕
ันทํางานและก

 

 วันหยุดงาน

ปตามหลักเกณ
และลูกจ้างให้

กจ้างที่ทํางาน
เวลาทํางานแล
ารบริหารการเ

กจ้างที่ทํางาน
งเงินรางวัลหรื
มหาวิทยาลัย

พในการปฏิบัติ
นี้ ตามหลกัเกณ
ละนําส่งเงินสม
รือหน่วยงานภ
เงินรวมกันไม่
น่วยงานภายใ
นประกาศกําห

ค่าตอบแทน เงิ
นทราบโดยตร
ขอ้งถอืเป็นกา

๔ 
สร้างแรงจูงใจ

รม หรือส่งเส ิ
ษะ ทัศนคติ ค
ามหลักเกณฑ์
างานด้านบริก
การดําเนินการ

าวิทยาลัย สํา
งแรงจูงใจในก
ประดบั รวมถงึ

๕ 
การลา 
 วันหยุดประ

ณฑแ์ละวิธีการ
ห้ ก.บ.บ. ประ

นด้านบริการที
ละในวันหยดุต
เงินและทรพัย์

นด้านบริการที
รอืเงินช่วยเหลื

ตงิาน  และสํา
ณฑ์ที่มหาวิทย
มทบสว่นกลาง
ภายในส่วนงา
เกินวงเงินที่ค
นส่วนงานดังก

หนดเข้ากองทนุ

งินเพิ่มพิเศษ 
รง 
ารกระทําผิดวิน

จในการปฏิบัติ

ริมใหผู้้ปฏิบัติ
คุณธรรม และ
และวิธีการที่ 
การที่ใช้คุณวุฒิ
รขอเครือ่งราช

าหรับมอบใหแ้
การปฏิบัติงาน
งผู้มีสทิธิติดห

จําปีของพนกั

รที่ ก.บ.บ. ปร
กาศกําหนด

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ตามหลักเกณฑ
ย์สิน 

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ลืออื่นๆ ตามห

หรับการให้ป
ยาลัยกําหนด 
งได้สูงกว่าอัตร
านนั้นจัดประโ
ณะกรรมการ
กล่าว นําส่งเงิ
นตามวรรคหน

เงินประจําตํา

นัย 

ตงิาน 

ตงิานในมหาวทิ
ะจริยธรรม  แ
ก.บ.บ. ประก

ฒิต่ํากว่าปริญญ
ชอสิริยาภรณ ์

แก่ผู้ปฏิบัติงาน
นได ้
รือประดับเข็ม

กงานและลูกจ้

ระกาศกําหนด

 

กว่าปริญญาต
ฑ์  วิธีการ  

กว่าปริญญาต
หลักเกณฑ์ แล

ระโยชน์ 

ราที่กําหนด
โยชน ์
บริหาร
งินจํานวน 
นึ่ง 

แหน่ง   

ทยาลัย ได้รับ
และเสริมสร้าง
กาศกําหนด 
ญาตรีตามข้อ
ตามระเบียบ

นในมหาวิทยา

มเครือ่งหมาย

้าง  ให้เปน็ไป

ด 

ตรี

ตรี
ละ

ง

าลัย

 

ป



 

หัวหน้าส่
ตามทีส่ภ

ใ
พิจารณา
เลื่อนตําแ

เพื่อสนับ

ที่ทํางาน
ข้อ ๓๐ ด
หลักเกณ

การปฏิบั
เป็นประธ
เต็มเวลา
มีผลการป
ผู้นั้นได้รับ

อีกหนึ่งร
หนึ่ง หาก

ตอ่ ก.บ.บ
 

ในหมวด
 

ทรงเป็นป
 

ข้อ ๓๐  ใหอ้
ส่วนงานสําหรับ
ภามหาวิทยาลั
ให้นําผลการป
าดําเนินการใด
แหน่งด้วย 
 

ข้อ ๓๑  การ
สนุนหรือทกัท
 

ข้อ ๓๒  กรณี
ด้านบริการทีใ่
ดําเนนิการใหพ้

ณฑ์และวิธีการ
เมื่อได้ดําเนิน

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

ข้อ ๓๓  พนกั
นีโ้ดยเคร่งครั

ข้อ ๓๔  พนกั
ประมขุ ตามรั

 

ธิการบดีสําห
ับพนักงาน แล
ลัยกําหนด แล
ประเมินผลกา
ดๆ อันเกี่ยวกับ

ประเมินผลกา
ท้วงโตแ้ย้งได ้

ณทีี่ผลการประ
ใช้คุณวุฒิต่ําก
พนักงานและ
ท่ี ก.บ.บ. ปร

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

กงานและลกูจ้
ัด 

กงานและลกูจ้
รัฐธรรมนูญแห

รับรองอธิการ
ละลูกจ้าง  ดาํ
ะตามสญัญาจ้
ารปฏิบัติงานข
บพนักงานแล

ารปฏิบัติงานต

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

บแต่วันท่ีได้รับ

วินั

จา้งต้องรักษาวิ

จา้งต้องสนับส
ห่งราชอาณาจั

-๙- 

หมวด ๖
ระบบการประ

 

รบดี  ผู้ช่วยอธิ
าเนินการประ
จา้ง 
ของพนักงานแ
ะลูกจ้างน้ัน  

ต้องเปิดโอกาส

ปฏิบัติงานของ
รีตามขอ้ ๑๑
โอกาสพัฒนา
 
าพและประสทิ
ะอนุกรรมการ
พื่อดําเนินการ
ด้านบริการทีใ่

นกรรมการเฉพ
ผลตอ่ไปหรือจ
ฒนาประสิทธิภ
คณะอนกุรรมก
กใหผู้้บังคับบั
นตามวรรคสอ
กงาน ให้มสีิท
บแจ้งผลการป

หมวด ๗
นัยและการรกั

 

วินยัและจรรย

สนุนการปกคร
ักรไทยด้วยคว

๖ 
ะเมิน 

ธิการบดี  และ
เมินผลการปฏิ

และลกูจ้างตาม
รวมทั้งการพิจ

สให้ผูร้ับการป

พนักงานเต็ม
(๒)(ก) ผู้ใดต่าํ

าประสิทธิภาพ

ทธิผลตามวรร
รเฉพาะกิจซึ่งป
รประเมิน  หา
ใชคุ้ณวุฒิต่ําก

พาะกิจรายงาน
จะให้ออกจาก
ภาพและประสิ
การเฉพาะกจิ
ัญชาผูม้ีอํานา
ง ใหผู้้บังคับบั
ธิอุทธรณ์ผลก
ระเมิน 

๗ 
ษาวินัย 

ยาบรรณตามที

รองระบอบปร
วามบริสุทธ์ิใจ

ะหัวหน้าส่วนง
ฏิบัติงานอย่าง

มวรรคหนึ่ง  ไ
จารณาเลื่อนเ ิ

ประเมนิแสดง

เวลาตามขอ้ ๑
ากว่ามาตรฐา
พและประสทิธิ

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

ที่กําหนดเป็นข

ระชาธิปไตยอัน
จ 

งานทุกส่วนงา
งต่อเนือ่งอย่าง

ไปใช้เป็นหลกั
งินเดือนประจ

ข้อมูล  ข้อเท็

๑๑ (๑)(ก) หรื
น ให้ผู้บังคับบ
ธิผลในการทาํ

นการประเมนิ
ผู้ทรงคุณวุฒิภ
ารณาปรากฏว
รตีามข้อ ๑๑ 
อพิจารณาว่าจ

 ให้ผู้นัน้อยูป่
งดําเนินการป
ออกจากงาน 
าจ สั่งให้ผู้นั้น
ามวรรคสองแ

ขอ้ห้ามและข้

ันมีพระมหาก

าน  และ
งน้อยปีละครั้ง

กในการ
จําปีหรือการ

จจริง 

รอืลูกจ้าง 
บัญชาตาม 
งานตาม

นผล 
ภายนอก 
ว่าพนักงาน 
(๒)(ก) ผู้นั้น

จะสมควรให ้

ปฏิบัติงานตอ่ไ
ระเมินอีกคร้ัง

นออกจากงาน
และวรรคสี่ 

อ้ปฏิบัติไว้ 

กษัตริย์ 

ง

ไป
ง



 

ดูแลเอาใ

ให้แก่ตน

เป็นการท

การปฏิบั
หรือขาด
อย่างร้าย
 

ซึ่งควรตอ้

อย่างร้าย

อุทิศเวลา
ผู้ร่วมปฏิ

เสื่อมเสยี
ผิดวินัยอ
 

ที่มีลักษณ
จากอธิกา

มิให้เสือ่ม

ความผิด
ร้ายแรงเ

ตําแหน่ง
และผู้เชีย่
ผู้ชํานาญ
ใชผู้้อื่นทํ
ผู้ชํานาญ

ข้อ ๓๕  พนกั
ใจใส่รกัษาประ
ห้ามมิให้อาศั
เองหรือผูอ้ื่น 
การปฏิบัติหรื
ทุจริตตอ่หน้าท
 

ข้อ ๓๖  พนกั
บัติหน้าที่โดยจ
การเอาใจใส่ร
ยแรงเป็นความ

ข้อ ๓๗  พนกั
องแจ้งถือว่าเป็
การรายงานเท
ยแรง 

 

ข้อ ๓๘  พนกั
าให้กบัมหาวทิ
ฏิบัติงานด้วยกั

 

ข้อ ๓๙  พนกั
ยความเที่ยงธร
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔๐  พนกั
ณะงานคล้ายค
ารบด ี
 

ข้อ ๔๑  พนกั
มเสียโดยไม่กร
การกระทําคว
ที่ได้กระทําโด
ป็นความผิดวิ
 

ข้อ ๔๒  พนกั
ทางวิชาการห
ยวชาญพิเศษข
ญการ  ผู้ชํานา
ําผลงานการข

ญการวิชาชีพเฉ

กงานและลกูจ้
ะโยชนข์องมห
ัยหรือยอมให้

รอืการละเว้นก
ที่และเป็นควา

กงานและลกูจ้
จงใจหรอืประม
ระมัดระวังรักษ
มผิดวินยัอย่าง

กงานและลกูจ้
ป็นการรายงา
ท็จตอ่ผู้บังคับ

กงานและลกูจ้
ทยาลัยอย่างเต
ัน 

กงานและลกูจ้
รรมหรือเสื่อม

กงานเต็มเวลา
คลึงกันนั้นในห

กงานและลกูจ้
ระทําการใดๆ 
วามผิดอาญาจ
ดยประมาทหรื
นัยอย่างร้ายแ

กงานและลกูจ้
หรือผลงานกา
ของผูอ้ืน่โดยมิ
ญการวชิาชพี
ขอแต่งตั้งใหด้ํ
ฉพาะ   ผู้เชี่ยว

จา้งต้องปฏิบัติ
หาวิทยาลัย 
ผูอ้ื่นอาศัยอําน

การปฏิบัติหน้
ามผิดวินยัอย่า

จา้งต้องปฏิบัติ
มาทเลินเล่อไม
ษาประโยชนข์
งร้ายแรง 

จา้งต้องไม่ราย
นเท็จด้วย 

บบัญชาอันเปน็

จา้งต้องสุภาพ
ต็มท่ี รักษาคว

จา้งต้องไม่กระ
เสียเกียรติศัก

าและลูกจ้างต้
ห้างหุ้นสว่นหรื

จา้งต้องรักษาชื
อันได้ชือ่ว่าเป็

จนได้รับโทษจ
รอืความผิดลห
แรง 

จา้งกระทําการ
รขอกําหนดตํ
มชิอบ  หรือนํ
พเฉพาะ  ผู้เชี่ย
ารงตําแหน่งท
วชาญ  และผู้

-๑๐- 

ตหิน้าที่ด้วยคว

นาจหน้าท่ีขอ

น้าที่โดยมชิอบ
างร้ายแรง 

ตหิน้าที่ตามกฎ
ม่ปฏิบัติตามก
ของมหาวิทยา

ยงานเท็จตอ่ผูบ้

นเหตุให้เสียหา

เรียบร้อย วาง
วามสามัคคี ช่

ะทําการหรือย
กดิ์ของตําแหน

อ้งไม่เป็นกรร
รอืบริษัท  เว้น

ชื่อเสียงของต
ป็นผู้ประพฤติ
จําคุกโดยคําพิ
หุโทษหรอืกระ

รใดอันเป็นกา
ตําแหน่งผู้ชําน
ําผลงานทางวิ
ยวชาญ  และผ
ทางวิชาการหรื
ผู้เชี่ยวชาญพิเศ

วามซื่อสตัย์สจุ

องตนไม่ว่าจะโ

เพื่อให้ตนเอง

ฎหมาย ระเบี
กฎหมาย ระเบี
าลัยอันเป็นเห

บังคบับัญชา

ายแก่มหาวิทย

งตนให้เหมาะ
วยเหลอืเกือ้กู

ยอมให้ผู้อื่นกร
น่งหน้าที่ของต

รมการผู้จัดกา
นแต่เป็นกิจกา

นและรักษาเกี
ตชิั่ว 
พพิากษาถึงทีสุ่
ะทําการอื่นใด

ารคัดลอกหรอื
นาญการ  ผู้ชํา
วิชาการหรือผ
ผู้เชี่ยวชาญพิเ
รอืผลงานการ
ศษในนามตน

จรติ เที่ยงธรร

โดยทางตรงหรื

งหรือผูอ้ื่นไดรั้

ยบ แบบแผน
บียบ แบบแผน
ตุให้เกดิความ

 การรายงานโ

ยาลัยอย่างร้า

ะสมกับวัฒนธร
กูลในการปฏิบั

ระทําการหาป
ตน การกระทาํ

ร  ผู้จัดการ  ห
ารของมหาวทิ

กียรตศัิกดิ์ของ

สุดให้จาํคุก เว้
อันได้ชือ่ว่าเป็

อลอกเลียนผล
นาญการวิชา
ลงานการขอก
เศษของผูอ้ื่นม
รขอกําหนดตํา
ถือเป็นการก

รม ขยันหมั่นเพ

รือทางออ้ม ห

ับประโยชน์ที่

นของมหาวิทย
นของมหาวิทย
มเสียหายแก่ม

โดยปกปิดขอ้

ยแรงเป็นควา

รรมอันดีงามข
บัติหน้าที่ระหว

ระโยชน์อันอา
าดังกล่าวเป็น

หรอืดํารงตําแ
ทยาลัยและได้

งตําแหน่งหน้า

้นแต่เปน็โทษ
ป็นผู้ประพฤตชิ

งานการขอแต
ชีพเฉพาะ  ผู้
กําหนดตําแหน
มาเป็นของตน
าแหน่งผูช้ํานา
ระทําผิดวินยั

พียร และ

หาประโยชน์

มคิวรได ้

าลัย 
ยาลัย 
หาวิทยาลัย

ความ 

ามผิดวินยั

ของสังคมไทย
ว่าง 

าจทําให ้
การกระทํา

แหน่งอื่น 
ร้ับมอบหมาย

าที่ของตน 

ษสําหรับ
ชั่วอย่าง

ต่งตั้งใหด้ํารง
เชี่ยวชาญ 
น่ง
นหรือจ้างวาน
าญการ   
อย่างร้ายแรง

ย

 



 

การกระท

 
และนําข้
 

 ข่มขืนใจ
 

ใ
และลูกจ้

หรือเป็น

ให้ดําเนิน
ดําเนินกา

เป็นการก

ก.บ.บ. ป

ละเลยไม

ผู้นั้นกระ

ในหมวด
ในหมวด 

โ

ข้อ ๔๓  พนกั
ทําความผิดวินั
 

ข้อ ๔๔  พนกั
้อสอบไปเปิดเ

ข้อ ๔๕  พนกั
การล่วงละเมิ
จ หรอืเสนอป

ข้อ ๔๖  พนกั
ในการกําหนด
้างประกอบดว้
จรรยาบรรณ
ความผิดวินัยอ
 

ข้อ ๔๗  พนกั
นการทางวินัย
ารตักเตอืน สั่ง
พนักงานและ
กระทาํผิดวินัย
หลักเกณฑ์แล

ประกาศกําหน
 

ข้อ ๔๘  ผู้บัง
มด่ําเนินการทา
ผู้บังคับบัญชา

ะทําผดิวินัยอย
 

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

กงานและลกูจ้
นัยอย่างร้ายแ

กงานและลกูจ้
เผยโดยมิชอบ

กงานและลกูจ้
ดทางเพศหรอื
ระโยชน์ตอบแ

กงานและลกูจ้
ดจรรยาบรรณ
วย 
ทีกํ่าหนดขึ้นจ
อย่างร้ายแรง

กงานและลกูจ้
ตามข้อบังคับ
ังให้ดําเนินกา
ะลกูจ้างผู้ใดไม
ย 
ละวิธีการในกา
นด 

งคับบัญชาผูใ้ด
างวินัยตามหม
าผู้ใดกลั่นแกล้
ย่างร้ายแรง 

กงานและลกูจ้
ผู้กระทาํผิดวินั

ม ี๕ สถาน คือ
ฑ์ 
ดอืน 
ดอืน 
ก 

จา้งแก้ไขผลกา
รง 

จา้งซึ่งมีหน้าที่
บ  ถอืเป็นการ

จา้งต้องไม่ล่วง
อมคีวามสัมพั
แทน  ถอืเปน็

จา้งต้องปฏิบัติ
ณตามวรรคหนึ

จะกําหนดว่าก
ด้วยก็ได ้

จา้งผู้ใดประพฤ
บนี้  ถ้าการปร
รให้ถูกตอ้งภา

ม่ปฏิบัติตามคํา

ารตักเตอืน ก

ด เมื่อปรากฏว
มวด ๘  ให้ถอื
ล้งผู้ใต้บังคับบั

จา้งผู้ใดฝ่าฝืนข
นัยจักต้องได้รับ

อ 

-๑๑- 

ารเรียนหรือผ

ท่ีในการออกขอ้
กระทําความผิ

งละเมิดทางเพ
ันธ์เชิงชู้สาวกั

นการกระทําคว

ตตินตามจรรย
นึ่ง  ให้ ก.บ.บ

การประพฤติผิ

ฤตผิิดจรรยาบ
ระพฤติผดิจรร
ายในเวลาที่กํา
าตักเตือน ดํา

ารมคํีาสั่งหรือ

ว่ามีมูลที่ควรก
อว่าผู้บังคับบัญ
บัญชาในการก

ขอ้ห้ามหรือไม
บโทษทางวินัย

 
 

ลการสอบขอ

อสอบหรือดํา
ผิดวินัยอยา่งร้

พศหรอืมีความ
กับนิสติหรอืนกั
วามผิดวินยัอย

ยาบรรณที่ ก.บ
. รับฟังความ

ผดิจรรยาบรรณ

บรรณที่เป็นคว
รยาบรรณนั้นไ
าหนดหรอืทํา
เนินการให้ถูก

อการทําทัณฑ์

กล่าวหาว่าพนั
ญชาผู้นั้นกระท
กล่าวหาหรือดํ

ม่ปฏิบัติตามข้
ย  เว้นแตม่เีห

องนิสติและนกั

เนินการเกี่ยว
รา้ยแรง 

มสัมพันธ์เชิงชู้
กเรียนโดยใช้อ
ย่างร้ายแรง 

บ.บ. ประกาศ
คิดเห็นและขอ้

ณในเรือ่งใดเป็

วามผิดวินัยห ื
ไม่เป็นความผิ
ทัณฑ์บน 

กต้องหรือฝ่าฝื

์บนตามวรรค

นักงานและลกู
ทําผดิวินัย 
าเนินการทาง

้อปฏิบัติทางวิ
หตอุันควรงดโท

กเรียนโดยมชิอ

ข้องในการจดั

ชู้สาวกับนิสิตห
อุบายลอ่ลวง 

ศกําหนด 
อเสนอแนะขอ

ป็นความผิดวิน

รอืผดิวินัยอย่
ดวินัยให้ผู้บังค

นทัณฑบ์น  ใ

หนึ่ง  ให้เป็นไ

กจ้างผูใ้ด กระ

งวินัย ให้ถือวา่

วินัยตามที่กําห
ทษตามที่กําห

อบ  ถอืเป็น 

ดทําขอ้สอบ

หรอืนักเรียน
ขู่เขญ็ 

องพนักงาน

นัย 

างร้ายแรง  
คับบัญชา

ใหถ้ือว่า 

ไปตามที ่

ทําผิดวินัย 

าผู้บังคับบัญช

หนดไว ้
หนดไว้ 

า



 

ปรากฏต่
วินัยผู้นั้น

ด้วยความ

ในการดํา

หรือสั่งให

ลงโทษตา

หรือลดเงิ
ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดื

ตามความ
ลดโทษต่ํ

ผลประโย
 

เพราะมกี
พ้นจากง
 

ข้อ ๕๐  พนกั
อผู้บังคับบัญช

นโดยเร็ว 
หลักเกณฑ์แล
มเห็นชอบของ
ระเบียบตามว
าเนินการ  แล
 

ข้อ ๕๑  ในระ
หลักเกณฑ์  วิ
หอ้อกจากงาน
 

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

ข้อ ๕๓  พนกั
การกระทําผดิ
านท้ังนี้ตามที่

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

กงานและลกูจ้
ชาตามข้อ ๑๔

ละวิธีการในกา
งสภามหาวิทย
วรรคสองตอ้ง
ละตอ้งให้โอกา

ะหว่างดําเนิน
วิธีการ  และเงื
นไว้ก่อน ให้เป็

ผลการดําเนิน
ณใีห้เหมาะสม
ะลกูจ้างผู้ใดกร
เหตอุันควรลด
ะกรณีกระทําผิ

ะลกูจ้างผู้ใดกร
งกรณี  ถ้ามีเห
ก 
ษไล่ออก ไม่มสีิ
ของผู้นัน้ เสมื

กงานและลกูจ้
ดวินัยอย่างร้าย
ที ่ก.บ.บ. ประ

กงานและลกูจ้
วามตาย 
ษยีณการปฏิบัต
นญุาตให้ลาออ

กา

จา้งผู้ใดถกูกลา่
๔ ว่าพนกังาน

ารดําเนินการ
ยาลัย 
คํานึงถึงความ
าสผูถู้กกล่าวห

นการทางวินัย
ง่ือนไขการสั่ง

ปนไปตามที่ ก

นการทางวินัยป
มกับความผิดแ
ระทําผิดวินัยอ
ดหย่อนจะนําม
ผดิวินัยเล็กนอ้

ระทําผิดวินัยอ
หตอุันควรลดห

สิทธิรับผลประ
มอืนว่าผูน้ั้นลา

จา้ง ซึ่งพ้นจาก
ยแรงก่อนพ้นจ
กาศกําหนด

จา้งออกจากงา

ัติงาน 
อก 

 

-๑๒- 

หมวด ๘
รดําเนินการท

 
าวหาโดยมีหลั

นและลูกจ้างผูใ้

ทางวินัย ให้เป็

มเที่ยงธรรม ป
หาได้ชีแ้จงแสด

 ผู้บังคับบัญช
พักงาน หรือก
.บ.บ. ประกาศ

ปรากฏว่าผู้ถกู
และในคําส่ังล
อย่างไม่ร้ายแร
มาประกอบก
อยหรือมีเหตอุั

อย่างร้ายแรง
หยอ่นจะนํามา

ะโยชน์ตามสิท
าออกจากงาน

กงานอันมใิช่เพ
จากงานได้ แต

หมวด ๙
การออกจาก

 
านเมื่อ 

๘ 
ทางวินัย 

ลักฐานตามสม
ใดกระทําผิดวิ

ป็นไปตามระเ

ประโยชน์ของม
ดงหลักฐานอย

ชาจะสั่งพักงา
การสัง่ให้ออก
ศกําหนด 

กกล่าวหากระ
งโทษให้แสดง
รง ใหผู้้บังคับบ
ารพิจารณาล
อันควรลดหยอ่

 ใหผู้บั้งคับบัญ
าประกอบการ

ทธิของผู้น้ัน เว
ตามที่ ก.บ.บ.

พราะเหตุตาย
ตต่อ้งดําเนินก

๙ 
กงาน 

มควรว่าได้กระ
วินัย  ให้ผู้บังคั

เบียบที ่ก.บ.บ

มหาวิทยาลัย
ย่างเป็นธรรมด

นหรือสั่งให้ออ
กจากงานไว้ก่อ

ะทําผิดวินัย ให
งว่าผู้ถูกลงโทษ
บัญชาสั่งลงโท
ดโทษก็ได ้แต
อนซึ่งยังไม่ถึงก

ญชาสัง่ลงโทษ
รพิจารณาลดโ

ว้นแต่ถกูลงโท
. ประกาศกําห

ย อาจถูกดําเนิ
การทางวินัยภ

ะทําผดิวินัยหรื
คับบัญชาดําเนิ

บ. ประกาศกํา

และความรว
ด้วย 

อกจากงานไว้
อน  และผลแห

หผู้้บังคับบัญช
ษกระทําผดิวิน
ทษภาคทัณฑ์ 
ต่สําหรับการล
กับจะตอ้งถกู

ษปลดออกหรื
โทษก็ได้  แตห่

ทษปลดออกให
หนด 

นินการทางวินั
ายในหนึ่งปีนับ

รอืความ
นินการทาง

หนด 

ดเร็ว 

้ก่อนก็ได ้
ห่งการสั่งพักง

ชาตามข้อ ๑๔
นัยในกรณีใด
 ตดัเงินเดอืน
งโทษ
ลงโทษ 

อไลอ่อก 
ห้ามมิให้      

ห้ได้รับ

ัย 
ับแต่วันท่ี 

งาน

๔ 

น

   



 

บุคคลภา
 
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง

ลูกจ้าง ใ
ใ

ทั้งในระด

หรือกิจก
ดังกล่าว 
มหาวิทย

ให้อธิการ
ทํางานโด
ประกาศ

เกษียณก

 

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

ข้อ ๕๕  หลัก
ห้เป็นไปตามที
ในกรณีที่พนกั
ดับชาติและระ
 

ข้อ ๕๖  พนกั
การของมหาวิท
ใหอ้ธกิารบดมี

ยาลัยไดโ้ดยคํา
 

ข้อ ๕๗  เมือ่พ
รบดีสัง่ให้ผู้นั้น
ดยใหน้ับเวลาร
กําหนด 
 

ข้อ ๕๘  พนกั
การปฏิบัติงาน
 
 
 
 

ญญาจ้าง 
ยาลัยบอกเลกิ
โทษไลอ่อก 
โทษปลดออก
ตาํแหน่งตามว
ทยาลัย 
ตาํแหน่งตามอ
ยนอกมหาวิท
กตําแหน่งตาม
ยนอกมหาวิท
ณสมบัตใินกา
ยนอกมหาวิท
ดถอนโดยสภา
บุคคลภายนอ
ดถอนโดยอธิก
บุคคลภายนอ

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

กงานและลกูจ้
ทยาลัย ถ้าปร
มอีํานาจทําสญั
านึงถึงประโยช

พนักงานและ
นออกจากงาน
ระหว่างไปรับ

กงานเต็มเวลา
นเมื่อสิ้นปีงบป

กสญัญาจ้างเมื่

ก 
วาระ ในกรณีข

อธิการบดี ในก
ทยาลัย 
มหวัหน้าส่วน
ทยาลัย 
รดาํรงตําแหน

ทยาลัย 
ามหาวิทยาลัย
กมหาวิทยาลั
การบดี ในกรณ
กมหาวิทยาลั

รลาออก การ
ะกาศกําหนด
จา้งขอลาออก
ห้การลาออกม

จา้งผู้ใดลาออก
ระสงค์จะกลับ
ญญากับบุคคล
ชนข์องมหาวิท

ลูกจ้างผู้ใดไป
นหรือเลิกจ้าง
บราชการทหาร

าและลูกจ้างผู้ใ
ประมาณของม

-๑๓- 

ือผลการประ

ของพนักงานต

กรณีของรองอ

งาน ในกรณขี

น่งนั้น ในกรณี

ย ในกรณีของ
ัย 
ณีของผู้ช่วยอ
ัย 

รอนญุาตให้ลา

กเพือ่ดํารงตําแ
มีผลนับตัง้แต่

กเพือ่สมัครไป
มาปฏิบัตงิาน
ลผู้นั้นและกํา
ทยาลัย 

ปรับราชการทห
เมื่อพ้นจากรา
รเป็นเวลาปฏิ

้ใดมีอายุครบห
มหาวิทยาลัย

เมินไม่ผ่านหรื

ตําแหน่งบริหา

อธิการบดี แล

ของรองหัวหน้

ณขีองพนักงาน

งรองอธิการบดี

ธิการบดีและร

าออก และการ

แหน่งทางการ
ตวั่นที่ผู้นั้นขอล

ปปฏิบัติงานใด
นในมหาวิทยา
หนดเงื่อนไขใ

หารตามกฎห
าชการทหารแ
บัติงานในมห

หกสบิปีบริบูร

รอืตามเงื่อนไข

าร ซึง่ก่อนดํา

ะผูช้ว่ยอธิการ

น้าส่วนงาน ซึ่ง

นตําแหน่งผู้บริ

ดหีรือหวัหน้าส

รองหวัหน้าส่ว

รยับย้ังการลา

เมืองหรือเพ่ือ
ลาออก 

ดๆ ตามความป
ลัยภายหลังเส
ในการรับกลบั

มายว่าด้วยกา
แล้ว อธิการบดี
าวิทยาลัยก็ได้

รณ์ ใหพ้้นจาก

ขท่ีกําหนดไว้ใ

รงตําแหน่งผู้บ

รบดี ซึ่งก่อนด

งก่อนดํารงตํา

ริหาร ซึ่งก่อนด

ส่วนงาน ซึ่งก่

วนงาน ซึ่งก่อ

าออก ของพนั

อสมคัรรับเลือก

ประสงคข์องท
สร็จสิ้นการปฏิ
บเข้าปฏิบัติงาน

ารรับราชการท
ดจีะรับผู้นั้นก
ด ้ตามหลกัเกณ

กตําแหน่งเพรา

ในสญัญาจ้าง

บริหารเป็น

ดํารงตาํแหน่ง

แหน่ง

ดํารงตําแหนง่

ก่อนดํารง

นดํารง

ักงานและ

กตั้งทางการเมื

ทางราชการ
ฏิบัติงาน
นใน

ทหาร 
ลับเข้า
ณฑ์ที่ ก.บ.บ. 

าะครบ

ง

มอืง



 

ตามข้อ ๑
ที่ ก.บ.บ

ตามข้อ ๑
จ่ายค่าชด

และ (๓) 

โดยเป็นผู้
ใ

ลงโทษ ไ
ทุกข์  ใน
มหาวิทย
 

อุทธรณแ์

อุทธรณแ์
 

หรือไม่ป
อันเกิดจา
ประจํามห
 

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

ข้อ ๖๐  ใหม้ี
(๑) ประธานก
(๒) กรรมการ
(๓) กรรมการ
(๔) กรรมการ
จํานวนสองค
(๕) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้
ให้อธิการบดแี
หลักเกณฑ์แล
คณะกรรมกา
 

ข้อ ๖๑  คณะ
ไลอ่อก ปลดอ
นการนี ้ให้มอีาํ
ยาลัยได้พิจารณ
ข้อ ๖๒  การ
และรอ้งทุกขป์

 

ข้อ ๖๓  พนกั
และรอ้งทุกขป์
ข้อ ๖๔  พนกั
ฏิบัตติอ่ตนให้
ากการปฏิบัตขิ
หาวิทยาลัยภ
ข้อ ๖๕  ในก

กงานเต็มเวลา
อกจากงานตา
หนดด้วยความ
งานเต็มเวลาต
บรรจุก่อนวันที
กเกณฑ์และอัต

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

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

การอุ

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

ทยาลัยประกา
จา้งผู้ใดถกูสั่งล
ทยาลัยภายในส
จา้งผู้ใดเห็นวา่
กฎหมาย ระเบี
ัญชาตอ่ตน ให
วันนับแต่วันเกิ
าในการดําเนิน

-๑๔- 

หมวด ๑๐
ค่าชดเชย

 

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

หมวด ๑๑
ทธรณแ์ละกา

 

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

๐ 
ย 

กจ้างที่ทํางาน
มหาวิทยาลัยจ
ยาลัย 
จ้างทีท่ํางานด้
๕๔ และออกจ
หนดด้วยความ

๑ 
ารรอ้งทุกข ์

ะจํามหาวิทยา
กกรรมการสภ
บดี  จํานวนห
องคน 

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

กสั่งให้ออก ให้
บแต่วันไดร้บัท
าใชอ้าํนาจหน
บังคับของมหา
รอ้งทุกข์ตอ่คณ
ทุกข ์

บังคับนี้ให้เสนอ

นด้านบริการที
จ่ายค่าชดเชยใ

ดา้นบริการที่ใช
จากงานตามข้อ
มเห็นชอบของ

าลัยคณะหนึ่งป
ภามหาวิทยาลั
หนึ่งคน 

ระจําและมิได้ด
านวนสองคน
เลอืกจากบุคค
รองค์กร ด้านล
นุการไดอ้ีกไมเ่
นไปตามประก

มหีน้าที่พิจารณ
ห้ออกจากงาน
รมการอทุธรณ
สนอสภามหา
นไปตามระเบีย

ห้ผู้น้ันมีสิทธิอุ
ทราบคําสั่ง 
น้าที่ปฏิบัติตอ่
าวิทยาลัย หรอื
ณะกรรมการอุ

อสภามหาวิท

ที่ใช้คุณวุฒิต่ําก
ใหต้ามหลักเก

ชคุ้ณวุฒิต่ํากว
อ ๕๔ (๓) ให้
งสภามหาวิทย

ประกอบด้วย 
ลยัผู้ทรงคุณวุฒิ

ดํารงตําแหนง่

คลภายนอก จํ
ละหนึ่งคน 
เกินสองคน 
กาศของมหาวทิ

ณาวินิจฉัยอทุ
 และพิจารณ

ณ์และรอ้งทุกข
วิทยาลัยเพื่อมี
ยบที่คณะกรร

ทธรณต์อ่คณ

อตนโดยไม่ถูกต
อมีความคับข้
อุทธรณแ์ละร้อ

ยาลัยพิจารณ

กว่าปริญญาต
กณฑ์และอัตร

ว่าปริญญาตรี
้มหาวิทยาลัย
ยาลัย 

ฒิ 

งตาม (๒) 

จํานวนสามคน

ทยาลัย 

ธรณ์คําสั่ง
าเรื่องร้อง
ข์ประจํา
มมีต ิ
รมการ

ะกรรมการ

ตอ้ง 
อ้งใจ 
องทุกข ์

ณา 

ตรี
รา

น



-๑๕- 
 

บทเฉพาะกาล 
 

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

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

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

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๔   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 


