ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่ าด้ วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑๑
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓๒ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
“ส่ วนงาน” หมายความว่า ส่ วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา”
“บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งมิใช่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา
ข้อ ๔๓ (ยกเลิก)
ข้อ ๕ ให้อธิ การบดีรักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรี ยกโดยย่อว่า “ก.บ.บ.”
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) อธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ
๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวบรวมโดย นายจิรวัธ ศิริศกั ดิ์สมบูรณ์ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒
๓

ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔ ยกเลิกโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓

๒

(๒) ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน
ไม่เกินสี่ คน โดยอย่างน้อยต้องมีผทู ้ รงคุณวุฒิ ทางด้านบริ หารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และ
ด้านบริ หารองค์กร เป็ นกรรมการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
(๔) รองอธิ การบดีซ่ ึ งอธิ การบดีกาหนดไม่เกินสองคน เป็ นกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน เป็ นกรรมการ
(๖) หัวหน้าส่ วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่ คน เป็ นกรรมการ
(๗) หัวหน้าสานักงานอธิการบดี เป็ นกรรมการและเลขานุการ
อธิ การบดีมีอานาจแต่งตั้งพนักงานซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล อีกไม่เกิน
สองคน เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้อธิ การบดีเลือกกรรมการโดยตาแหน่งหนึ่งคน เป็ นรองประธานกรรมการ
การคัดเลือกหัวหน้าส่ วนงานตาม (๖) ให้เป็ นไปตามระเบียบที่อธิ การบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๖ (๒) และ (๖) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี แต่อาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ ๖ (๒) และ (๖)
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการประเภทนั้น
(๔) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(๕) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรณี ที่กรรมการตามข้อ ๖ (๒) หรื อ (๖) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้อธิการบดี
ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งแทนภายในเก้าสิ บวัน และให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่ง
เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

๓

ข้อ ๘๔ คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดมาตรฐานการบริ หารงานบุคคล และจรรยาวิชาชีพที่พึงมีในมหาวิทยาลัย
วินยั และการรักษาวินยั การดาเนินการทางวินยั และการออกจากงาน
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานและลูกจ้าง
(๔) กาหนดกรอบอัตรากาลัง และอัตราของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริ หารงานบุคคล
(๕) รับรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อ
ประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างในมหาวิทยาลัย กาหนดอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทนที่ได้รับ และตาแหน่งที่ควรแต่งตั้ง
(๖) ตีความวินิจฉัยปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ขอ้ บังคับนี้
(๗) เสนอแนะและให้คาปรึ กษาแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
(๘) รายงานผลการดาเนิ นงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ระบบการบริ หารงานบุคคล
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการหรื ออนุกรรมการ เพื่อทาการใดๆ อันอยูใ่ นอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามข้อบังคับนี้
(๑๑) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรื อตามที่ระบุในข้อบังคับอื่น
ของมหาวิทยาลัย
การกาหนดตาม (๒) (๓) และ (๔) เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้
ใช้บงั คับได้
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมถ้าประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
รองประธานเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับกรรมการผูใ้ ด กรรมการผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมในเรื่ องนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
๔

ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒

๔

หมวด ๒
การกาหนดตาแหน่ ง การบรรจุและการแต่ งตั้ง
ข้อ ๑๐๕ ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานและลูกจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทวั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี และไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๓) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
(๔) สาเร็ จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กาหนด
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ เป็ นคนเสมือนไร้
ความสามารถหรื อเป็ นโรคที่ ก.บ.บ. กาหนด
(๓) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักงาน หรื อถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้
หรื อกฎหมายอื่น
(๔) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะกระทาผิดวินยั ตามข้อบังคับนี้
(๑๐) เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อกระทาการทุจริ ตในการสอบระหว่าง
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ก.บ.บ. อาจ
อนุมตั ิให้บรรจุแต่งตั้ง บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตาม (ก) (๑) และหรื อ (๒) ก็ได้
๕

ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๕

ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์แก่การสอนหรื อการวิจยั ก.บ.บ.
อาจอนุมตั ิให้บรรจุแต่งตั้ง บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตาม (ก) (๑) และหรื อ (๒) แต่เป็ นผูม้ ีความสามารถ
และความชานาญงานสู งเข้าเป็ นพนักงานและลูกจ้างเฉพาะเพื่อให้ปฏิบตั ิงานสอนหรื อวิจยั ก็ได้
ความใน (ก) (๒) ในส่ วนที่เกี่ยวกับอายุไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ มิให้นามาใช้บงั คับกับ
ผูด้ ารงตาแหน่งตามข้อ ๑๒ (๓) (ก) (ข) (ค) และ (ง) เฉพาะที่เป็ นหัวหน้าส่ วนงานและรองหัวหน้า
ส่ วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้
หัวหน้าส่ วนงานและรองหัวหน้าส่ วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องมีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี บริ บูรณ์ ในวันสุ ดท้ายของการ
ปฏิบตั ิงาน เว้นแต่ในสาขาขาดแคลนกรณี ที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อส่ วนงาน
และมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายก็ได้
ข้อ ๑๐/๑๖ ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์แก่การสอนหรื อการ
วิจยั พนักงานตาแหน่งคณาจารย์อาจได้รับการต่อเวลาปฏิบตั ิงานได้ โดยให้ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ครบเกษียณการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑๑ พนักงานและลูกจ้าง มีดงั นี้
(๑) พนักงาน ได้แก่
ก. พนักงานเต็มเวลา
ข. พนักงานบางส่ วนเวลา
(๒) ลูกจ้าง ได้แก่
ก. ลูกจ้างที่ทางานด้านบริ การที่ใช้คุณวุฒิต่ากว่าปริ ญญาตรี
ข. ลูกจ้างที่มหาวิทยาลัยจ้างเพื่อทางานเฉพาะเรื่ อง หรื อเฉพาะช่วงระยะเวลา
ค. ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจ้างตามที่ ก.บ.บ. กาหนด
ข้อ ๑๒๗ ตาแหน่งพนักงาน มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งคณาจารย์ ซึ่ งได้แก่พนักงานที่มีหน้าที่สอนและวิจยั เป็ นหลัก ให้มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ศาสตราจารย์
(ข) รองศาสตราจารย์
(ค) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(ง) อาจารย์

๖
๗

ข้อ ๑๐/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๖

(๒) ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่ง ดังนี้
(ก) ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
(ข) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(ค) ผูช้ านาญการวิชาชีพเฉพาะ
(ง) ผูช้ านาญการ
(จ) ผูป้ ฏิบตั ิงานตามวิชาชีพ
(๓) ตาแหน่งบริ หาร ได้แก่
(ก) อธิการบดี
(ข) รองอธิการบดี
(ค) ผูช้ ่วยอธิ การบดี
(ง) หัวหน้าส่ วนงาน รองหัวหน้าส่ วนงาน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
(จ) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.บ. กาหนดด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ หรื อ
ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ หรื อตาแหน่งบริ หาร ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่งอธิ การบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี หัวหน้าส่ วนงานและ
รองหัวหน้าส่ วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะแต่งตั้งจากพนักงาน
หรื อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้มีตาแหน่งทางวิชาการตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ต้องเป็ นคณาจารย์ประจา
และเป็ นพนักงานเต็มเวลาที่ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิงานแล้ว
พนักงานซึ่ งดารงตาแหน่งตาม (๒) (ก) (ข) (ค) และ (ง) อาจได้รับแต่งตั้งให้มีตาแหน่งทาง
วิชาการได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ พนักงานและลูกจ้าง จะมีตาแหน่งใด ประเภทใด อัตราเงินเดือนเท่าใด จานวน
เท่าใด อยูใ่ นส่ วนงานใด และจะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งอย่างใด ให้ ก.บ.บ. ประกาศ
กาหนด โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงาน และต้องอยูใ่ น
กรอบอัตรากาลังและอัตราของวงเงินที่กาหนดตามข้อ ๘ (๔)
ข้อ ๑๔๘ ให้อธิ การบดีหรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ การบดีมอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็ นพนักงานและลูกจ้างจากผูท้ ี่ผา่ นกระบวนการสรรหาหรื อคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด ยกเว้นข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
๘

ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔

๗

ข้อ ๑๕๙ ให้อธิ การบดีเป็ นพนักงานตาแหน่งบริ หาร และไม่ตอ้ งทาสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งในตาแหน่งรองอธิ การบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี หัวหน้าส่ วนงานและ
รองหัวหน้าส่ วนงาน ซึ่ งก่อนดารงตาแหน่งบริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็ นพนักงาน
ตาแหน่งบริ หาร โดยต้องทาสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และไม่ตอ้ งทดลองปฏิบตั ิงาน
ให้อธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมายจัดทาสัญญาจ้างกับผูผ้ า่ นกระบวนการสรรหา
หรื อคัดเลือกตามข้อ ๑๔ และเมื่อผูใ้ ดปฏิบตั ิงานครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา และผ่าน
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนดแล้ว ให้บรรจุผนู ้ ้ นั เป็ นพนักงาน
ต่อไป
การทดลองปฏิบตั ิงานตามวรรคสาม และเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน ให้ ก.บ.บ.
กาหนดในสัญญาจ้างตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ ส่ วนงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาเป็ นที่จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรื อความชานาญงานเข้าเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างเป็ นกรณี
พิเศษแตกต่างไปจากที่กาหนดตามข้อ ๑๓ หรื อข้อ ๑๔ ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา เมื่อ ก.บ.บ.
อนุมตั ิให้บรรจุและได้กาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งบรรจุ
แต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นส่ วนงานใดในมหาวิทยาลัยอาจเสนอขอจ้างพนักงานหรื อลูกจ้าง
ที่ทางานเป็ นบางส่ วนเวลาก็ได้ โดยให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๗๑๐ พนักงานผูใ้ ดไปดารงตาแหน่งบริ หาร ในข้อ ๑๒ (๓) ให้ได้รับค่าตอบแทนและ
เงินประจาตาแหน่งบริ หารตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
การได้รับค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่งบริ หารตามวรรคหนึ่ง ไม่ตดั สิ ทธิ ของ
พนักงานซึ่ งดารงตาแหน่งทางวิชาการในการได้รับเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการที่ตนครองอยู่
ข้อ ๑๘ พนักงานผูใ้ ดพ้นจากตาแหน่งและออกจากงานไปปฏิบตั ิงานพิเศษตามความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย ถ้าผูน้ ้ นั ประสงค์จะกลับเข้าปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย ให้กระทาได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๙ พนักงานผูใ้ ด พ้นจากตาแหน่งและออกจากงานไปแล้ว และไม่ใช่กรณี ออกจาก
งานเพราะกระทาผิดวินยั ถ้าสมัครเข้าทางาน และมหาวิทยาลัยต้องการจะรับผูน้ ้ นั เข้าเป็ นพนักงาน
ให้กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด

๙

ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๑๐

ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒

๘

ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยอาจย้ายพนักงานหรื อลูกจ้างผูด้ ารงตาแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งอื่นในส่ วนงานเดียวกันหรื อต่างส่ วนงานได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ.
ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ การเลื่อนตาแหน่งพนักงานให้อธิ การบดีหรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่ ก.บ.บ. กาหนด
เป็ นผูส้ ั่งเลื่อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ ง และการเลือ่ นเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนพิเศษ
ข้อ ๒๒๑๑ อัตราเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ให้เป็ นไปตามบัญชีเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.บ.
ค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่งของอธิ การบดีให้เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด
ค่าตอบแทนและเงินประจาตาแหน่งของรองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดี หัวหน้าส่ วนงาน
และรองหัวหน้าส่ วนงาน ให้เป็ นไปตามที่อธิ การบดีประกาศกาหนด แต่ไม่เกินกรอบอัตราสู งสุ ดที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๓๑๒ การเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานและลูกจ้างในแต่ละปี ให้อธิการบดีหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ ก.บ.บ. กาหนดพิจารณาและสัง่ โดยคานึงถึงคุณภาพและปริ มาณงานของตาแหน่ง
และผลงานที่ได้ปฏิบตั ิมา การรักษาวินยั และจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๔ พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาทาการและ
ในวันหยุด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา ที่คณะกรรมการบริ หารการเงินและทรัพย์สินประกาศ
กาหนด
ข้อ ๒๕๑๓ พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เงินประจาตาแหน่ง เงินรางวัล
หรื อเงินช่วยเหลืออื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด ด้วยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย

๑๑
๑๒

ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.

๒๕๕๔
๑๓

ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๑

๙

ในกรณี ที่ส่วนงานใดมีรายได้และนาส่ งเงินสมทบส่ วนกลางได้สูงกว่าอัตราที่
คณะกรรมการบริ หารการเงินและทรัพย์สินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับส่ วนงานทัว่ ไป ให้ส่วนงานนั้นจัดให้
ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของส่ วนงานนั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนพิเศษไม่เกินจานวนเงิน
ส่ วนที่นาส่ งสู งกว่าอัตราที่กาหนดสาหรับส่ วนงานทัว่ ไป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ ๒๖ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดจะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ
เงินประจาตาแหน่ง เงินรางวัล หรื อเงินช่วยเหลืออื่นๆ จานวนเท่าใด ให้แจ้งให้ผนู ้ ้ นั ทราบโดยตรง
การเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องถือเป็ นการกระทาผิดวินยั
หมวด ๔
การเพิม่ พูนประสิ ทธิภาพและการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๗ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่พฒั นาและฝึ กอบรม หรื อส่ งเสริ มให้ผอู ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชารับการพัฒนาและฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม
และจริ ยธรรม และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปั จจุบนั และอนาคตตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
หมวด ๕
วันทางาน และการลา
ข้อ ๒๘ จานวนวันทางาน เวลาทางาน วันหยุดงาน วันหยุดประจาปี ของพนักงานและ
ลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
การลาของพนักงานและลูกจ้างให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศ
กาหนด

๑๐

หมวด ๖
ระบบการประเมิน
ข้อ ๒๙๑๔ ให้อธิการบดีสาหรับรองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิ การบดีและหัวหน้าส่ วนงานทุก
ส่ วนงาน และให้หวั หน้าส่ วนงานสาหรับพนักงานและลูกจ้างในส่ วนงาน ดาเนินการให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อยปี ละครั้ง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าส่ วนงานและผูป้ ฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย
ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งไปใช้เป็ น
หลักในการพิจารณาดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้างนั้น รวมทั้งการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนประจาปี หรื อการเลื่อนตาแหน่งด้วย
ข้อ ๓๐ ในการประเมินผลการทางาน ต้องเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ูกประเมินแสดงข้อมูล
ข้อเท็จจริ ง เพื่อสนับสนุน หรื อทักท้วงโต้แย้งได้
ข้อ ๓๑๑๕ ในกรณี ที่ผลการประเมินผลการทางานของพนักงานและลูกจ้างผูใ้ ด ต่ากว่า
มาตรฐาน ให้ผบู้ งั คับบัญชาตามข้อ ๒๙ ดาเนินการให้พนักงานและลูกจ้างผูน้ ้ นั มีโอกาสพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
เมื่อได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลตามวรรคหนึ่งแล้ว ในการ
ประเมินผลการทางานครั้งต่อไป ให้ ก.บ.บ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเป็ นประธาน และกรรมการอื่นอีกจานวนสี่ คน เพื่อดาเนินการประเมิน
หากผลการพิจารณาปรากฏว่า พนักงานและลูกจ้างผูน้ ้ นั มีผลการปฏิบตั ิงานต่ากว่า
มาตรฐานให้คณะกรรมการรายงาน ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรให้ผนู ้ ้ นั ได้รับการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป หรื อจะให้ออกจากงาน
ในกรณี ที่ ก.บ.บ. มีมติให้ผนู ้ ้ นั ได้รับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป ให้ผู้
นั้นอยูป่ ฏิบตั ิงานต่อไปอีกหนึ่งรอบการประเมินผลการทางาน และให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ตามวรรคสองดาเนินการประเมิน หากผลการปฏิบตั ิงานยังต่ากว่ามาตรฐานอีก ให้ผบู้ งั คับบัญชาผูม้ ี
อานาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากงาน

๑๔

ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.

๒๕๕๔
๑๕

ข้อ ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๑๑

ในกรณี ที่ ก.บ.บ. มีมติให้ผนู ้ ้ นั ออกจากงานตามวรรคสาม ให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจสั่ง
ให้ผนู ้ ้ นั ออกจากงาน
ผูร้ ับการประเมินที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งให้ออกจากงานอุทธรณ์ผลการประเมินตามวรรค
หนึ่งต่อ ก.บ.บ. ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งผลการประเมิน
หมวด ๗
วินัย และการรักษาวินัย
ข้อ ๓๒ พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาวินยั และจรรยาบรรณตามที่กาหนดเป็ นข้อห้าม
และข้อปฏิบตั ิไว้ในหมวดนี้โดยเคร่ งครัด
ข้อ ๓๓ พนักงานและลูกจ้างต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
ข้อ ๓๔ พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยงธรรม
ขยันหมัน่ เพียร และดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตนไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การปฏิบตั ิหรื อการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่ และเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๕ พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
มหาวิทยาลัย
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของมหาวิทยาลัย หรื อขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
อันเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๖ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา การรายงาน
โดยปกปิ ดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้วย
การรายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา อันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๗ พนักงานและลูกจ้าง ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อยวางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอัน
ดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กบั มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ระหว่างผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานด้วยกัน

๑๒

ข้อ ๓๘ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่กระทาการ หรื อยอมให้ผอู้ ื่นกระทาการหา
ประโยชน์อนั อาจทาให้เสื่ อมเสี ยความเที่ยงธรรมหรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ของตน การกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๓๙ พนักงานและลูกจ้างต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การหรื อดารงตาแหน่ง
อื่นที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกิจการของมหาวิทยาลัย
และได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
ข้อ ๔๐ พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาชื่อเสี ยงของตนและรักษาเกียรติศกั ดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่ อมเสี ย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อ
ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๑๑๖ พนักงานและลูกจ้างกระทาการใดอันเป็ นการคัดลอกหรื อลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการหรื อผลงานการขอกาหนดตาแหน่งผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการวิชาชีพเฉพาะ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ หรื อนาผลงานทางวิชาการ หรื อผลงานการขอกาหนด
ตาแหน่งผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการ วิชาชีพเฉพาะ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษของผูอ้ ื่น
มาเป็ นของตน หรื อจ้าง วาน ใช้ผอู้ ื่นทาผลงานทางวิชาการ หรื อผลงานการขอกาหนดตาแหน่ง
ผูช้ านาญการ ผูช้ านาญการวิชาชีพเฉพาะ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษในนามตน ถือเป็ นการ
กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๑/๑๑๗ พนักงานและลูกจ้าง แก้ไขผลการเรี ยนหรื อผลการสอบของนิสิตและนักเรี ยน
โดยมิชอบถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๑/๒๑๘ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ในการออกข้อสอบ หรื อดาเนินการเกี่ยวข้อง
ในการจัดทาข้อสอบ และนาข้อสอบไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง
ข้อ ๔๒ พนักงานและลูกจ้าง ต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าว
กับนิสิตหรื อนักเรี ยน
การล่วงละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับนิสิตหรื อนักเรี ยนโดยใช้อุบาย
ล่อลวง ขู่เข็ญ ข่มขืนใจ หรื อเสนอประโยชน์ตอบแทน เป็ นการกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง

๑๖
๑๗
๑๘

ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๔๑/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔

๑๓

ข้อ ๔๓ พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ในการกาหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.บ. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของพนักงานและลูกจ้างประกอบด้วย
จรรยาบรรณที่กาหนดขึ้น จะกาหนดว่าการประพฤติผดิ จรรยาบรรณในเรื่ องใดเป็ น
ความผิดวินยั หรื อเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงด้วยก็ได้
ข้อ ๔๔ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดประพฤติผดิ จรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินยั หรื อผิด
วินยั อย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการทางวินยั ตามข้อบังคับนี้ ถ้าการประพฤติผดิ จรรยาบรรณนั้นไม่เป็ น
ความผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการตักเตือน สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หรื อทาทัณฑ์บน
พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาตักเตือน ดาเนินการให้ถูกต้อง หรื อฝ่ าฝื นทัณฑ์บน
ให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีคาสั่ง หรื อการทาทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๔๕ ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดเมื่อปรากฏว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานและลูกจ้างผูใ้ ด
กระทาผิดวินยั ละเลยไม่ดาเนิ นการทางวินยั ตามหมวด ๘ ให้ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดกลัน่ แกล้งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการกล่าวหาหรื อดาเนินการทางวินยั
ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชาผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ ๔๖ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิทางวินยั
ตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ ผูน้ ้ นั เป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั จักต้องได้รับโทษทางวินยั เว้นแต่มีเหตุ
อันควรงดโทษตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๘
โทษทางวินยั มี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก

๑๔

หมวด ๘
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๔๗๑๙ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทาผิด
วินยั หรื อความปรากฏต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๒๙ ว่าพนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดกระทาผิดวินยั ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดาเนินการทางวินยั ผูน้ ้ นั โดยเร็ ว
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดาเนินการทางวินยั ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.บ.บ.
ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบตามวรรคสองต้องคานึงถึงความเที่ยงธรรม ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
ความรวดเร็ วในการดาเนินการ และต้องให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาได้ช้ ีแจงแสดงหลักฐานอย่างเป็ น
ธรรมด้วย
ข้อ ๔๘ ในระหว่างดาเนินการทางวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะสั่งพักงาน หรื อสั่งให้ออกจาก
งานไว้ก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักงานหรื อการสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน และผล
แห่งการสั่งพักงานหรื อสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน ให้เป็ นไปตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๔๙๒๐ เมื่อผลการดาเนิ นการทางวินยั ปรากฏว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดวินยั ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๒๙ ลงโทษตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิดและในคาสั่งลงโทษให้
แสดงว่าผูถ้ ูกลงโทษกระทาผิดวินยั ในกรณี ใด
พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดกระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงให้ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดเงินเดือน ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได้ แต่สาหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี กระทาผิดวินยั เล็กน้อย หรื อมีเหตุอนั
ควรลดหย่อน ซึ่ งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงให้ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ ลงโทษปลดออก
หรื อไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลด
โทษก็ได้ แต่หา้ มมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
ผูใ้ ดถูกลงโทษไล่ออกไม่มีสิทธิ รับผลประโยชน์ตามสิ ทธิ ของผูน้ ้ นั เว้นแต่ถูกลงโทษ
ปลดออก ให้ได้รับผลประโยชน์ตามสิ ทธิ ของผูน้ ้ นั เสมือนว่าผูน้ ้ นั ลาออกจากงานตามที่ ก.บ.บ.
ประกาศกาหนด

๑๙
๒๐

ข้อ ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๑๕

ข้อ ๕๐ พนักงานและลูกจ้างซึ่ งพ้นจากงานอันมิใช่เพราะเหตุตายอาจถูกดาเนิ นการทาง
วินยั เพราะมีการกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากงานได้ แต่ตอ้ งดาเนิ นการทางวินยั ภายใน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่พน้ จากงาน ทั้งนี้ ตามที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
หมวด ๙
การออกจากงาน
ข้อ ๕๑๒๑ พนักงานและลูกจ้างออกจากงานเมื่อ
(๑) ถึงแก่ความตาย
(๒) ครบเกษียณการปฏิบตั ิงาน
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) สิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง
(๕) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อผลการประเมินไม่ผา่ น หรื อตามเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในสัญญาจ้าง
(๖) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก
(๗) ถูกสั่งลงโทษปลดออก
(๘) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในกรณี ของพนักงานตาแหน่งบริ หาร ซึ่ งก่อนดารงตาแหน่ง
บริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๙) พ้นจากตาแหน่งตามอธิ การบดี ในกรณี ของรองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดี
ซึ่ งก่อนดารงตาแหน่งบริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๑๐) พ้นจากตาแหน่งตามหัวหน้าส่ วนงาน ในกรณี ของรองหัวหน้าส่ วนงาน
ซึ่ งก่อนดารงตาแหน่งบริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๑๑) ขาดคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งนั้น ในกรณี ของพนักงานตาแหน่งบริ หาร ซึ่ งก่อน
ดารงตาแหน่งบริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๑๒) ถูกถอดถอนโดยสภามหาวิทยาลัย ในกรณี ของรองอธิการบดี หรื อหัวหน้าส่ วนงาน
ซึ่ งก่อนดารงตาแหน่งบริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๑๓) ถูกถอดถอนโดยอธิการบดี ในกรณี ของผูช้ ่วยอธิ การบดี และรองหัวหน้าส่ วนงาน
ซึ่ งก่อนดารงตาแหน่งบริ หารเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

๒๑

ข้อ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๑๖

ข้อ ๕๒ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยนื่ หนังสื อขอลาออก
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปชั้นหนึ่ง เพื่อให้อธิการบดีเป็ นผู้
พิจารณาอนุญาต เมื่ออธิ การบดีสั่งอนุญาตแล้ว จึงให้ออกจากงานได้
การยืน่ หนังสื อขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิ บวัน อธิ การบดีจะพิจารณาอนุญาตก็ได้
ตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่พนักงานและลูกจ้างขอลาออกเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั
ขอลาออก
ข้อ ๕๓ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดลาออกเพื่อสมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการหรื อกิจการของมหาวิทยาลัย ถ้าประสงค์จะกลับมาปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัยภายหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้อธิ การบดีมีอานาจทาสัญญากับบุคคลผูน้ ้ นั
และกาหนดเงื่อนไขในการรับกลับเข้าปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕๔ เมื่อพนักงานและลูกจ้างผูใ้ ด ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร ให้อธิ การบดีสั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากงานหรื อเลิกจ้าง เมื่อพ้นจากราชการทหารแล้ว
อธิ การบดีจะรับผูน้ ้ นั กลับเข้าทางานโดยให้นบั เวลาระหว่างไปรับราชการทหารเป็ นเวลาปฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ข้อ ๕๕๒๒ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ ให้พน้ จากตาแหน่งเพราะ
ครบเกษียณการปฏิบตั ิงาน เมื่อสิ้ นปี งบประมาณของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๐
ค่ าชดเชย
ข้อ ๕๖๒๓ พนักงานเต็มเวลาหรื อลูกจ้างที่ทางานด้านบริ การที่ใช้คุณวุฒิต่ากว่าปริ ญญาตรี
ตามข้อ ๑๑ (๑) ก และข้อ ๑๑ (๒) ก ออกจากงานตามข้อ ๕๑ (๑) และ (๒) ให้มหาวิทยาลัยจ่าย
ค่าชดเชยให้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด ด้วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
สาหรับพนักงานเต็มเวลาหรื อลูกจ้างที่ทางานด้านบริ การที่ใช้คุณวุฒิต่ากว่าปริ ญญาตรี
ตามข้อ ๑๑ (๑) ก และข้อ ๑๑ (๒) ก ที่บรรจุก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ และออกจากงานตาม
๒๒
๒๓

ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔

๑๗

ข้อ ๕๑ (๓) ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าชดเชยให้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ ก.บ.บ. ประกาศกาหนด
ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๑๑
การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์
ข้อ ๕๗ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่ งเลือกจากผูด้ ารงตาแหน่งรองอธิ การบดี จานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่ งเลือกจากหัวหน้าส่ วนงาน จานวนสองคน
(๔) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานและลูกจ้างซึ่งเป็ นคณาจารย์ประจา และมิได้ดารง
ตาแหน่งตาม (๒) และ (๓) จานวนสองคนและจากพนักงานและลูกจ้างซึ่ งมิใช่คณาจารย์ จานวน
สองคน
(๕) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เลือกจาก
บุคคลภายนอกจานวนสามคนโดยเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบริ หารงานบุคคล ด้านกฎหมาย และ
ด้านบริ หารองค์กร ด้านละหนึ่งคน
ให้ผอู ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่ งรับผิดชอบงาน
บริ หารงานบุคคลเป็ นเลขานุการ และอาจให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินจานวนสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (๒)(๓) และ (๔) ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
ข้อ ๕๘ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ไล่ออก ปลดออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ และคาสั่งให้ออกจากงาน และพิจารณาเรื่ อง
ร้องทุกข์ ในการนี้ให้มีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทาการใด ๆ ตามที่มอบหมายได้
ข้อ ๕๙ การพิจารณา การประชุม และการคัดค้านกรรมการ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประกาศกาหนด
ข้อ ๖๐ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดถูกสั่งลงโทษหรื อถูกสั่งให้ออกให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับทราบคาสั่ง
ข้อ ๖๑ พนักงานและลูกจ้างผูใ้ ดเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบตั ิต่อตนโดย
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๑๘

หรื อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาต่อตน ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั เกิดเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๖๑/๑๒๔ ในกรณี ที่มีปัญหาในการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๒๒๕ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามข้อบังคับนี้ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับมีผลใช้บงั คับ ในระหว่างที่คณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพายังไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรื อประกาศตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้
หลักเกณฑ์หรื อประกาศที่มีอยูเ่ ดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อประกาศ
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖๓๒๖ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีกรรมการหรื อมีกรรมการตามข้อ ๖(๓) ไม่ครบจานวน
ให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) มีชยั ฤชุพนั ธุ์
(นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

๒๔

ข้อ ๖๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓) พ.ศ.

๒๕๕๑
๒๕

ข้อ ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.

๒๕๕๑
๒๖

ข้อ ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑

๑๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมจานวน ๑๒ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๖)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๗)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๘)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

