
ข้อบังคับมหาวทิยาลยับูรพา 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
--------------------------- 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยับูรพาจึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของ 

มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓๒ ในขอ้บงัคบัน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยับูรพา 
“ส่วนงาน”  หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั 

บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“พนกังาน” หมายความวา่ พนกังานมหาวทิยาลยับูรพา 
“ลูกจา้ง”     หมายความวา่ ลูกจา้งมหาวทิยาลยับูรพา” 
“บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งมิใช่เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั

บูรพา 
ขอ้ ๔๓  (ยกเลิก) 
ขอ้ ๕ ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
ขอ้ ๖ ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยับูรพา เรียกโดยยอ่วา่ “ก.บ.บ.” 

ประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

                                                 
๑
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบบัท่ี ๑๒  

พ.ศ. ๒๕๕๔  รวบรวมโดย นายจิรวธั  ศิริศกัด์ิสมบูรณ์ ต าแหน่ง อาจารย ์สังกดัภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา  เม่ือวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒

 ขอ้ ๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓
 ขอ้ ๔ ยกเลิกโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 



 ๒ 

(๒) ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั จ านวน 
ไม่เกินส่ีคน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิ ทางดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นกฎหมาย และ 
ดา้นบริหารองคก์ร เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั 
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๔) รองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีก าหนดไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
(๕) ประธานสภาพนกังาน เป็นกรรมการ 
(๖) หวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั 

บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงคดัเลือกกนัเองให้เหลือส่ีคน เป็นกรรมการ 
(๗) หวัหนา้ส านกังานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
อธิการบดีมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล อีกไม่เกิน 

สองคน เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
ใหอ้ธิการบดีเลือกกรรมการโดยต าแหน่งหน่ึงคน เป็นรองประธานกรรมการ 
การคดัเลือกหวัหนา้ส่วนงานตาม (๖) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีอธิการบดีประกาศก าหนด 
ขอ้ ๗ กรรมการตามขอ้ ๖ (๒) และ (๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่อาจ 

ไดรั้บแต่งตั้งใหม่ได ้
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง กรรมการตามขอ้ ๖ (๒) และ (๖) 

พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการประเภทนั้น 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได ้

กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
(๕) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
กรณีท่ีกรรมการตามขอ้ ๖ (๒) หรือ (๖) พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหอ้ธิการบดี 

ด าเนินการเพื่อแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งแทนภายในเกา้สิบวนั และใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่ง 
เพียงวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ 
ใหก้รรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่จะแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ 
 



 ๓ 

ขอ้ ๘๔ คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของผูป้ฏิบติังานใน

มหาวทิยาลยั 
(๒) ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล และจรรยาวชิาชีพท่ีพึงมีในมหาวทิยาลยั 

วนิยัและการรักษาวนิยั การด าเนินการทางวนิยั และการออกจากงาน 
(๓) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินพนกังานและลูกจา้ง 
(๔) ก าหนดกรอบอตัราก าลงั และอตัราของวงเงินท่ีจะพึงใชเ้พื่อการบริหารงานบุคคล 
(๕) รับรองคุณวุฒิของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืน เพื่อ 

ประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนกังานหรือลูกจา้งในมหาวทิยาลยั ก าหนดอตัราเงินเดือน 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ และต าแหน่งท่ีควรแต่งตั้ง 

(๖) ตีความวนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี 
(๗) เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่สภามหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 
(๘) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบั 

ระบบการบริหารงานบุคคล 
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อท าการใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ี 

ของคณะกรรมการ 
(๑๐) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ี 
(๑๑) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย หรือตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัอ่ืน 

ของมหาวทิยาลยั 
การก าหนดตาม (๒) (๓) และ (๔) เม่ือสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแลว้ให้ 

ใชบ้งัคบัได ้
ขอ้ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในการประชุมถา้ประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้

รองประธานเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานและรองประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่ 
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธาน 

ในการประชุมถา้มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกบักรรมการผูใ้ด กรรมการผูน้ั้นไม่มีสิทธิ 
เขา้ร่วมประชุมในเร่ืองนั้น 

การวนิิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                 
๔
 ขอ้ ๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๔ 

หมวด ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั้ง 

 
ขอ้ ๑๐๕ ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานและลูกจา้ง ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มี 

ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(ก) คุณสมบติัทัว่ไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง 

เป็นประมุข 
(๔) ส าเร็จการศึกษาตามท่ี ก.บ.บ. ก าหนด 

(ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 
(๑) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ 

ความสามารถหรือเป็นโรคท่ี ก.บ.บ. ก าหนด 
(๓) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกังาน หรือถูกสั่งใหอ้อกจากงานไวก่้อนตามขอ้บงัคบัน้ี 

หรือกฎหมายอ่ืน 
(๔) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกและพน้โทษมายงัไม่ถึงหา้ปี เวน้แต่ 

เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 

องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๙) เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผดิวนิยัตามขอ้บงัคบัน้ี 
(๑๐) เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังาน 

รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือกระท าการทุจริตในการสอบระหวา่ง 
การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์แก่มหาวทิยาลยั ก.บ.บ. อาจ 
อนุมติัใหบ้รรจุแต่งตั้ง บุคคลท่ีไม่มีคุณสมบติัตาม (ก) (๑) และหรือ (๒) ก็ได ้

                                                 
๕

 ขอ้ ๑๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๕ 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือการวจิยั ก.บ.บ. 
อาจอนุมติัใหบ้รรจุแต่งตั้ง บุคคลท่ีไม่มีคุณสมบติัตาม (ก) (๑) และหรือ (๒) แต่เป็นผูมี้ความสามารถ
และความช านาญงานสูงเขา้เป็นพนกังานและลูกจา้งเฉพาะเพื่อใหป้ฏิบติังานสอนหรือวจิยัก็ได ้

ความใน (ก) (๒) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอายไุม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบั       
ผูด้  ารงต าแหน่งตามขอ้ ๑๒ (๓) (ก) (ข) (ค) และ (ง) เฉพาะท่ีเป็นหวัหนา้ส่วนงานและรองหวัหนา้
ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี 
หวัหนา้ส่วนงานและรองหวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอ้งมีอายไุม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ในวนัสุดทา้ยของการ 
ปฏิบติังาน เวน้แต่ในสาขาขาดแคลนกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อส่วนงาน
และมหาวทิยาลยัสภามหาวทิยาลยัจะยกเวน้ใหเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได ้

ขอ้ ๑๐/๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือการ
วจิยั พนกังานต าแหน่งคณาจารยอ์าจไดรั้บการต่อเวลาปฏิบติังานได ้โดยให ้ก.บ.บ. ประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่อเวลาปฏิบติังานของพนกังานท่ีครบเกษียณการปฏิบติังาน 

ขอ้ ๑๑ พนกังานและลูกจา้ง มีดงัน้ี 
(๑) พนกังาน ไดแ้ก่ 

ก. พนกังานเตม็เวลา 
ข. พนกังานบางส่วนเวลา 

(๒) ลูกจา้ง ไดแ้ก่ 
ก. ลูกจา้งท่ีท างานดา้นบริการท่ีใชคุ้ณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ข. ลูกจา้งท่ีมหาวทิยาลยัจา้งเพื่อท างานเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะช่วงระยะเวลา 
ค. ลูกจา้งชาวต่างประเทศท่ีมหาวทิยาลยัจา้งตามท่ี ก.บ.บ. ก าหนด 

ขอ้ ๑๒๗ ต าแหน่งพนกังาน มีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ต าแหน่งคณาจารย ์ซ่ึงไดแ้ก่พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีสอนและวจิยัเป็นหลกั ใหมี้ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ ดงัน้ี 
(ก) ศาสตราจารย ์
(ข) รองศาสตราจารย ์
(ค) ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ง) อาจารย ์
 

                                                 
๖
 ขอ้ ๑๐/๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๗
 ขอ้ ๑๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๖ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๖ 

(๒) ต าแหน่งพนกังานสนบัสนุนวชิาการ ไดแ้ก่ ต าแหน่ง ดงัน้ี 
(ก) ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
(ข) ผูเ้ช่ียวชาญ 
(ค) ผูช้  านาญการวชิาชีพเฉพาะ 
(ง) ผูช้  านาญการ 
(จ) ผูป้ฏิบติังานตามวชิาชีพ 

(๓) ต าแหน่งบริหาร ไดแ้ก่ 
(ก) อธิการบดี 
(ข) รองอธิการบดี 
(ค) ผูช่้วยอธิการบดี 
(ง) หวัหนา้ส่วนงาน รองหวัหนา้ส่วนงาน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติั 

มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(จ) ต าแหน่งอ่ืนตามท่ี ก.บ.บ. ก าหนดดว้ยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการแต่งตั้งพนกังานใหด้ ารงต าแหน่งคณาจารย ์หรือ 
ต าแหน่งพนกังานสนบัสนุนวชิาการ หรือต าแหน่งบริหาร ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี หวัหนา้ส่วนงานและ 
รองหวัหนา้ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะแต่งตั้งจากพนกังาน 
หรือบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัก็ได ้

ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ตอ้งเป็นคณาจารยป์ระจ า
และเป็นพนกังานเตม็เวลาท่ีผา่นการทดลองปฏิบติังานแลว้ 
 พนกังานซ่ึงด ารงต าแหน่งตาม (๒) (ก) (ข) (ค) และ (ง) อาจไดรั้บแต่งตั้งใหมี้ต าแหน่งทาง
วชิาการไดต้ามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้ ๑๓ พนกังานและลูกจา้ง จะมีต าแหน่งใด ประเภทใด อตัราเงินเดือนเท่าใด จ านวน 
เท่าใด อยูใ่นส่วนงานใด และจะตอ้งใชคุ้ณสมบติัเฉพาะต าแหน่งอยา่งใด ให ้ก.บ.บ. ประกาศ 
ก าหนด โดยค านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน และตอ้งอยูใ่น 
กรอบอตัราก าลงัและอตัราของวงเงินท่ีก าหนดตามขอ้ ๘ (๔) 

ขอ้ ๑๔๘ ใหอ้ธิการบดีหรือผูซ่ึ้งอธิการบดีมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเขา้เป็นพนกังานและลูกจา้งจากผูท่ี้ผา่นกระบวนการสรรหาหรือคดัเลือก ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด ยกเวน้ขอ้ ๑๕ วรรคหน่ึง และวรรคสอง 

                                                 
๘
 ขอ้ ๑๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๗ 

ขอ้ ๑๕๙ ใหอ้ธิการบดีเป็นพนกังานต าแหน่งบริหาร และไม่ตอ้งท าสัญญาจา้งกบัมหาวิทยาลยั 
ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งในต าแหน่งรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี หวัหนา้ส่วนงานและ 

รองหวัหนา้ส่วนงาน ซ่ึงก่อนด ารงต าแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นพนกังาน
ต าแหน่งบริหาร โดยตอ้งท าสัญญาจา้งกบัมหาวทิยาลยั และไม่ตอ้งทดลองปฏิบติังาน 

ใหอ้ธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายจดัท าสัญญาจา้งกบัผูผ้า่นกระบวนการสรรหา
หรือคดัเลือกตามขอ้ ๑๔ และเม่ือผูใ้ดปฏิบติังานครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา และผา่น
การประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนดแลว้ ใหบ้รรจุผูน้ั้นเป็นพนกังาน
ต่อไป 

การทดลองปฏิบติังานตามวรรคสาม และเง่ือนไขต่างๆ ในการปฏิบติังาน ให ้ก.บ.บ. 
ก าหนดในสัญญาจา้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
และประกาศของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๖ ส่วนงานใดในมหาวิทยาลยัมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความช านาญงานเขา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งเป็นกรณี 
พิเศษแตกต่างไปจากท่ีก าหนดตามขอ้ ๑๓ หรือขอ้ ๑๔ ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา เม่ือ ก.บ.บ. 
อนุมติัใหบ้รรจุและไดก้ าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งและเงินเดือนท่ีจะไดรั้บ ใหผู้มี้อ  านาจสั่งบรรจุ 
แต่งตั้งได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นส่วนงานใดในมหาวทิยาลยัอาจเสนอขอจา้งพนกังานหรือลูกจา้ง 
ท่ีท  างานเป็นบางส่วนเวลาก็ได ้โดยใหด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ ๑๗๑๐ พนกังานผูใ้ดไปด ารงต าแหน่งบริหาร ในขอ้ ๑๒ (๓) ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนและ 
เงินประจ าต าแหน่งบริหารตามท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 

การไดรั้บค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งบริหารตามวรรคหน่ึง ไม่ตดัสิทธิของ
พนกังานซ่ึงด ารงต าแหน่งทางวชิาการในการไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการท่ีตนครองอยู ่

ขอ้ ๑๘ พนกังานผูใ้ดพน้จากต าแหน่งและออกจากงานไปปฏิบติังานพิเศษตามความ 
เห็นชอบของมหาวทิยาลยั ถา้ผูน้ั้นประสงคจ์ะกลบัเขา้ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั ใหก้ระท าได ้
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

ขอ้ ๑๙ พนกังานผูใ้ด พน้จากต าแหน่งและออกจากงานไปแลว้ และไม่ใช่กรณีออกจาก 
งานเพราะกระท าผิดวนิยั ถา้สมคัรเขา้ท างาน และมหาวทิยาลยัตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้เป็นพนกังาน 
ใหก้ระท าไดต้ามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
 

                                                 
๙
 ขอ้ ๑๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๗ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๐
 ขอ้ ๑๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๘ 

ขอ้ ๒๐ มหาวทิยาลยัอาจยา้ยพนกังานหรือลูกจา้งผูด้  ารงต าแหน่งหน่ึง ไปแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนงานเดียวกนัหรือต่างส่วนงานได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. 
ประกาศก าหนด 

ขอ้ ๒๑ การเล่ือนต าแหน่งพนกังานใหอ้ธิการบดีหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ี ก.บ.บ. ก าหนด 
เป็นผูส้ั่งเล่ือน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
 

หมวด ๓ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และการเลือ่นเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนพเิศษ 

 
ขอ้ ๒๒๑๑ อตัราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานและลูกจา้งของมหาวทิยาลยั 

ใหเ้ป็นไปตามบญัชีเงินเดือนท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนดตามขอ้เสนอแนะของ ก.บ.บ. 
ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งของอธิการบดีให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวทิยาลยั

ก าหนด 
ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งของรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี หวัหนา้ส่วนงาน

และรองหวัหนา้ส่วนงาน ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิการบดีประกาศก าหนด แต่ไม่เกินกรอบอตัราสูงสุดท่ี 
สภามหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้ ๒๓๑๒ การเล่ือนเงินเดือนใหพ้นกังานและลูกจา้งในแต่ละปี ใหอ้ธิการบดีหรือ 
ผูบ้งัคบับญัชาท่ี ก.บ.บ. ก าหนดพิจารณาและสั่งโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่ง 
และผลงานท่ีไดป้ฏิบติัมา การรักษาวนิยัและจรรยาบรรณของพนกังาน ตลอดจนความสามารถและ 
ความอุตสาหะในการปฏิบติังาน ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

ขอ้ ๒๔ พนกังานและลูกจา้งอาจไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาท าการและ 
ในวนัหยดุ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และอตัรา ท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นประกาศ 
ก าหนด 

ขอ้ ๒๕๑๓ พนกังานและลูกจา้งอาจไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษ เงินประจ าต าแหน่ง เงินรางวลั 
หรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด ดว้ยความเห็นชอบ 
ของสภามหาวทิยาลยั 
 

                                                 
๑๑

 ขอ้ ๒๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๖ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
๑๒

 ขอ้ ๒๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.

๒๕๕๔ 
๑๓

 ขอ้ ๒๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒)พ.ศ.๒๕๕๑ 



 ๙ 

ในกรณีท่ีส่วนงานใดมีรายไดแ้ละน าส่งเงินสมทบส่วนกลางไดสู้งกวา่อตัราท่ี 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหาร 
การเงินและทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยัก าหนดส าหรับส่วนงานทัว่ไป ใหส่้วนงานนั้นจดัให ้
ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของส่วนงานนั้นไดรั้บประโยชน์ตอบแทนพิเศษไม่เกินจ านวนเงิน 
ส่วนท่ีน าส่งสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดส าหรับส่วนงานทัว่ไป ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์สภามหาวทิยาลยั 
ก าหนด 

ขอ้ ๒๖ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดจะไดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ 
เงินประจ าต าแหน่ง เงินรางวลั หรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ จ านวนเท่าใด ใหแ้จง้ใหผู้น้ั้นทราบโดยตรง 
การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อผูไ้ม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นการกระท าผดิวินยั 

 
หมวด ๔ 

การเพิม่พูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

ขอ้ ๒๗ ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหนา้ท่ีพฒันาและฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้ผูอ้ยูใ่ต ้
บงัคบับญัชารับการพฒันาและฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ คุณธรรม 
และจริยธรรม และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบนัและอนาคตตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
 

หมวด ๕ 
วนัท างาน และการลา 

 
ขอ้ ๒๘ จ านวนวนัท างาน เวลาท างาน วนัหยดุงาน วนัหยุดประจ าปี ของพนกังานและ 

ลูกจา้ง ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
การลาของพนกังานและลูกจา้งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศ 

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

หมวด ๖ 
ระบบการประเมิน 

 
ขอ้ ๒๙๑๔ ใหอ้ธิการบดีส าหรับรองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดีและหวัหนา้ส่วนงานทุก 

ส่วนงาน และใหห้วัหนา้ส่วนงานส าหรับพนกังานและลูกจา้งในส่วนงาน ด าเนินการใหมี้การ 
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ตามขอ้บงัคบั 
มหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ส่วนงานและผูป้ฏิบติังานใน 
มหาวทิยาลยั 

ใหน้ าผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้งตามวรรคหน่ึงไปใชเ้ป็น 
หลกัในการพิจารณาด าเนินการใด ๆ อนัเก่ียวกบัพนกังานและลูกจา้งนั้น รวมทั้งการพิจารณาเล่ือน 
เงินเดือนประจ าปี หรือการเล่ือนต าแหน่งดว้ย 

ขอ้ ๓๐ ในการประเมินผลการท างาน ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ถู้กประเมินแสดงขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง เพื่อสนบัสนุน หรือทกัทว้งโตแ้ยง้ได ้

ขอ้ ๓๑๑๕ ในกรณีท่ีผลการประเมินผลการท างานของพนกังานและลูกจา้งผูใ้ด ต ่ากวา่ 
มาตรฐาน ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๙ ด าเนินการใหพ้นกังานและลูกจา้งผูน้ั้นมีโอกาสพฒันา 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

เม่ือไดด้ าเนินการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวรรคหน่ึงแลว้ ในการ 
ประเมินผลการท างานคร้ังต่อไป ให ้ก.บ.บ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธาน และกรรมการอ่ืนอีกจ านวนส่ีคน เพื่อด าเนินการประเมิน 

หากผลการพิจารณาปรากฏวา่ พนกังานและลูกจา้งผูน้ั้น มีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ 
มาตรฐานใหค้ณะกรรมการรายงาน ก.บ.บ. เพื่อพิจารณาวา่จะสมควรใหผู้น้ั้นไดรั้บการพฒันา 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป หรือจะให้ออกจากงาน 

ในกรณีท่ี ก.บ.บ. มีมติใหผู้น้ั้นไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ใหผู้ ้
นั้นอยูป่ฏิบติังานต่อไปอีกหน่ึงรอบการประเมินผลการท างาน และใหค้ณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
ตามวรรคสองด าเนินการประเมิน หากผลการปฏิบติังานยงัต ่ากวา่มาตรฐานอีก ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูมี้ 
อ านาจสั่งใหผู้น้ั้นออกจากงาน 
 

                                                 
๑๔

 ขอ้ ๒๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.

๒๕๕๔ 
 
๑๕

 ขอ้ ๓๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

 



 ๑๑ 

ในกรณีท่ี ก.บ.บ. มีมติใหผู้น้ั้นออกจากงานตามวรรคสาม ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจสั่ง 
ใหผู้น้ั้นออกจากงาน 

ผูรั้บการประเมินท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งใหอ้อกจากงานอุทธรณ์ผลการประเมินตามวรรค 
หน่ึงต่อ ก.บ.บ. ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ผลการประเมิน 
 

หมวด ๗ 
วนัิย และการรักษาวนัิย 

 
ขอ้ ๓๒ พนกังานและลูกจา้งตอ้งรักษาวนิยัและจรรยาบรรณตามท่ีก าหนดเป็นขอ้หา้ม 

และขอ้ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเคร่งครัด 
ขอ้ ๓๓ พนกังานและลูกจา้งตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี 

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ขอ้ ๓๔ พนกังานและลูกจา้งตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม 

ขยนัหมัน่เพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของมหาวทิยาลยั 
หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตนไม่วา่จะโดยทางตรงหรือ 

ทางออ้มหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
การปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บ 

ประโยชน์ท่ีมิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ี และเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
ขอ้ ๓๕ พนกังานและลูกจา้งตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ 

มหาวทิยาลยั 
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผนของมหาวทิยาลยั หรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของมหาวทิยาลยั 
อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ ๓๖ พนกังานและลูกจา้งตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงาน 
โดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควรตอ้งแจง้ ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 
เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ ๓๗ พนกังานและลูกจา้ง ตอ้งสุภาพเรียบร้อยวางตนใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมอนั 
ดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหก้บัมหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ท่ี รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลูใน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีระหวา่งผูร่้วมปฏิบติังานดว้ยกนั 
 
 



 ๑๒ 

ขอ้ ๓๘ พนกังานและลูกจา้งตอ้งไม่กระท าการ หรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหา 
ประโยชน์อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี 
ของตน การกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ ๓๙ พนกังานและลูกจา้งตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการหรือด ารงต าแหน่ง 
อ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้น ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั เวน้แต่เป็นกิจการของมหาวทิยาลยั 
และไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดี 

ขอ้ ๔๐ พนกังานและลูกจา้งตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศกัด์ิของ 
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตนมิให้เส่ือมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 

การกระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็น 
โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อ 
วา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ ๔๑๑๖ พนกังานและลูกจา้งกระท าการใดอนัเป็นการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทาง
วชิาการหรือผลงานการขอก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ ผูช้  านาญการวชิาชีพเฉพาะ ผูเ้ช่ียวชาญ 
และผูเ้ช่ียวชาญพิเศษของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวชิาการ หรือผลงานการขอก าหนด
ต าแหน่งผูช้  านาญการ ผูช้  านาญการ วชิาชีพเฉพาะ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญพิเศษของผูอ่ื้น        
มาเป็นของตน หรือจา้ง วาน ใชผู้อ่ื้นท าผลงานทางวชิาการ หรือผลงานการขอก าหนดต าแหน่ง
ผูช้  านาญการ ผูช้  านาญการวชิาชีพเฉพาะ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญพิเศษในนามตน ถือเป็นการ
กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ ๔๑/๑๑๗ พนกังานและลูกจา้ง แกไ้ขผลการเรียนหรือผลการสอบของนิสิตและนกัเรียน 
โดยมิชอบถือเป็นการกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 ขอ้ ๔๑/๒๑๘ พนกังานและลูกจา้ง ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการออกขอ้สอบ หรือด าเนินการเก่ียวขอ้ง 
ในการจดัท าขอ้สอบ และน าขอ้สอบไปเปิดเผยโดยมิชอบ ถือเป็นการกระท าความผดิวินยัอยา่ง
ร้ายแรง 

ขอ้ ๔๒ พนกังานและลูกจา้ง ตอ้งไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพนัธ์เชิงชูส้าว 
กบันิสิตหรือนกัเรียน 

การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพนัธ์เชิงชูส้าวกบันิสิตหรือนกัเรียนโดยใชอุ้บาย 
ล่อลวง ขู่เขญ็ ข่มขืนใจ หรือเสนอประโยชน์ตอบแทน เป็นการกระท าความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 

                                                 
๑๖

 ขอ้ ๔๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑๗

 ขอ้ ๔๑/๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑๘

 ขอ้ ๔๑/๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๑๓ 

ขอ้ ๔๓ พนกังานและลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
ในการก าหนดจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง ให ้ก.บ.บ. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอ 

แนะของพนกังานและลูกจา้งประกอบดว้ย 
จรรยาบรรณท่ีก าหนดข้ึน จะก าหนดวา่การประพฤติผดิจรรยาบรรณในเร่ืองใดเป็น 

ความผดิวนิยัหรือเป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงดว้ยก็ได ้
ขอ้ ๔๔ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณท่ีเป็นความผดิวนิยัหรือผิด 

วนิยัอยา่งร้ายแรง ใหด้ าเนินการทางวนิยัตามขอ้บงัคบัน้ี ถา้การประพฤติผดิจรรยาบรรณนั้นไม่เป็น 
ความผดิวนิยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการตกัเตือน สั่งใหด้ าเนินการใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด 
หรือท าทณัฑบ์น 

พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าตกัเตือน ด าเนินการใหถู้กตอ้ง หรือฝ่าฝืนทณัฑบ์น
ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิวินยั 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการตกัเตือน การมีค าสั่ง หรือการท าทณัฑบ์นตามวรรคหน่ึง 
ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

ขอ้ ๔๕ ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดเม่ือปรากฏวา่มีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่พนกังานและลูกจา้งผูใ้ด 
กระท าผดิวนิยัละเลยไม่ด าเนินการทางวนิยัตามหมวด ๘ ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวินยั 

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกลัน่แกลง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการกล่าวหาหรือด าเนินการทางวนิยั 
ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชาผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ ๔๖ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทางวนิยั 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผดิวนิยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั เวน้แต่มีเหตุ 
อนัควรงดโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด ๘ 

โทษทางวนิยัมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทณัฑ์ 
(๒) ตดัเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

หมวด ๘ 
การด าเนินการทางวินัย 

 
ขอ้ ๔๗๑๙ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดถูกกล่าวหาโดยมีหลกัฐานตามสมควรวา่ไดก้ระท าผดิ 

วนิยั หรือความปรากฏต่อผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๙ วา่พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดกระท าผดิวนิยั ให ้
ผูบ้งัคบับญัชาด าเนินการทางวนิยัผูน้ั้นโดยเร็ว 

หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการด าเนินการทางวนิยัใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.บ.บ. 
ประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

ระเบียบตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงความเท่ียงธรรม ประโยชน์ของมหาวทิยาลยั และ 
ความรวดเร็วในการด าเนินการ และตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาไดช้ี้แจงแสดงหลกัฐานอยา่งเป็น 
ธรรมดว้ย 

ขอ้ ๔๘ ในระหวา่งด าเนินการทางวนิยัผูบ้งัคบับญัชาจะสั่งพกังาน หรือสั่งให้ออกจาก 
งานไวก่้อนก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการสั่งพกังานหรือการสั่งใหอ้อกจากงานไวก่้อน และผล 
แห่งการสั่งพกังานหรือสั่งให้ออกจากงานไวก่้อน ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

ขอ้ ๔๙๒๐ เม่ือผลการด าเนินการทางวนิยัปรากฏวา่ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิวนิยัให้ 
ผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๒๙ ลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผดิและในค าสั่งลงโทษให ้
แสดงวา่ผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัในกรณีใด 

พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษ 
ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่น จะน ามาประกอบการพิจารณา 
ลดโทษก็ได ้แต่ส าหรับการลงโทษภาคทณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพาะกรณีกระท าผดิวินยัเล็กนอ้ย หรือมีเหตุอนั 
ควรลดหยอ่น ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงินเดือน 

พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะน ามาประกอบการพิจารณาลด 
โทษก็ได ้แต่หา้มมิใหล้ดโทษต ่ากวา่ปลดออก 

ผูใ้ดถูกลงโทษไล่ออกไม่มีสิทธิรับผลประโยชน์ตามสิทธิของผูน้ั้น เวน้แต่ถูกลงโทษ 
ปลดออก ใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ตามสิทธิของผูน้ั้นเสมือนวา่ผูน้ั้นลาออกจากงานตามท่ี ก.บ.บ. 
ประกาศก าหนด 
 

                                                 
๑๙

 ขอ้ ๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๕ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒๐

 ขอ้ ๔๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๖ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 



 ๑๕ 

ขอ้ ๕๐ พนกังานและลูกจา้งซ่ึงพน้จากงานอนัมิใช่เพราะเหตุตายอาจถูกด าเนินการทาง 
วนิยัเพราะมีการกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงก่อนพน้จากงานได ้แต่ตอ้งด าเนินการทางวินยัภายใน 
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพน้จากงาน ทั้งน้ี ตามท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
 

หมวด ๙ 
การออกจากงาน 

 
ขอ้ ๕๑๒๑ พนกังานและลูกจา้งออกจากงานเม่ือ 
(๑) ถึงแก่ความตาย 
(๒) ครบเกษียณการปฏิบติังาน 
(๓) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
(๔) ส้ินสุดสัญญาจา้ง 
(๕) มหาวทิยาลยับอกเลิกสัญญาจา้ง เม่ือผลการประเมินไม่ผา่น หรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ไวใ้นสัญญาจา้ง 
(๖)  ถูกสั่งลงโทษไล่ออก  
(๗) ถูกสั่งลงโทษปลดออก 
(๘) พน้จากต าแหน่งตามวาระ ในกรณีของพนกังานต าแหน่งบริหาร ซ่ึงก่อนด ารงต าแหน่ง 

บริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 
  (๙) พน้จากต าแหน่งตามอธิการบดี ในกรณีของรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี 
ซ่ึงก่อนด ารงต าแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

(๑๐) พน้จากต าแหน่งตามหวัหนา้ส่วนงาน ในกรณีของรองหวัหนา้ส่วนงาน 
ซ่ึงก่อนด ารงต าแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

(๑๑) ขาดคุณสมบติัในการด ารงต าแหน่งนั้น ในกรณีของพนกังานต าแหน่งบริหาร ซ่ึงก่อน
ด ารงต าแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

(๑๒) ถูกถอดถอนโดยสภามหาวทิยาลยั ในกรณีของรองอธิการบดี หรือหวัหนา้ส่วนงาน 
ซ่ึงก่อนด ารงต าแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

(๑๓) ถูกถอดถอนโดยอธิการบดี ในกรณีของผูช่้วยอธิการบดี และรองหวัหนา้ส่วนงาน  
ซ่ึงก่อนด ารงต าแหน่งบริหารเป็นบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 

 
 

                                                 
๒๑

 ขอ้ ๕๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๘ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๑๖ 

ขอ้ ๕๒ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงาน ใหย้ืน่หนงัสือขอลาออก 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง เพื่อใหอ้ธิการบดีเป็นผู ้
พิจารณาอนุญาต เม่ืออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว้ จึงใหอ้อกจากงานได ้

การยืน่หนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ยกวา่สามสิบวนั อธิการบดีจะพิจารณาอนุญาตก็ได ้
ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีพนกังานและลูกจา้งขอลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมคัร 
รับเลือกตั้งทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ใหก้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้น 
ขอลาออก 

ขอ้ ๕๓ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดลาออกเพื่อสมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความ 
ประสงคข์องทางราชการหรือกิจการของมหาวทิยาลยั ถา้ประสงคจ์ะกลบัมาปฏิบติังานใน 
มหาวทิยาลยัภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังานดงักล่าว ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจท าสัญญากบับุคคลผูน้ั้น 
และก าหนดเง่ือนไขในการรับกลบัเขา้ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัได ้โดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๕๔ เม่ือพนกังานและลูกจา้งผูใ้ด ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับ 
ราชการทหาร ใหอ้ธิการบดีสั่งใหผู้น้ั้นออกจากงานหรือเลิกจา้ง เม่ือพน้จากราชการทหารแลว้ 
อธิการบดีจะรับผูน้ั้นกลบัเขา้ท างานโดยใหน้บัเวลาระหวา่งไปรับราชการทหารเป็นเวลาปฏิบติังาน 
ในมหาวทิยาลยัก็ได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 

ขอ้ ๕๕๒๒ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ ใหพ้น้จากต าแหน่งเพราะ 
ครบเกษียณการปฏิบติังาน เม่ือส้ินปีงบประมาณของมหาวิทยาลยั 
 

หมวด ๑๐ 
ค่าชดเชย 

 
ขอ้ ๕๖๒๓ พนกังานเตม็เวลาหรือลูกจา้งท่ีท างานดา้นบริการท่ีใชคุ้ณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ตามขอ้ ๑๑ (๑) ก และขอ้ ๑๑ (๒) ก ออกจากงานตามขอ้ ๕๑ (๑) และ (๒) ใหม้หาวทิยาลยัจ่าย
ค่าชดเชยใหต้ามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด ดว้ยความเห็นชอบของสภา
มหาวทิยาลยั 

ส าหรับพนกังานเตม็เวลาหรือลูกจา้งท่ีท างานดา้นบริการท่ีใชคุ้ณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี  
ตามขอ้ ๑๑ (๑) ก และขอ้ ๑๑ (๒) ก ท่ีบรรจุก่อนขอ้บงัคบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้และออกจากงานตาม 

                                                 
๒๒

 ขอ้ ๕๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๓ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๑) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒๓

 ขอ้ ๕๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๙ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



 ๑๗ 

ขอ้ ๕๑ (๓) ใหม้หาวทิยาลยัจ่ายค่าชดเชยใหต้ามหลกัเกณฑแ์ละอตัราท่ี ก.บ.บ. ประกาศก าหนด 
ดว้ยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
 

หมวด ๑๑ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 
ขอ้ ๕๗ ใหมี้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยัคณะหน่ึง 

ประกอบดว้ย 
(๑) ประธานกรรมการซ่ึงสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
(๒) กรรมการซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนหน่ึงคน 
(๓) กรรมการซ่ึงเลือกจากหวัหนา้ส่วนงาน จ านวนสองคน 
(๔) กรรมการซ่ึงเลือกจากพนกังานและลูกจา้งซ่ึงเป็นคณาจารยป์ระจ า และมิไดด้ ารง

ต าแหน่งตาม (๒) และ (๓) จ านวนสองคนและจากพนกังานและลูกจา้งซ่ึงมิใช่คณาจารย ์จ านวน
สองคน 

(๕) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เลือกจาก 
บุคคลภายนอกจ านวนสามคนโดยเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นกฎหมาย และ      
ดา้นบริหารองคก์ร ดา้นละหน่ึงคน 

ใหผู้อ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงรับผดิชอบงาน 
บริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ และอาจใหมี้ผูช่้วยเลขานุการไดอี้กไม่เกินจ านวนสองคน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกกรรมการตาม (๒)(๓) และ (๔) ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ 
มหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ขอ้ ๕๘ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 

ไล่ออก ปลดออก ลดเงินเดือน ตดัเงินเดือน ภาคทณัฑ์ และค าสั่งใหอ้อกจากงาน และพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกข ์ในการน้ีใหมี้อ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ ตามท่ีมอบหมายได ้

ขอ้ ๕๙ การพิจารณา การประชุม และการคดัคา้นกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระกาศก าหนด 

ขอ้ ๖๐ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหอ้อกใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บทราบค าสั่ง 

ขอ้ ๖๑ พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบติัต่อตนโดย 
ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 



 ๑๘ 

หรือมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาต่อตน ใหผู้น้ั้นมีสิทธิร้องทุกขต่์อ 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัเกิดเหตุให้ร้องทุกข ์

ขอ้ ๖๑/๑๒๔ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการด าเนินการตามขอ้บงัคบัน้ี ใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยั 
พิจารณา 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๖๒๒๕ มหาวทิยาลยัตอ้งจดัใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยับูรพา 
ตามขอ้บงัคบัน้ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัมีผลใชบ้งัคบั ในระหวา่งท่ีคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยับูรพายงัไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑห์รือประกาศตามขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ช ้
หลกัเกณฑห์รือประกาศท่ีมีอยูเ่ดิมไปพลางก่อน จนกวา่จะมีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือประกาศ 
ตามขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ ๖๓๒๖ ในระหวา่งท่ียงัไม่มีกรรมการหรือมีกรรมการตามขอ้ ๖(๓) ไม่ครบจ านวน  
ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยับูรพา ประกอบดว้ยกรรมการเท่าท่ีมีอยู ่
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

    (ลงช่ือ)     มีชยั  ฤชุพนัธ์ุ 
   (นายมีชยั ฤชุพนัธ์ุ) 

         นายกสภามหาวทิยาลยับูรพา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๒๔

 ขอ้ ๖๑/๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๔ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
๒๕

 ขอ้ ๖๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๘ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
๒๖

 ขอ้ ๖๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ ๙ ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 



 ๑๙ 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑  
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม รวมจ านวน ๑๒ ฉบบั 

 
๑. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั  พ.ศ.๒๕๕๑  
ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วนัท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วนัท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๗. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๙. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๙)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๐. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 


