(สําเนา))
ข้อบังคั
ง บมหาวิทยาาลัยบูรพา
ว่วาด้วยการบริหารงานบุคคลลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕๖
----------------------------โ ่เป็นการรสมควรปรับปรุ
โดยที
ป งหลักเกณฑฑ์เกี่ยวกับการรบริหารงานบุคคลของมหาวิิทยาลัย
อาศัยอํานาจตตามความในมมาตรา ๒๑ (๑๑๒) แห่งพระรราชบัญญัติมหาวิ
ห ทยาลัยบูรพา
ร พ.ศ. ๒๕๕๕๐ และ
มาตรา ๑๗
๑ แห่งพระรราชบัญญัติระเเบียบข้าราชกการพลเรือนในนสถาบันอุดมศึศึกษา พ.ศ. ๒๒๕๔๗ และทีแก้
แ่ ไขเพิ่มเติม
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
พ ในการประะชุม ครั้งที่ ๑//๒๕๕๖ เมื่อวัันที่ ๒๔ มกกราคม พ.ศ. ๒๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนีนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหหาวิทยาลัยบูรพา
ร ว่าด้วยกการบริหารงานนบุคคลของมหหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคัคบตั้งแต่วันถััดจากวันประกกาศเป็นต้นไปป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑๑ ฉบับลงวันที่
(๑) ข้อบังคับมหาวิ
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๑
(๒) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
ฉบับลงวัันที่ ๘ เมษายยน พ.ศ. ๒๕๕๕๑
(๓) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
ฉบับลงวัันที่ ๔ กรกฎาาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๑
(๔) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
ฉบับลงวัันที่ ๑๕ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๑
(๕) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
พ ๒๕๕๑
ฉบับลงวัันที่ ๒๒ ตุลาคคม พ.ศ. ๒๕๕๕๑
(๖) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
พ ๒๕๕๒
ฉบับลงวัันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๒
(๗) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
พ ๒๕๕๒
ฉบับลงวัันที่ ๒๙ พฤษษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๒
(๘) ข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
พ ๒๕๕๒
ฉบับลงวัันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕๒
บ ทยาลัยบู
ย รพา ว่าด้วยการบริหารงงานบุคคลของงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
พ ๒๕๕๓
(๙) ข้อบังคับมหาวิ
ฉบับลงวัันที่ ๒๒ มกราาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๓
(๑๐) ข้อบังคคับมหาวิทยาลลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารรงานบุคคลขอองมหาวิทยาลัลัย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๕๔
ฉบับลงวัันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒

-๒(๑๑) ข้อบังคคับมหาวิทยาลลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารรงานบุคคลขอองมหาวิทยาลัลัย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๕๔
ฉบับลงวัันที่ ๑๕ มิถนายน
นุ
พ.ศ. ๒๕๕๕๔
(๑๒) ข้อบังคคับมหาวิทยาลลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารรงานบุคคลขอองมหาวิทยาลัลัย (ฉบับที่ ๑๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๔
ฉบับลงวัันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕๔
(๑๓) ข้อบังคคับมหาวิทยาลลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารรงานบุคคลขอองมหาวิทยาลัลัย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๕๕
ฉบับลงวัันที่ ๒๐ กรกฎฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
(๑๔) ข้อบังคคับมหาวิทยาลลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารรงานบุคคลขอองมหาวิทยาลัลัย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕๕
ฉบับลงวัันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕๕
ข้อ ๔ ในข้อบับงคับนี้
“คณะกรรมกการ” หมายคววามว่า คณะกรรมการบริหารงานบุ
ห
คคลลมหาวิทยาลัยยบูรพา
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตาามมาตรา ๙ แแห่งพระราชบับัญญัตมิ หาวิททยาลัยบูรพา พ.ศ.
พ ๒๕๕๐
“พนักงาน” หมายความว่
ห
า พนักงานมหหาวิทยาลัยบูรพา
ร
“ลูกจ้าง” หมายความว่
ห
า ลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพพา
“ผู้ปฏิบัติงานนในมหาวิทยาลัย” หมายคววามว่า ผู้ปฏิบับติงานในมหาาวิทยาลัยตามมมาตรา ๔ แหห่ง
พระราชบบัญญัติมหาวิทยาลั
ท ยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
“บุคคลภายนนอกมหาวิทยาาลัย” หมายคความว่า ผูซ้ ึ่งมิใช่เป็นผู้ปฏิบับติงานในมหาาวิทยาลัยบูรพา
พ
ข้อ ๕ ให้อธิกการบดีรักษาการให้เป็นไปตตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรรมการบริหารงานบุ
า
คคล
ข้อ ๖ ให้มคี ณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิ
ค
ทยาลัยบูรพาเรียกโดยย่
ย
อว่า ““ก.บ.บ.”ประกอบด้วย
บุคคลดังต่
ง อไปนี้
(๑) อธิการบบดี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณ
ณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ จากบุคคคลภายนอก
มหาวิทยยาลัยจํานวนไไม่เกินสี่คน โดดยอย่างน้อยต้ต้องมีผู้ทรงคุณวุ
ณ ฒิ
ทางด้านนบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และด้าานบริหารองค์ค์กร
เป็นกรรมการร
(๓) กรรมกาารสภามหาวิทยาลั
ท ยตามมาตตรา ๑๙ (๕)
แห่งพระะราชบัญญัตมหาวิ
มิ ทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕๐
เป็นกรรมการรโดยตําแหน่ง
(๔) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดี
า กําหนดไไม่เกินสองคนน
เป็นกรรมการร
(๕) ประธานนสภาพนักงานน
เป็นกรรมการร
(๖) หัวหน้าสส่วนงานตามมมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบั
ง
ญญั
ญตมิ หาวิทยาาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๕๐ ซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลื
เ อสี่คน
เป็นกรรมการร
(๗) หัวหน้าสํํานักงานอธิการบดี
า
เป็นเลขานุการ
า
อธิการบดีมอี ํานาจแต่งตั้งพนั
พ กงานซึ่งปฏิฏิบัติงานเกี่ยววกับการบริหารงานบุคคลอีกไม่เกิน
สองคนเป็ป็นผูช้ ว่ ยเลขาานุการ
ใ อธิการบดีเลื
ให้
เ อกกรรมการหนึ่งคนเป็นรองประธานกกรรมการ

-๓การคัดเลือกหหัวหน้าส่วนงาานตาม (๖) ใหห้เป็นไปตามรระเบียบที่อธิการบดีประกาศศกําหนด
เมื่ออธิการบดีดีได้รับรายชือ่ กรรมการตามมวรรคหนึ่งแล้ล้ว ให้อธิการบบดีประกาศรายชื่อคณะกรรรมการ
ให้ทราบโโดยทัว่ กัน
ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๖ (๒) และ (๖๖) มีวาระการดดํารงตําแหน่งคราวละสองปีปี แต่อาจได้รบแต่
บั งตั้งใหม่ได้
ไ
ง
มข้อ ๖ (๒) และ (๖) พ้นจาากตําแหน่งเมือ่
นอกจากการพพ้นจากตําแหหน่งตามวาระตตามวรรคหนึ่งกรรมการตาม
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบั
ส ติของการรเป็นกรรมกาารประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคํ
ก าพิพากกษาถึงที่สุดให้ห้จําคุก เว้นแต่ต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยยประมาท
หรือความมผิดลหุโทษ
(๕) เป็นบุคคลล้
ค มละลาย
(๖) เป็นคนไไร้ความสามารรถหรือคนเสมืมือนไร้ความสาามารถ
กรณีที่กรรมกการตามข้อ ๖ (๒) หรือ (๖)) พ้นจากตําแหหน่งก่อนวาระะให้อธิการบดีดีดําเนินการเพืพื่อแต่งตั้ง
ผู้ดํารงตําแหน่
า งแทนภายในเก้าสิบวััน และให้ผู้ทได้
ไี่ รับแต่งตั้ง อยู
อ ใ่ นตําแหน่งเพี
ง ยงวาระทีเ่เหลืออยูข่ องผูผู้ซึ่งตนแทน
ใ
ในกรณี
ที่กรรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ประกาศแตต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ก
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไปจนกว่
ไ
าจะแแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ข้อ ๘ คณะกกรรมการมีอํานาจและหน้าทีด่ งั นี้
(๑) กําหนดหหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผูป้ ฏิบัติงานนในมหาวิทยาาลัย
(๒) กําหนดมมาตรฐานการรบริหารงานบุคคลและจรรย
ค
ยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย วินัยและการรักษาวินันย
การดําเนินินการทางวินัย และการอออกจากงาน
(๓) กําหนดหหลักเกณฑ์และวิธีการประเเมินผู้ปฏิบัติงาานในมหาวิทยาลั
ย ย
(๔) กําหนดกกรอบอัตรากําลั
า งและอัตราของวงเงินที่จะพึงใช้เพือ่ กาารบริหารงานบบุคคล
(๕) อนุมตั ิ ออนุญาต ให้ความเห็นชอบ สั่งการเกี่ยวกับบการบริหารงงานบุคคล ซึ่งออยูใ่ นอํานาจหหน้าทีข่ อง
สภามหาวิทยาลัยตามที่พระราชบัญญั
ญ ติระเบียบข้ข้าราชการพลเรือนในสถาบับันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามทีส่ ภามหหาวิทยาลัยได้รัรบมอบหมายย หรือข้อบังคัับกําหนด
(๖) รับรองคุคุณวุฒิของผู้ได้รบั ปริญญาปประกาศนียบัตรวิ
ต ชาชีพหรือคุ
อ ณวุฒิอย่างอือื่น เพื่อประโยชน์ในการ
ง อลูกจ้างในมหาวิ
า
ทยาลัย กําหนดดอัตราเงินเดือน
อ ค่าตอบแททนที่ได้รับ และะตําแหน่งที่
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานหรื
ควรแต่งตัต้ง
(๗) ตีความวิวินิจฉัยปัญหาททีเ่ กิดขึ้นจากกการใช้ขอ้ บังคัับนี้
(๘) เสนอแนนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบบริหารงานบุคคคล
(๙) รายงานผลการดําเนินงานต่
น อสภามมหาวิทยาลัยเพพื่อปรับปรุงเปปลี่ยนแปลงเกีกี่ยวกับระบบกการบริหารงานนบุคคล
(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมกา
ง
ารหรืออนุกรรรมการเพื่อทําการใดๆ อันอยู
อ ใ่ นอํานาจแลละหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมข้อบังคับนี้
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามทีที่สภามหาวิทยาลั
ย ยมอบหมาายหรือตามที่ระบุ
ร ในข้อบังคับอื่นของมหาาวิทยาลัย
การกําหนดตาม (๒) (๓) และ
แ (๔) เมื่อสภามหาวิ
ส
ทยาลัยให้ความเห็ห็นชอบแล้วให้ห้ใช้บังคับได้

-๔ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรรมการ ต้องมีมีกรรมการมารร่วมประชุมไมม่นอ้ ยกว่ากึ่งหหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึจึงจะเป็นองค์ปประชุม
ใ
ในการประชุ
มมถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามมารถปฏิบัตหน้
หิ าทีไ่ ด้ ให้รอองประธานเป็นประธาน
ในที่ประชชุม ถ้าประธาานและรองปรระธานไม่อยู่ในที
น ่ประชุมหรืรือไม่สามารถปปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการรคนหนึ่งทําหน้าที่ประธาน
ใ
ในการประชุ
มมถ้ามีการพิจารณาเรื
า
่องที่เกี่ยวกับกรรมกการผูใ้ ด กรรมมการผู้นั้นไม่มมีีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ในเรื่องนันัน้
ข ถอื เสียงข้
ย างมาก กรรมการคนหนึนึ่งให้มเี สียงหนึนึ่งในการลงคะะแนน ถ้ามีคะแนนเสี
ะ
ยง
การวินิจฉัยชี้ขาดให้
เท่ากัน ให้ประธานในทีที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
ก าหนดตําแหน่
การกํ
า งการบรรรจุและการแต่งตั้ง
ข้อ ๑๐ ผูท้ จะได้
จี่ รับการบรรจุเป็นพนักงานและลู
ง
กจ้าาง ต้องมีคุณสมบั
ส ตทิ ั่วไป และไม่มลี ักษณ
ณะต้องห้าม
ดังต่อไปนีนี้
(ก) คุณสมบััตทิ ั่วไป
(๑) ภายใต้บังคับข้
บ อ ๑๑ (๒) (ค)
( มีสัญชาติติไทย
(๒) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสิบแปดปีและไม่
แ เกินหกสสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสสในการปกครรองระบอบปรระชาธิปไตย อันมีพระมหากกษัตริย์ทรงเป็ปนประมุข
(๔) สําเร็จการศึกษาตามที
ก
่ ก.บบ.บ. กําหนด
(ข) ลักษณะตต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่
า งทางกาารเมือง
น่ อนไม่สมปประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ค
(๒) เป็นคนวิกลจจริตหรือจิตฟันเฟื
เป็นคน
ไร้ความสสามารถ หรือเป็
เ นโรคที่ ก.บบ.บ. ประกาศกําหนด
(๓) เป็นผู้อยู่ระหหว่างถูกสั่งพักงานหรื
ง อถูกสังให้
ง่ ออกจากงงานไว้ก่อนตามมข้อบังคับนีหรื
ห้ อกฎหมายอือื่น
อ ลธรรมออันดี
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคคการเมืองหรือเจ้
อ าหน้าที่ในพรรคการเมื
น
ออง
ม
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
โ าพิพากษษาถึงที่สุดให้จํจาคุก และพ้นโทษมายั
น
งไม่ถถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษ
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคํ
สําหรับความผิดที่ได้กระทํ
ร าโดยประะมาทหรือควาามผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษษให้ออก ปลดออก หรือไล่
ไ ออกจากส่วนราชการ รัฐฐวิสาหกิจ องงค์การมหาชนน
ว
่นของรัฐ
หรือหน่วยงานอื
(๙) เคยถูกลงโทษษปลดออกหรืรือไล่ออก เพรราะกระทําผิดวินัยตามข้อบัังคับนี้
(๑๐) เป็นผู้เคยกกระทําการทุจริตในการสอบบเข้ารับราชกาารหรือเข้าปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
องค์การมมหาชน หรือหน่วยงานอืนของรั
่น ฐ หรือกระทําการทุจริ
จ ตในการสออบระหว่างการรศึกษาในสถาาบันอุดมศึกษา
ษ
ใ
ในกรณี
ทมี่ ีเหหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ
ง ่งเพื่อประโยยชน์แก่มหาวิทยาลั
ท ย ก.บ.บบ. อาจอนุมัตให้
ใิ บรรจุ
แต่งตั้งบุคคลที
ค ไ่ ม่มีคณสมบั
ณ
ุ
ตทิ ั่วไปตตาม (ก) (๑) และหรื
แ อ (๒) ใในส่วนที่เกีย่ วกั
ว บอายุไม่เกินนหกสิบปีบริบูบรู ณ์ก็ได้

-๕ความใน (ก) ((๒) ในส่วนทีเกี
เ่ ย่ วกับอายุไม่มเกินหกสิบปบริ
ปี บูรณ์ มิให้้นํามาใช้บังคับบกับผูด้ าํ รงตําแหน่
า งตาม
ข้อ ๑๒ (๓)
( (ก) (ข) (คค) และ (ง) เฉพพาะที่เป็นหัวหน้
ห าส่วนงานแและรองหัวหนน้าส่วนงานตาามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ
ห ทยาลัยบูรพา
ร พ.ศ. ๒๕๕๕๐ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหนน้าส่วนงานตาามมาตรา
๙ (๓) แลละ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตมิ หาวิทยาลัยบู
ย รพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องมีมีอายุไม่เกิน ๗๗๐ ปีบริบูรณ์ในวั
ใ นสุดท้าย
ของการปปฏิบัตงิ าน เว้ว้นแต่ในสาขาาขาดแคลนแลละสาขาหายากกตาม ก.บ.บ. ประกาศกําหหนด ในกรณีที่มีความ
จําเป็นแลละเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่
อ วนงานและะมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลั
ท ยจะยกเเว้นให้เป็นกรณ
ณีพิเศษ
เฉพาะราายก็ได้
ข้อ ๑๑ พนักกงานและลูกจ้างมีดังนี้
(๑) พนักงานนมี ๒ ประเภททได้แก่
(ก) พนักงานเต็มเวลา
(ข) พนักงานบางงส่วนเวลา
(๒) ลูกจ้างมีมี ๓ ประเภทได้แก่
(ก) ลูกจ้างที่ทํางาานด้านบริการรที่ใช้คุณวุฒตต่ิ ํากว่าปริญญาาตรี
(ข) ลูกจ้างที่มหาาวิทยาลัยจ้างเเพื่อทํางานเฉพพาะเรื่องหรือเฉพาะช่วงระะยะเวลา
(ค) ลูกจ้างชาวต่างประเทศที
า
่มหาวิ
ม ทยาลัยจ้างตามที่ ก.บบ.บ. ประกาศกกําหนด
ข้อ ๑๒ ตําแหน่
แ งพนักงานน มีดังต่อไปนี้
(๑) คณาจารรย์ประจํา ให้มีมตี ําแหน่งทางงวิชาการ ดังนี้
(ก) ศาสตราจารยย์
(ข) รองศาสตราจจารย์
(ค) ผู้ช่วยศาสตรราจารย์
(ง) อาจารย์
(จ) ตําแหน่งทางวิชิ าการที่เรียกชือ่ อย่างอื่นตามทีส่ ภามหหาวิทยาลัยกําหนด
า พ และตําแหน่
แ งทางวิชากการ ดังนี้
(๒) พนักงานนสนับสนุนวิชาการ ให้มตี ําแหน่งทางวิชาชี
(ก) ผู้เชี่ยวชาญพิพิเศษ
(ข) ผู้เชี่ยวชาญ
(ค) ผูช้ ํานาญการรวิชาชีพเฉพาะะ
(ง) ผู้ชํานาญการ
(จ) ผู้ปฏิบัติงานตตามวิชาชีพ
(ฉ) ตําแหน่งทางวิชิ าการที่เรียกชือ่ อย่างอืน่ ตามทีส่ ภามหหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) ผู้บริหารร ให้มตี ําแหน่งทางการบริหาร
ห ดังนี้
(ก) อธิการบดี
(ข) รองอธิการบดีดี
(ค) ผู้ช่วยอธิการบบดี
(ง) หัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้
ว าส่วนงานนตามมาตรา ๙ แห่งพระราาชบัญญัตมิ หาาวิทยาลัยบูรพา
พ
พ.ศ. ๒๕๕๕๐
(จ) ตําแหน่งอืน่ ตามที
ต ่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดด้
ห วยความมเห็นชอบของสภามหาวิทยาลั
ย ย

-๖คุณสมบัติ หลั
ห กเกณฑ์ แลละวิธีการแต่งตั้งพนักงานเต็ต็มเวลาให้ดํารงตํ
ร าแหน่งคณ
ณาจารย์ประจํจําหรือ
ตําแหน่งพนักงานสนับบสนุนวิชาการรหรือตําแหน่งผู
ง ้บริหารให้เป็นไปตามข้อบับงคับของมหาาวิทยาลัย
การแต่งตั้งผู้ดํดารงตําแหน่งอธิการบดี รอองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยอธิการรบดี หัวหน้าส่สวนงาน และะรองหัวหน้า
ส่วนงานตตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔)) แห่งพระราชชบัญญัตมิ หาวิวิทยาลัยบูรพาา พ.ศ. ๒๕๕๐๐ ให้เป็นไปตาาม
พระราชบบัญญัติมหาวิทยาลั
ท ยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะแต่งตั้ังจากพนักงานนเต็มเวลาหรืออบุคคลภายนนอก
มหาวิทยาลั
ย ยก็ได้
ผู้ได้รับแต่งตั้งงให้มีตําแหน่งทางวิ
ง ชาการตตาม (๑) (ก) ((ข) และ (ค) ต้องเป็นคณาจจารย์ประจําแลละ
ก
มเวลาททีผ่ ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว
เป็นพนักงานเต็
พนักงานเต็มเวลาซึ
เ ่งดํารงตตําแหน่งตาม (๒) (ก) (ข) (คค) และ (ง) อาาจได้รบั แต่งตั้ังให้มตี าํ แหน่งทางวิชาการ
ได้ตามเงือนไข
่
หลักเกกณฑ์ และวิธีการที
ก ่สภามหาาวิทยาลัยกําหนด
ห
พนักงานบางส่วนเวลา พนันักงานสนับสนนุนวิชาการ แลละลูกจ้างตามมข้อ ๑๑ (๒) ((ค) อาจได้รับแต่งตั้งให้มี
ตําแหน่งทางวิชาการได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิ
แ ธีการที่สภามหาวิ
ส
ทยาาลัยกําหนด
ข้อ ๑๓ พนักกงานและลูกจ้าง จะมีตําแหหน่งใด ประเภภทใด มีคุณสมมบัติเฉพาะตําาแหน่งอย่างใดด และมี
ม
ณภาพของงานจํานวนเท่
า
าใด ให้ ก.บ.บ. ปรระกาศกําหนดด โดยให้
ลักษณะหหน้าทีค่ วามรับบผิดชอบปริมาณและคุ
คํานึงถึงกรอบอั
ก
ตรากําาลังและอัตราของวงเงินที่กํกําหนดตามข้อ ๘ (๔)
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีหรือผู้ทอี่ ธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มอี าํ นาจสััง่ บรรจุและแตต่งตั้งบุคคลเข้ข้าเป็น
พนักงานนและลูกจ้าง จากผู
จ ้ที่ผ่านกรระบวนการสรรหาหรือคัดเลืลือกตามหลักเกณฑ์และวิธกีการที่ ก.บ.บ. ประกาศ
กําหนด ยกเว้นข้อ ๑๕๕ วรรคสามแและวรรคสี่
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีหรือผู้ทอี่ ธิการบดีมอบหมายจัดดทําสัญญาจ้างกั
ง บผูผ้ ่านกระะบวนการสรรรหาหรือ
คัดเลือกตตามข้อ ๑๔ และเมื
แ อ่ ผู้ใดปฏฏิบัติงานครบถ้วนตามเงื่อนไขที
น ่กําหนดใในสัญญาและผ่านการประเเมินตาม
หลักเกณ
ณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดแล้ว ให้บรรจุจุผู้นั้นเป็นพนักงานและลู
ก
กจ้างต่อไป
การทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง แลละเงือ่ นไขต่างๆ
ง ในการปฏิบับติงานให้ ก.บบ.บ. กําหนดในสัญญาจ้าง
ตามความมจําเป็นและเเหมาะสม ทั้งนีต้ อ้ งไม่ขัดกับกฎหมาย
บ
ข้อ้ บังคับ ระเบีบียบ และปรระกาศของมหหาวิทยาลัย
ผู้ที่ได้รับการแแต่งตั้งในตําแหน่
แ งรองอธิการบดี
า
ผูช้ ่วยออธิการบดี หััวหน้าส่วนงานน และรองหัวหน้
ว าส่วนงานน
ตามข้อ ๑๒
๑ (๓) (ข) (คค) และ (ง) ซึ่งก่
ง อนดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหาารเป็นบุคคลภภายนอกมหาวิวิทยาลัยให้เป็นพนั
น กงาน
ตําแหน่งผู้บริหาร และะปฏิบัตงิ านเต็ต็มเวลา ต้องททําสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย โดยไม่ตองทดลองปฏิ
อ้
บับัติงาน
ผู้ที่ได้รับการโโปรดเกล้าฯ แต่
แ งตั้งให้ดํารงงตําแหน่งอธิการบดี
ก ไม่ตอ้ งททําสัญญาจ้างงกับมหาวิทยาาลัย
ข้อ ๑๖ ส่วนงานใดมี
น
เหตุผลและความจ
ผ
จําเป็นที่จะบรรรจุและแต่งตัั้งบุคคลที่มีคววามรู้ ความสาามารถ
ประสบกการณ์ หรือความชํานาญงานน เข้าเป็นพนัักงานหรือลูกจ้จางเป็นกรณีพิพเิ ศษแตกต่างงไปจากที่กําหนดตาม
ห
ข้อ ๑๓ หรื
ห อข้อ ๑๔ หหรือข้อ ๒๒ ใหห้เสนอ ก.บ.บบ. พิจารณา เเมือ่ ก.บ.บ. อนุมัติ ให้กําหนนดตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และเงินเดือนที่จะได้รับ แล้วให้ผู้มอํี านาจสั่งบรรรจุแต่งตัง้ ได้ตามหลักเกณฑ์ฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกกาศกําหนด
เสนอขอจ้างพพนักงานหรือลูกจ้างที่ทํางานนเป็นบางส่วนเวลาก็
ใ
ในกรณี
ทมี่ ีความจํ
ว าเป็น ส่วนงานใดอาจ
ว
น
ได้
โดยให้ดาเนิ
าํ นการตามววรรคหนึ่ง

-๗ข้อ ๑๗ พนักกงานผู้ใดไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามข้ข้อ ๑๒ (๓) ให้ห้ได้รับค่าตอบบแทนและเงินประจํา
ทยาลัยกําหนด
ตําแหน่งบริหารตามทีสภามหาวิ
่
การได้รับค่าตอบแทนและ
เงินประจําตําแหน่งบริหารตามวรรคหนึง่ ไม่ตดั สิทธิขของพนักงานซึซึง่ ดํารง
ต
น าตําแหหน่งทางวิชากการที่ตนครองอยู่
ตําแหน่งทางวิชาการในนการได้รับเงินประจํ
ข้อ ๑๘ พนักกงานเต็มเวลาาตามข้อ ๑๑ (๑)(ก)
(
หรือลูกจ้
ก างที่ทํางานนด้านบริการทีที่ใช้คุณวุฒิต่ํากว่
ก าปริญญาตตรี
ตามข้อ ๑๑
๑ (๒)(ก) ผู้ใดพ้
ใ นจากตําแหน่
แ ง และออกจากงานไปปปฏิบัติงานพิเศษตามความเ
ศ
ห็นชอบของมมหาวิทยาลัย
ถ้าผู้นั้นประสงค์
ป
จะกลัับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิ
า
ทยาลั
ย ยให้กระทํทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธธการที
ี ่ ก.บ.บ.. ประกาศ
กําหนด
ข้อ ๑๙ พนักกงานเต็มเวลาาตามข้อ ๑๑ (๑)(ก)
(
หรือลูกจ้
ก างที่ทํางานนด้านบริการทีที่ใช้คุณวุฒิต่ํากว่
ก าปริญญาตตรี
ตามข้อ ๑๑
๑ (๒)(ก) ผู้ใดพ้
ใ นจากตําแหน่
แ งและออกกจากงานไปแลล้ว และไม่ใช่กรณี
ก ออกจากงานเพราะกรระทําผิดวินัย
ถ้าสมัครเข้าทํางานและมหาวิทยาลััยต้องการจะรัรับผู้นั้นเข้าเป็นพนักงาน ให้ห้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิ
แ ธีการที่
ป
าหนนด
ก.บ.บ. ประกาศกํ
ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยอาจจย้ายพนักงานนเต็มเวลาตามมข้อ ๑๑ (๑)(ก) หรือลูกจ้างที่ทํางานด้านบริ
น การที่ใช้
คุณวุฒิตากว่
่ํ าปริญญาาตรีตามข้อ ๑๑ (๒)(ก) ผู้ดารงตํ
าํ าแหน่งหนึ
ห ่งไปแต่งตั้งให้
ใ ดํารงตําแหน่งอื่นในส่วนงงานเดียวกัน
หรือต่างสส่วนงานได้ตาามหลักเกณฑ์และวิ
แ ธีการที่ ก.บ.บ. ประกกาศกําหนด
ข้อ ๒๑ การเลื่อนตําแหน่งพนั
ง กงานเต็มเวลาตามข้
ม
อ ๑๑ (๑)(ก) หรื
ห อลูกจ้างทีท่ทําํ งานด้านบริการที
ก ่ใช้
คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาาตรีตามข้อ ๑๑ (๒)(ก) ให้อธิ
อ การบดีหรืออผู้บังคับบัญชาที่ ก.บ.บ. กําาหนด เป็นผู้สัสั่งเลือ่ น
ก
และวิธีธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
ห
ตามหลักเกณฑ์
หมวด ๓
เงินเดื
น อนเงินประะจําตําแหน่งการเลื
ก ่อนเงินเดือนและประโยชน์ตอบแททนพิเศษ
ข้อ ๒๒ อัตราเงิ
ร นเดือนแลละเงินประจําตํตาแหน่งของพพนักงานและลูลูกจ้างของมหหาวิทยาลัย ให้ห้เป็นไปตาม
อ
ง ก.บ.บ.
บัญชีเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามข้อเสนอแนะขอ
ค่าตอบแทนแและเงินประจําตํ
า าแหน่งของงอธิการบดีให้เป็นไปตามที่สภามหาวิ
ส
ทยาลัยกําหนด
ค่าตอบแทนแและเงินประจําตํ
า าแหน่งของงรองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี หัวหน้น้าส่วนงาน และรองหั
แ
วหน้น้า
ภ
ทยาลััยกําหนด
ส่วนงาน ให้เป็นไปตาามทีอ่ ธิการบดีดีกําหนดแต่ไม่มเกินกรอบอัตตราสูงสุดที่สภามหาวิ
ข้อ ๒๓ การเลื่อนเงินเดือนให้
น พนักงานเเต็มเวลาตามขข้อ ๑๑ (๑)(ก) หรือลูกจ้างทที่ทํางานด้านบบริการ
ที่ใช้คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี
ญ
ตามข้อ ๑๑ (๒)(ก) ในแต่ละปี ใหห้อธิการบดีหรือผูท้ ี่อธิการบบดีมอบหมาย พิจารณา
และสั่งโดดยคํานึงถึงคุณ
ณภาพ ปริมาณ
ณงาน ผลสัมฤทธิ
ฤ ์ของการปฏิบัติงาน พฤฤติกรรมการปปฏิบัติงาน และผลงานที่ได้
ปฏิบัติมา การรักษาวิวินัยและจรรยาบรรณของพพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจจนความสามาารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิฏิบัติงานตามหหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืงื่อนไขที่ ก.บ.บ. ประกาศกํําหนด

-๘ข้อ ๒๔ พนักกงานเต็มเวลาาตามข้อ ๑๑ (๑)(ก)
(
หรือลูกจ้
ก างที่ทํางานนด้านบริการทีที่ใช้คุณวุฒิต่ํากว่
ก าปริญญาตตรี
ตามข้อ ๑๑
๑ (๒)(ก) อาาจได้รบั ค่าตอบแทนการปฏิฏิบัติงานนอกเเวลาทํางานแลละในวันหยุดตตามหลักเกณฑฑ์ วิธีการ
และอัตราทีม่ หาวิทยาลลัยประกาศกําหนดตามมติ
า
ติคณะกรรมกาารบริหารการเเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๒๕ พนักกงานเต็มเวลาาตามข้อ ๑๑ (๑)(ก)
(
หรือลูกจ้
ก างที่ทํางานนด้านบริการทีที่ใช้คุณวุฒิต่ํากว่
ก าปริญญาตตรี
๑ (๒)(ก) อาาจได้รบั เงินเพิพิ่มพิเศษเงินปรระจําตําแหน่งเงิ
ง นรางวัลหรืรือเงินช่วยเหลืลืออื่นๆ ตามหหลักเกณฑ์ แลละ
ตามข้อ ๑๑
วิธีการที่ ก.บ.บ. ประกกาศกําหนดด้วยความเห็
ว
นชอบของสภาม
ช
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ ให้มีกองทุนสําหรัรับการเพิ่มพูนประสิ
น ทธิภาพพในการปฏิบัติตงิ าน และสําหรับการให้ประโยชน์
ตอบแทนนพิเศษ เพื่อเสสริมสร้างแรงจูจูงใจในการปฏิฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณ
ณฑ์ที่มหาวิทยยาลัยกําหนด
ส่วนงานหรือหหน่วยงานภายยในส่วนงานใใด มีรายได้แลละนําส่งเงินสมมทบส่วนกลางงได้สูงกว่าอัตราที
ร ่กําหนด
โดยคณะะกรรมการบริหารการเงิ
ห
นแลละทรัพย์สิน ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภภายในส่วนงาานนั้นจัดประโโยชน์
ตอบแทนนพิเศษให้แก่ผูผู้ปฏิบัติงานในนมหาวิทยาลัย เป็นจํานวนเเงินรวมกันไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรั
แ พย์สินปประกาศกําหนนด และให้สวนงานหรื
ว่
อหนน่วยงานภายในส่วนงานดังกกล่าว นําส่งเงิงินจํานวน
ไม่น้อยกว่าวงเงินที่คณะกรรมการบ
ณ
บริหารการเงินและทรั
น
พย์สินนประกาศกําหนดเข้
ห ากองทุนนตามวรรคหนนึ่ง
ข้อ ๒๗ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดจะได้รัรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิงินเพิ่มพิเศษ เงินประจําตําแหน่ง
า
าใด ให้แจ้งให้ผู้นนทราบโดยตร
นั้
รง
เงินรางวััลหรือเงินช่วยยเหลืออืน่ ๆ จํานวนเท่
การเปิดเผยข้อ้ มูลตามวรรคคหนึ่งต่อผู้ไม่มีมหี น้าที่เกี่ยวข้ข้องถือเป็นกาารกระทําผิดวินันย
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิ
ป ทธิภาพแและการเสริมสร้
ส างแรงจูงใจจในการปฏิบัตติิงาน
ข้อ ๒๘ ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่พัฒนาและฝึ
น
กอบรม หรือส่งเสริมิ ให้ผู้ปฏิบตัติิงานในมหาวิทยาลั
ท ย ได้รับ
การพัฒนาและฝึ
น
กอบรรมเพือ่ เพิ่มพูนความรู
น
้ ความมสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุคณธรรม และะจริยธรรม และเสริ
แ
มสร้าง
แรงจูงใจให้สามารถปฏิฏิบัติหน้าที่ได้อ้ ย่างมีประสิทธิ
ท ภาพทั้ง ตาามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกกาศกําหนด
พนักงานเต็มเวลาตามข้
เ
อ ๑๑
๑ (๑)(ก) หรืรือลูกจ้างที่ทาํางานด้านบริการที
ก ่ใช้คุณวุฒ
ฒิิต่ํากว่าปริญญาตรี
ญ ตามข้อ
ก จารณาจจากมหาวิทยาาลัยเพื่อเข้าสูการดํ
ก่ าเนินการรขอเครือ่ งราชชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบ
๑๑ (๒)(กก) อาจได้รับการพิ
สํานักนายกรัฐมนตรี
า บมอบให้แแก่ผู้ปฏิบัติงานนในมหาวิทยาาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหห้มเี ข็มเครื่องหหมายของมหาวิทยาลัย สําหรั
งิ ดต่อกันในระยะเวลาห
ใ
หนึ่ง เพื่อเป็นการเสริ
ก
มสร้างแรงจู
ง งใจในกการปฏิบัติงานนได้
ที่ปฏิบัตงานติ
ชั้นของเข็มเคครือ่ งหมาย ลักษณะ
ก
ขนาด การติดหรือปประดับ รวมถึงผู
ง ้มีสทิ ธิติดหรือประดับเข็มเครื
ม อ่ งหมาย
ให้เป็นไปปตามที่ ก.บ.บบ. ประกาศกําหนด
หมวด ๕
วัันทํางานและกการลา
ข้อ ๒๙ จํานววนวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุดงาน วันหยุดประจําปีของพนักกงานและลูกจ้้าง ให้เป็นไปป
ตามที่ ก..บ.บ. ประกาศศกําหนด
การลาของพนนักงานและลูกจ้
ก างให้เป็นไปปตามหลักเกณ
ณฑ์และวิธีการรที่ ก.บ.บ. ปรระกาศกําหนดด
การลงเวลาการปฏิบัติงานขของพนักงานและลูกจ้างให้ห้ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด

-๙หมวด ๖
ระบบการประะเมิน
ข้อ ๓๐ ให้อธิการบดีสําหรับรองอธิการรบดี ผู้ช่วยอธิธิการบดี และะหัวหน้าส่วนงงานทุกส่วนงาาน และ
หัวหน้าส่วนงานสําหรัับพนักงาน แลละลูกจ้าง ดําเนิ
า นการประเมินผลการปฏิฏิบัติงานอย่างงต่อเนือ่ งอย่างน้
ง อยปีละครัง้
ตามทีส่ ภามหาวิ
ภ
ทยาลัลัยกําหนด และตามสัญญาจ้จ้าง
ใ นําผลการปประเมินผลกาารปฏิบัติงานขของพนักงานแและลูกจ้างตามมวรรคหนึ่ง ไไปใช้เป็นหลักในการ
ให้
ก
พิจารณาาดําเนินการใดดๆ อันเกี่ยวกับพนั
บ กงานและลูกจ้างนั้น รวมทั้งการพิจารณาเลื
จ
่อนเงิินเดือนประจจําปีหรือการ
เลื่อนตําแหน่
แ งด้วย
ข้อ ๓๑ การประเมินผลกาารปฏิบัติงานตต้องเปิดโอกาสสให้ผรู้ ับการปประเมินแสดงข้อมูล ข้อเท็จจริง
เพื่อสนับสนุนหรือทักทท้วงโต้แย้งได้
ข้อ ๓๒ กรณี
ณีที่ผลการประะเมินผลการปปฏิบัติงานของพนักงานเต็มเวลาตามข้อ ๑๑๑ (๑)(ก) หรืรือลูกจ้าง
ใ่ คุณวุฒิต่ํากว่
ก าปริญญาตรีรีตามข้อ ๑๑ (๒)(ก) ผู้ใดต่ากว่
าํ ามาตรฐาน ให้ผู้บังคับบับญชาตาม
ที่ทํางานด้านบริการทีใช้
ข้อ ๓๐ ดํดาเนินการให้พนั
พ กงานและลูกจ้างผู้นั้นมีโอกาสพั
โ
ฒนาาประสิทธิภาพพและประสิทธิผลในการทํางานตาม
หลักเกณ
ณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
เมื่อได้ดําเนินการเพื
น
่อพัฒนาประสิ
น
ทธิภาพและประสิ
า
ท ผลตามวรรรคหนึ่งแล้ว ในนการประเมินผล
ทธิ
น
การปฏิบับตั ิงานครั้งต่อไป
ไ ให้ ก.บ.บบ. แต่งตั้งคณะะอนุกรรมการรเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้
ป
วยผผู้ทรงคุณวุฒภายนอก
ภิ
เป็นประธธาน และกรรรมการอื่นอีกจํจานวนสีค่ น เพพื่อดําเนินการรประเมิน หาากผลการพิจาารณาปรากฏวว่าพนักงาน
เต็มเวลาตามข้อ ๑๑ ((๑)(ก) หรือลูกจ้
ก างที่ทาํ งานด้านบริการทีใ่ใช้คุณวุฒติ ่ํากว่
ก าปริญญาตรีรีตามข้อ ๑๑ (๒)(ก) ผู้นั้น
จ
มีผลการปปฏิบตั ิงานต่ํากว่ามาตรฐานน ให้คณะอนุนกรรมการเฉพพาะกิจรายงานน ก.บ.บ. เพื่ออพิจารณาว่าจะสมควรให้
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาปประสิทธิภาพแและประสิทธิผลต่
ผ อไปหรือจจะให้ออกจากกงาน
กรณีที่ ก.บ.บบ. มีมติให้ผู้นนได้
นั้ รับการพัฒนาประสิ
ฒ
ทธิภภาพและประสิสิทธิผลต่อไป ให้ผู้นนั้ อยูปฏิ
ป่ บัติงานต่อไป
ไ
อีกหนึ่งรอบการประเมิมินผลการทํางาน
ง และให้คณะอนุ
ค
กรรมกการเฉพาะกิจตามวรรคสองงดําเนินการประเมินอีกครั้ง
หนึ่ง หากกผลการปฏิบัติงานยังต่ํากวว่ามาตรฐานอีกให้ผู้บังคับบััญชาผูม้ ีอํานาาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
อ
กรณีที่ ก.บ.บบ. มีมติให้ผู้นนออกจากงาน
นั้
นตามวรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มอี ํานาาจ สั่งให้ผู้นนออกจากงาน
ั้น
กรณีที่ผู้รับกาารประเมินถูกสั่งให้ออกจากกงาน ให้มสี ิทธิอุทธรณ์ผลกการประเมินตาามวรรคสองแและวรรคสี่
ต่อ ก.บ.บบ. ได้ภายในสสามสิบวัน นับแต่
บ วันทีไ่ ด้รับแจ้
บ งผลการประเมิน
หมวด ๗
วินันัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๓๓ พนักกงานและลูกจ้างต้องรักษาวิวินยั และจรรยยาบรรณตามทีที่กําหนดเป็นข้ขอห้ามและข้อ้ ปฏิบัติไว้
ในหมวดนีโ้ ดยเคร่งครััด
ข้อ ๓๔ พนักกงานและลูกจ้างต้องสนับสนุ
ส นการปกครรองระบอบปรระชาธิปไตยอันั มีพระมหากกษัตริย์
ทรงเป็นประมุ
ป ข ตามรัรัฐธรรมนูญแหห่งราชอาณาจัักรไทยด้วยคววามบริสุทธิ์ใจ

-๑๐ข้อ ๓๕ พนักกงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติตหิ น้าที่ด้วยคววามซื่อสัตย์สจริ
จุ ต เที่ยงธรรรม ขยันหมั่นเพพียร และ
ดูแลเอาใใจใส่รกั ษาประะโยชน์ของมหหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้อาศััยหรือยอมให้ผูอ้ ื่นอาศัยอํานาจหน้
น
าที่ของตนไม่
อ
ว่าจะโโดยทางตรงหรืรือทางอ้อม หาประโยชน์
ห
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น
ก บัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองงหรือผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์ทมิี่ ควรได้
การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิ
า ายแรง
เป็นการททุจริตต่อหน้าทีท่และเป็นควาามผิดวินยั อย่างร้
ข้อ ๓๖ พนักกงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติตหิ น้าที่ตามกฎฎหมาย ระเบียบ แบบแผนนของมหาวิทยาลัย
การปฏิบับตั ิหน้าที่โดยจจงใจหรือประมมาทเลินเล่อไมม่ปฏิบตั ิตามกกฎหมาย ระเบีบียบ แบบแผนนของมหาวิทยาลั
ย ย
หรือขาดการเอาใจใส่ระมั
ร ดระวังรักษาประโยชน์
ษ
ข
ของมหาวิ
ทยาาลัยอันเป็นเหตุให้เกิดความมเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
อย่างร้ายแรงเป็
ย
นความมผิดวินยั อย่างร้
ง ายแรง
ข้อ ๓๗ พนักกงานและลูกจ้างต้องไม่รายยงานเท็จต่อผูบับ้ งคับบัญชา การรายงานโโดยปกปิดข้อความ
ซึ่งควรต้องแจ้
อ งถือว่าเป็ป็นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเทท็จต่อผู้บังคับบั
บ ญชาอันเป็นเหตุ
น ให้เสียหาายแก่มหาวิทยาลั
ย ยอย่างร้ายแรงเป็นควาามผิดวินยั
อย่างร้ายแรง
ย
ข้อ ๓๘ พนักกงานและลูกจ้างต้องสุภาพเรียบร้อย วางงตนให้เหมาะะสมกับวัฒนธรรรมอันดีงามขของสังคมไทย
อุทิศเวลาาให้กบั มหาวิทยาลั
ท ยอย่างเตต็มที่ รักษาคววามสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลในการปฏิบบััติหน้าที่ระหวว่าง
ผู้ร่วมปฏิฏิบัติงานด้วยกััน
ข้อ ๓๙ พนักกงานและลูกจ้างต้องไม่กระะทําการหรือยยอมให้ผู้อื่นกรระทําการหาประโยชน์อันอาาจทําให้
เสื่อมเสียความเที
ย
่ยงธรรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศกดิ
กั ์ของตําแหนน่งหน้าที่ของตตน การกระทําาดังกล่าวเป็นการกระทํา
ผิดวินัยอย่
อ างร้ายแรง
ข้อ ๔๐ พนักกงานเต็มเวลาาและลูกจ้างต้อ้ งไม่เป็นกรรรมการผู้จัดการ ผู้จดั การ หหรือดํารงตําแหน่
แ งอื่น
ที่มีลักษณ
ณะงานคล้ายคคลึงกันนั้นในหห้างหุ้นส่วนหรืรือบริษัท เว้นนแต่เป็นกิจกาารของมหาวิททยาลัยและได้ร้ ับมอบหมายย
จากอธิการบดี
า
ข้อ ๔๑ พนักกงานและลูกจ้างต้องรักษาชืชื่อเสียงของตนและรักษาเกีกียรติศักดิ์ของงตําแหน่งหน้าที
า ่ของตน
มิให้เสือ่ มเสี
ม ยโดยไม่กรระทําการใดๆ อันได้ชอื่ ว่าเป็ป็นผู้ประพฤติติชั่ว
การกระทําคววามผิดอาญาจจนได้รับโทษจจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุส่ ุดให้จาํ คุก เว้้นแต่เป็นโทษษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดดยประมาทหรืรือความผิดลหหุโทษหรือกระะทําการอื่นใดอันได้ชอื่ ว่าเป็ป็นผู้ประพฤติชัช่วอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแแรง
ข้อ ๔๒ พนักกงานและลูกจ้างกระทําการรใดอันเป็นกาารคัดลอกหรือลอกเลี
อ
ยนผลงานการขอแตต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการหหรือผลงานการขอกําหนดตํตําแหน่งผู้ชํานนาญการ ผู้ชํานาญการวิชาชีพเฉพาะ ผูเชี
้ ่ยวชาญ
และผู้เชียวชาญพิ
ย่
เศษขของผูอ้ นื่ โดยมิมิชอบ หรือนํําผลงานทางวิวิชาการหรือผลงานการขอกกําหนดตําแหนน่ง
ผู้ชํานาญ
ญการ ผู้ชํานาญการวิชาชีพเฉพาะ
พ
ผู้เชียวชาญ
่ย
และผผู้เชี่ยวชาญพิเศษของผู
เ
อ้ ื่นมมาเป็นของตนนหรือจ้างวาน
ใช้ผู้อื่นทํําผลงานการขขอแต่งตั้งให้ดารงตํ
ํ าแหน่งทางวิ
ท ชาการหรืรือผลงานการรขอกําหนดตําาแหน่งผูช้ ํานาาญการ
ผู้ชํานาญ
ญการวิชาชีพเฉฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญ
ว
และผูผู้เชี่ยวชาญพิเศศษในนามตน ถือเป็นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง

-๑๑ข้อ ๔๓ พนักกงานและลูกจ้างแก้ไขผลกาารเรียนหรือผลการสอบขอองนิสติ และนักกเรียนโดยมิชอบ
อ ถือเป็น
การกระททําความผิดวินันัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๔ พนักกงานและลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่ในการออกข้อสอบหรื
อ
อดําเนินการเกี่ยวข้องในการจัดทํ
ด าข้อสอบ
และนําข้้อสอบไปเปิดเผยโดยมิ
เ
ชอบบ ถือเป็นการกระทําความผิผิดวินัยอย่างร้ร้ายแรง
ข้อ ๔๕ พนักกงานและลูกจ้างต้องไม่ล่วงละเมิ
ง ดทางเพพศหรือมีความมสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนิสิตหรื
ห อนักเรียน
การล่วงละเมิดทางเพศหรือมี
อ ความสัมพัันธ์เชิงชู้สาวกักับนิสติ หรือนักเรี
ก ยนโดยใช้ออุบายล่อลวง ขู่เข็ญ
ข่มขืนใจจ หรือเสนอประโยชน์ตอบแแทน ถือเป็นการกระทํ
น
าคววามผิดวินยั อยย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๖ พนักกงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติตติ นตามจรรยยาบรรณที่ ก.บบ.บ. ประกาศศกําหนด
ใ
ในการกํ
าหนดดจรรยาบรรณ
ณตามวรรคหนึนึ่ง ให้ ก.บ.บ. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขอ
อ
องพนักงาน
และลูกจ้้างประกอบด้ววย
จรรยาบรรณทีก่ ําหนดขึ้นจะกํ
จ าหนดว่าการประพฤติ
ก
ผผิิดจรรยาบรรณ
ณในเรือ่ งใดเป็ป็นความผิดวินันย
หรือเป็นความผิดวินัยอย่
อ างร้ายแรงด้วยก็ได้
ข้อ ๔๗ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดประพฤฤติผิดจรรยาบบรรณที่เป็นคววามผิดวินัยหรือื ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
น
นัยตามข้อบังคับนี
บ ้ ถ้าการปรระพฤติผดิ จรรรยาบรรณนั้นไม่
ไ เป็นความผิดวินัยให้ผู้บงั คัคบบัญชา
ให้ดําเนินการทางวิ
ดําเนินกาารตักเตือน สั่งั ให้ดําเนินการให้ถูกต้องภาายในเวลาที่กําหนดหรื
า
อทําทัณฑ์บน
พนักงานและะลูกจ้างผู้ใดไมม่ปฏิบัติตามคําตั
า กเตือน ดําเนินการให้ถกต้
กู องหรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้
ใ ถือว่า
เป็นการกกระทําผิดวินยั
หลักเกณฑ์แลละวิธีการในกาารตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทํ
อ าทัณฑ์์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที
ไ
่
ก.บ.บ. ประกาศกํ
ป
าหนนด
ข้อ ๔๘ ผู้บังคั
ง บบัญชาผูใ้ ด เมื่อปรากฏวว่ามีมูลที่ควรกกล่าวหาว่าพนันักงานและลูกกจ้างผูใ้ ด กระทําผิดวินัย
ละเลยไมม่ดําเนินการทาางวินัยตามหมมวด ๘ ให้ถอว่
อื าผู้บังคับบัญชาผู
ญ ้นั้นกระททําผิดวินัย
ผู้บังคับบัญชาาผู้ใดกลั่นแกล้ล้งผู้ใต้บังคับบัญชาในการกกล่าวหาหรือดําเนินการทางงวินัย ให้ถือว่าผู
า ้บังคับบัญชา
ผู้นั้นกระะทําผิดวินัยอยย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๙ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้ขอห้ามหรือไมม่ปฏิบัติตามข้้อปฏิบัติทางวิวินัยตามที่กําหนดไว้
ห
ในหมวดนี้ ผูน้ ั้นเป็นผู้กระทําผิดวินันัยจักต้องได้รับโทษทางวิ
บ
นัย เว้นแต่มเี หตุ
ห อันควรงดโททษตามที่กําหนดไว้
ห
ในหมวด ๘
โ
โทษทางวิ
นัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดืดือน
(๓) ลดเงินเดืดือน
(๔) ปลดออกก
(๕) ไล่ออก

-๑๒หมวด ๘
การดําเนินการททางวินัย
ข้อ ๕๐ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมี
า
หลักฐานตามสมมควรว่าได้กระะทําผิดวินัยหรืรือความ
ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาตามข้
ช
อ ๑๔๔ ว่าพนักงานนและลูกจ้างผูใดกระทํ
ใ้
าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินินการทาง
น
ว
วินัยผู้นั้นโดยเร็
หลักเกณฑ์แลละวิธีการในกาารดําเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามระเเบียบที่ ก.บ.บบ. ประกาศกําหนด
ด้วยความมเห็นชอบของงสภามหาวิทยาลั
ย ย
ระเบียบตามววรรคสองต้องคํานึงถึงความมเที่ยงธรรม ปประโยชน์ของมมหาวิทยาลัย และความรวดเร็ว
ในการดําเนิ
า นการ แลละต้องให้โอกาาสผูถ้ ูกกล่าวหหาได้ชแี้ จงแสดดงหลักฐานอยย่างเป็นธรรมดด้วย
ข้อ ๕๑ ในระะหว่างดําเนินการทางวิ
น
นัย ผู้บงั คับบัญชชาจะสั่งพักงานหรือสั่งให้อออกจากงานไว้้ก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืงื่อนไขการสั่งพักงาน หรือกการสัง่ ให้ออกกจากงานไว้ก่ออน และผลแหห่งการสั่งพักงาน
ง
หรือสั่งใหห้ออกจากงานนไว้ก่อน ให้เปนไปตามที
ป็
่ ก.บ.บ. ประกาศศกําหนด
ข้อ ๕๒ เมือ่ ผลการดําเนินการทางวิ
น
นัยปรากฏว่
ป
าผู้ถกกล่
กู าวหากระะทําผิดวินัย ใหห้ผู้บังคับบัญชาตามข้
ช
อ ๑๔๔
ลงโทษตาามควรแก่กรณ
ณีให้เหมาะสมมกับความผิดและในคํ
แ
าสั่งลงโทษให้แสดงงว่าผู้ถูกลงโทษษกระทําผิดวินันยในกรณีใด
พนักงานและะลูกจ้างผู้ใดกรระทําผิดวินัยอย่
อ างไม่ร้ายแรรง ให้ผู้บังคับบับญชาสั่งลงโททษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงิงินเดือน ถ้ามีเหตุอันควรลดดหย่อนจะนํามาประกอบก
ม
ารพิจารณาลดโทษก็ได้ แตต่สําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ฑ ให้ใช้เฉพาะะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยหรื
อ อมีเหตุอัอันควรลดหย่อนซึ
อ ่งยังไม่ถึงกกับจะต้องถูกลงโทษ
ตัดเงินเดืดือน
อ างร้ายแรง ให้ผบู้ ังคับบัญชาสั
ญ ง่ ลงโทษษปลดออกหรือไล่ออก
พนักงานและะลูกจ้างผู้ใดกรระทําผิดวินัยอย่
ตามความมร้ายแรงแห่งกรณี
ง
ถ้ามีเหตุ
ห อันควรลดหหย่อนจะนํามาาประกอบการรพิจารณาลดโโทษก็ได้ แต่ห้หามมิให้
ลดโทษต่ํากว่าปลดออก
ผู้ใดถูกลงโทษษไล่ออก ไม่มสิสี ิทธิรับผลประะโยชน์ตามสิททธิของผู้นั้น เวว้นแต่ถกู ลงโททษปลดออกใหห้ได้รับ
ผลประโยยชน์ตามสิทธิของผู
ข ้นนั้ เสมืมือนว่าผูน้ ั้นลาาออกจากงานตามที่ ก.บ.บ.. ประกาศกําหหนด
ข้อ ๕๓ พนักกงานและลูกจ้าง ซึ่งพ้นจากกงานอันมิใช่เพราะเหตุ
พ
ตายย อาจถูกดําเนินินการทางวินัย
เพราะมีการกระทํ
ก
าผิดวิ
ด นัยอย่างร้ายแรงก่
ย อนพ้นจากงานได้
จ
แตต่ตอ้ งดําเนินการทางวิ
ก
นัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พ้นจากงานทั้งนี้ตามทีที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนด
หมวด ๙
การออกจากกงาน
ข้อ ๕๔ พนักกงานและลูกจ้างออกจากงาานเมื่อ
(๑) ถึงแก่ความตาย
ว
(๒) ครบเกษีษียณการปฏิบัติงาน
(๓) ได้รับอนุนุญาตให้ลาอออก

-๑๓(๔) สิ้นสุดสัญ
ญญาจ้าง
(๕) มหาวิทยยาลัยบอกเลิกสั
ก ญญาจ้างเมืือ่ ผลการประเมินไม่ผ่านหรืรือตามเงื่อนไขขที่กําหนดไว้ในสั
ใ ญญาจ้าง
(๖) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก
(๗) ถูกสั่งลงโทษปลดออกก
ข
กงานตตําแหน่งบริหาร
า ซึง่ ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริ
บ หารเป็น
(๘) พ้นจากตตําแหน่งตามววาระ ในกรณีของพนั
บุคคลภาายนอกมหาวิทยาลั
ท ย
(๙) พ้นจากตตําแหน่งตามออธิการบดี ในกกรณีของรองออธิการบดี และผูช้ ว่ ยอธิการรบดี ซึ่งก่อนดดํารงตําแหน่ง
ท ย
ผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลั
(๑๐) พ้นจากกตําแหน่งตามมหัวหน้าส่วนงาน ในกรณีของรองหั
ข
วหน้น้าส่วนงาน ซึ่งก่
ง อนดํารงตําแหน่ง
ท ย
ผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลั
(๑๑) ขาดคุณ
ณสมบัตใิ นการดํารงตําแหนน่งนั้น ในกรณี
ณีของพนักงานนตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งก่อนดดํารงตําแหน่ง
ท ย
ผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลั
(๑๒) ถูกถอดดถอนโดยสภาามหาวิทยาลัย ในกรณีของงรองอธิการบดีดีหรือหัวหน้าสส่วนงาน ซึ่งก่อนดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารเป็นบบุคคลภายนอกมหาวิทยาลััย
(๑๓) ถูกถอดดถอนโดยอธิการบดี
ก
ในกรณ
ณีของผู้ช่วยอธิการบดีและรรองหัวหน้าส่ววนงาน ซึ่งก่อนดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารเป็นบบุคคลภายนอกมหาวิทยาลััย
ข้อ ๕๕ หลักเกณฑ์
ก
วิธีการลาออก การรอนุญาตให้ลาออก
า และการรยับยั้งการลาาออก ของพนัักงานและ
ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามทีที่ ก.บ.บ. ประะกาศกําหนด
ใ
ในกรณี
ที่พนักกงานและลูกจ้างขอลาออกกเพือ่ ดํารงตําแหน่
แ งทางการเมืองหรือเพืออสมั
่ ครรับเลือกตั
ก ้งทางการเมืมือง
ทั้งในระดดับชาติและระะดับท้องถิ่น ให้การลาออกมมีผลนับตัง้ แต่ต่วันที่ผู้นั้นขอลลาออก
ข้อ ๕๖ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดลาออกกเพือ่ สมัครไปปปฏิบัติงานใดดๆ ตามความปประสงค์ของททางราชการ
หรือกิจการของมหาวิ
ก
ททยาลัย ถ้าปรระสงค์จะกลับมาปฏิบัตงิ านนในมหาวิทยาลัยภายหลังเสสร็จสิ้นการปฏิฏิบัติงาน
ดังกล่าว ให้อธิการบดีมมีอํานาจทําสัญญากั
ญ บบุคคลลผู้นั้นและกําหนดเงื่อนไขใในการรับกลับบเข้าปฏิบัติงานนใน
ย ยได้โดยคํานึ
า งถึงประโยชชน์ของมหาวิทยาลั
ท ย
มหาวิทยาลั
ข้อ ๕๗ เมือ่ พพนักงานและลูกจ้างผู้ใดไปปรับราชการทหหารตามกฎหมายว่าด้วยกาารรับราชการททหาร
ให้อธิการรบดีสงั่ ให้ผู้นั้นออกจากงาน
น
นหรือเลิกจ้าง เมื่อพ้นจากราาชการทหารแแล้ว อธิการบดีดีจะรับผู้นั้นกลับเข้า
ทํางานโดดยให้นับเวลารระหว่างไปรับราชการทหาร
บ
รเป็นเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ ตามหลักเกณ
ณฑ์ที่ ก.บ.บ.
ประกาศกําหนด
ข้อ ๕๘ พนักกงานเต็มเวลาาและลูกจ้างผู้ใดมีอายุครบหหกสิบปีบริบรณ์
รู ให้พ้นจากกตําแหน่งเพราาะครบ
เกษียณกการปฏิบัติงานนเมื่อสิ้นปีงบปประมาณของมมหาวิทยาลัย

-๑๔หมวด ๑๐๐
ค่าชดเชยย
ข้อ ๕๙ พนักกงานเต็มเวลาาตามข้อ ๑๑ (๑)(ก)
(
หรือลูกจ้
ก างที่ทํางานนด้านบริการทีที่ใช้คุณวุฒิต่ํากว่
ก าปริญญาตตรี
ตามข้อ ๑๑
๑ (๒)(ก) อออกจากงานตามข้อ ๕๔ (๑) และ (๒) ให้มหาวิ
ม ทยาลัยจ่จายค่าชดเชยใให้ตามหลักเกกณฑ์และอัตรา
ร
ที่ ก.บ.บ. ประกาศกําหนดด้
ห วยความมเห็นชอบของสภามหาวิทยาลั
ย ย
สําหรับพนักงานเต็
ง มเวลาตตามข้อ ๑๑ (๑๑)(ก) หรือลูกจจ้างทีท่ ํางานด้ด้านบริการที่ใชช้คุณวุฒิต่ํากวว่าปริญญาตรี
ตามข้อ ๑๑
๑ (๒)(ก) ที่บบรรจุก่อนวันที่ ๒๒ กันยายยน พ.ศ. ๒๕๕๕๔ และออกจจากงานตามข้อ ๕๔ (๓) ให้้มหาวิทยาลัย
จ่ายค่าชดดเชยตามหลักกเกณฑ์และอัตราที
ต ่ ก.บ.บ. ประกาศกําหหนดด้วยความมเห็นชอบของงสภามหาวิทยาลั
ย ย
หมวด ๑๑๑
การอุทธรณ์และกาารร้องทุกข์
ข้อ ๖๐ ให้มีคณะกรรมกาารอุทธรณ์และะร้องทุกข์ประะจํามหาวิทยาาลัยคณะหนึ่งปประกอบด้วย
(๑) ประธานกกรรมการซึ่งสภามหาวิ
ส
ทยาลัยแต่งตั้งจากกกรรมการสภภามหาวิทยาลัลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ฒิ
(๒) กรรมการรซึ่งเลือกจากผผูด้ ํารงตําแหนน่งรองอธิการบบดี จํานวนหหนึ่งคน
(๓) กรรมการรซึ่งเลือกจากหหัวหน้าส่วนงาาน จํานวนสอองคน
(๔) กรรมการรซึ่งเลือกจากพพนักงานและลลูกจ้างซึ่งเป็นคณาจารย์
น
ประจํ
ร าและมิได้ดดํารงตําแหน่งตาม
ง (๒)
และ (๓) จํานวนสองคคน และจากพพนักงานและลูลูกจ้างซึ่งมิใช่คณาจารย์
ค
จํานวนสองคน
(๕) กรรมการรผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ กรรมการตตาม (๑) (๒) ((๓) และ (๔) เลื
เ อกจากบุคคลภายนอก
ค
จํานวนสามคนน
โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒดิด้้านบริหารงานนบุคคล ด้านกฎหมาย
น
แลละด้านบริหารรองค์กร ด้านลละหนึ่งคน
ใ อธิการบดีแต่
ให้
แ งตั้งเลขานุการคนหนึ่ง และอาจแต่
แ
งตั้งผูช้ ว่ ยเลขานนุการได้อีกไม่เเกินสองคน
หลักเกณฑ์แลละวิธีการเลือกกรรมการตา
ก
าม (๒) (๓) แลละ (๔) ให้เป็นไปตามประก
น
กาศของมหาวิทยาลั
ท ย
คณะกรรมกาารมีวาระการดดํารงตําแหน่งคราวละสองปีปี
ข้อ ๖๑ คณะะกรรมการอุทธรณ์
ท และร้องทุ
ง กข์ประจํามหาวิ
ม ทยาลัยมีหน้าที่พิจารณ
ณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สั่ง
ลงโทษ ไล่
ไ ออก ปลดออก ลดเงินเดือน
อ ตัดเงินเดือน
อ ภาคทัณฑ์ และคําสั่งให้ห้ออกจากงาน และพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์ ในนการนี้ ให้มอี านาจแต่
าํ
งตั้งอนุกรรมการเพืพื่อทําการใดๆ เมือ่ คณะกรรรมการอุทธรณ
ณ์และร้องทุกข์ขประจํา
มหาวิทยาลั
ย ยได้พิจารณ
ณาวินิจฉัยเรื่องอุ
อ ทธรณ์และะร้องทุกข์เสร็จสิ
จ ้นแล้ว ให้เสนอสภามหา
ส
วิทยาลัยเพื่อมีมติ
ข้อ ๖๒ การพิจารณาการปประชุมและการคัดค้านกรรรมการ ให้เป็นไปตามระเบี
น
ยยบที่คณะกรรรมการ
อุทธรณ์และร้
แ องทุกข์ปประจํามหาวิทยาลั
ท ยประกาศกําหนด
ข้อ ๖๓ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรื
ล
อถูกสั
ก ่งให้ออก ให้ห้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้
แ องทุกข์ปประจํามหาวิทยาลั
ท ยภายในสสามสิบวันนับแต่
บ วันได้รบั ทราบคํ
ท าสั่ง
ข้อ ๖๔ พนักกงานและลูกจ้างผู้ใดเห็นว่าผู
า ้บงั คับบัญชาใช้อาํ นาจหนน้าที่ปฏิบัติตอตนโดยไม่
อ่
ถูกต้ตอง
หรือไม่ปฏิบตั ติ อ่ ตนให้ห้ถูกต้องตามกกฎหมาย ระเบีบียบ และข้อบังคับของมหาาวิทยาลัย หรือมี
อ ความคับข้อ้ งใจ
อันเกิดจาากการปฏิบัตขิของผูบ้ ังคับบััญชาต่อตน ใหห้ผู้นั้นมีสิทธิร้รอ้ งทุกข์ตอ่ คณ
ณะกรรมการอุอุทธรณ์และร้องทุ
อ กข์
ประจํามหหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันเกิกิดเหตุให้ร้องททุกข์
ข้อ ๖๕ ในกรณีที่มีปัญหาาในการดําเนินการตามข้
น
อบังคับนี้ให้เสนออสภามหาวิทยาลัยพิจารณ
ณา

-๑๕บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล ซึ่งได้รบั การแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่กอ่ นวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บังคับ คงมีฐานะเป็นคณะกรรมการดังกล่าว
ต่อไป และทําหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งจนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม หรือจะได้มกี ารแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตาม
ข้อบังคับนี้ หรือทําหน้าทีต่ ามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งจนกว่าจะได้มกี ารแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖๗ ในระหว่างที่ยังไม่ได้กําหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตามข้อบังคับนี้ ให้นํา
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการ ที่มอี ยู่เดิมมาใช้ไปพลางก่อนโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการกําหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการตาม
ข้อบังคับนี้
การดําเนินการทางวินัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ทีใ่ ช้บังคับอยู่ในขณะกระทําความผิด และ
กําหนดโทษ จนกว่าจะเสร็จสิน้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

