
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2545 
……………………………… 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(2) และ (10) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2533 สภามหาวทิยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2545” 
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 
และใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4  ในระเบยีบนี ้
  “สภามหาวิทยาลัย  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  “มหาวิทยาลัย”       หมายความวา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  “อธิการบดี”           หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
  “หนวยงาน”           หมายความวา  สวนราชการของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได                          
ประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
ซ่ึงจัดตั้งและบริหารตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดตั้งและการบริหารคณะ วิทยาลัย 
ที่เปนหนวยงานภายใน พ.ศ. 2543 และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดตั้งและการบริหาร
สถาบัน สํานักและศูนย ที่เปนหนวยงานภายใน พ.ศ. 2544  
  “คณะกรรมการ”    หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
  “พนักงาน”             หมายความวา  พนกังานมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงไดรับบรรจุ 
และแตงตั้งใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัยและทําสัญญาตามระเบียบนี้โดยไดรับเงนิเดือน จากเงนิ 
งบประมาณแผนดิน   

 ขอ 5  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
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หมวด 1 
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลยั 

 

  ขอ 6  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย 
6.1 อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
6.2 รองอธิการบดี  เปนกรรมการ 
6.3 หัวหนาหนวยงาน  เปนกรรมการ 
6.4 ผูแทนพนกังานประเภทเต็มเวลา ซ่ึงเลือกกนัเอง จํานวน  2  คน   

โดยใหอธิการบดีแตงตั้ง  เปนกรรมการ 
6.5 รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีแตงตั้ง  เปนกรรมการและ 

เลขานุการ 
              กรรมการตามขอ 6.4 มีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสองป 
  ขอ 7  คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

7.1 วางระเบยีบและออกขอบังคบัเกี่ยวกับพนกังาน เพื่อเสนอตอสภา 
มหาวิทยาลัย 

7.2 กําหนดบัญชีรายช่ือตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงื่อนไขการจาง 
การบรรจุและแตงตั้ง การเพิม่คาจาง การลา  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาพนกังาน สวัสดิการ การออกจากงาน และ     
เรื่องอื่นๆ ที่เกีย่วกับการบริหารพนักงาน 

7.3 กําหนดระบบการอุทธรณและรองทุกขของพนักงาน 
7.4 กําหนดจํานวนอัตราที่จะจางพนักงานและอัตราคาจาง 
7.5 รับรองคุณวุฒขิองผูไดรับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรวชิาชีพ หรือ 

คุณวุฒิอยางอืน่ เพื่อประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนกําหนด
อัตราคาจางที่จะไดรับ 

7.6 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพือ่ทําการใดๆอนัอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

7.7 จัดทําและปรบัปรุงแกไขคณุสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหนง ลักษณะงาน
ท่ีตองปฏิบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแตละตําแหนง 

7.8 เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลยั เกีย่วกับการบริหาร
พนักงาน                                                    

7.9 ตีความ วนิิจฉยัปญหาที่เกดิจากการใชระเบยีบนี ้
7.10 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบยีบนี้และตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
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หมวด 2 
พนักงาน 

 

ขอ 8  พนักงานมี 2 ประเภท คือ 
8.1 พนักงานสายผูสอน  หมายถึง  พนักงานที่ปฏิบัติหนาทีส่อนและวจิัย

เปนภารกจิหลักและมีสิทธิดาํรงตําแหนงทางวิชาการระดบัตางๆ ตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลยักําหนด 

8.2 พนักงานสายสนับสนุน  ไดแก 
พนักงานสายบริการวิชาชีพ  หมายถึง  พนกังานที่ปฏิบัตหินาที่

ดานบริการทางวิชาชีพสาขาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ไดแก ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ และตําแหนงอื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 พนักงานสายบริการสํานักงาน  หมายถึง  พนักงานที่ปฏิบัติ 
หนาที่ดานบริการ และบริหารสํานักงาน เพื่อสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัย 

  ขอ 9  ผูที่จะไดรับการพิจารณาใหบรรจเุปนพนักงานจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป   
ดังตอไปนี ้

(1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(2) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(3) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ไมเปนกรรมการพรรค    
การเมือง หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร
ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่
กําหนดในกฎก.พ. 

(5) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตาม
กฎหมายอืน่ 

(6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(7) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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(8) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะ
กระทําความผดิทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ                     

(9)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ     
         หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(10)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวนิัย    

  หรือใหออกดวยเหตุผลอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ     
  พลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

(11)   ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาเปน 
          พนักงาน 

  ผูท่ีจะไดรับการจางและแตงตั้งเขาเปนพนกังาน จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตามมาตราฐานกําหนดตําแหนงทีค่ณะกรรมการกําหนด 
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคณุสมบัติใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉยั 
  ขอ 10  การจางพนักงาน อาจจางเปนพนักงานประเภทเตม็เวลา หรือไมเต็มเวลา 
ก็ได ทั้งนีใ้หเปนไปตามสัญญาจาง และตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  ขอ 11  ใหอธิการบดี เปนผูมีอํานาจสั่งจางหรือบรรจุและแตงตั้งพนักงาน 
  ขอ 12  ผูไดรับคําส่ังบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานตองทําสัญญาจางตามแบบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด และใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
คณะกรรมการกําหนด 
  ขอ 13  วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วนัหยุดประจําป และการลาหยุดของ
พนักงาน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ขอ 14  พนักงานพนสภาพจากการเปนพนกังาน เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(3) ส้ินสุดสัญญาจาง 
(4) ยกเลิกสัญญาจาง 
(5) ถูกสั่งลงโทษไลออก 
(6) ขาดคุณสมบัติการเปนพนกังานตามขอ 9 
(7) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที ่

 คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด 3 
วินัย  และการดําเนินการทางวินัย 

 

  ขอ 15  วินัย และการดําเนนิการทางวินยัใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนมาใชบังคับโดยอนโุลม 
  ขอ 16 โทษทางวินัยของพนกังานมี 5 สถาน ดังนี ้
              โทษทางวินยัอยางไมรายแรง  ไดแก 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 

โทษทางวินยัอยางรายแรง  ไดแก 
(4) ยกเลิกสัญญาจาง 
(5) ไลออก 

ขอ 17  การลงโทษพนักงาน ผูบังคับบัญชาตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกบั 
ความผิดและในการสั่งลงโทษใหแสดงวา ผูถูกลงโทษกระทําผิดในกรณีใด  ตามมาตราใด 
  ขอ 18  การดําเนินการทางวินยัแกพนักงาน ซ่ึงมีกรณีมีมูลวากระทําผิดวนิัยให 
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

(1) ในกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง ใหหวัหนาหนวยงาน 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเทจ็จริงและดําเนนิการตาม
เห็นสมควร 

(2) ในกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตาม                                        
        ขอ 11 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการดําเนินการสอบสวน    
        ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ. 
        ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) โดยอนุโลม 
(3)  ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไมตองสอบสวนหรืองดการสอบ    

  สวนก็ไดในกรณี ดังตอไปนี้ 
ก. ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาของศาลนั้นเปนที ่

ประจักษชัด 
ข. รับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําสารภาพ

ตอผูมีหนาที่สืบสวน หรือตอคณะกรรมการสอบสวน 
ค. ละทิ้งหนาที่ตดิตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลว 
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            ขอ 19  พนักงานกระทําผิดวินยัไมรายแรง ใหหวัหนาหนวยงาน เปนผูมีอํานาจ 
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน ตามควรแกกรณคีวามผิด หากมีเหตุสมควร
ลดหยอนใหนาํมาประกอบการพิจารณาลดหยอนโทษ ในกรณีกระทําความผิดเล็กนอยใหวากลาว
ตักเตือนหรือใหทําทัณฑบน 
  ขอ 20  พนักงานกระทําความผิดวินยัอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตามขอ 11           
ส่ังลงโทษยกเลิกสัญญาจาง หรือไลออก ตามควรแกกรณ ี
  ขอ 21  พนักงานผูใดมีกรณถูีกกลาวหาวา กระทําผิดวนิัยอยางรายแรง หรือถูกฟอง
คดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษแมภายหลังผูนั้นจะพนจากมหาวทิยาลัยไปแลว ผูมีอํานาจตามขอ 11 ยังมีอํานาจสั่งลงโทษ
ตามขอ 16 แลวแตกรณีเวนแตพนักงานผูนัน้ตาย 
  ขอ 22  พนักงาน ผูใดมีกรณถูีกกลาวหาวา กระทําผิดวนิัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามขอ 11 มีอํานาจพักงานเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดีได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวา 
ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดซึ่งมิใชโทษทางวินยัอยางรายแรง และไมมีกรณีที่ตองออกจาก
งานดวยเหตุอ่ืน ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับ
เดียวกันทีจ่ะตองใชคุณสมบติัเฉพาะที่ผูนัน้มีอยู 
  เงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพกังาน ให
เปนไปตามที่ คณะกรรมการกําหนด 
   

หมวด 4 
การอุทธรณและการรองทุกข 

 

ขอ 23  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานใหเปนไป 
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ 24  การใดที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน ตามระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา  
วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ไดมีมติและไดดําเนินการไวแลวเกีย่วกับพนกังาน ใหถือวา
เปนการปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ในขอ 7 แหงระเบียบนี ้
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  ขอ 25  ในระยะเริ่มแรก ใหคณะกรรมการบริหารพนักงาน ตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2543  ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ 
ตามระเบียบนีไ้ปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการ ตามระเบียบนี ้
 
  ประกาศ   ณ  วันที่   14  มิถุนายน  พ.ศ. 2545 

      (นายมีชัย  ฤชุพันธ) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
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