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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลั ยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส วนงานและ
ภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๓๕
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว า “ประกาศมหาวิทยาลัย บูรพา เรื่อง การจัดตั้ งสวนงาน และ
ภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของ
สวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชฉบับนี้แทน
ขอ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา มีสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน ดังตอไปนี้
๔.๑ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปน หนวยงานบริหารและธุรการรวมตลอดทั้ง
รับผิดชอบงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย กํ า หนด โดยมี หัว หน า สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น
ผูบังคับบัญชา ขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย
๔.๒ สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานกลางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
โดยมีหัวหนาสํานักงานอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา ขึ้นตรงตออธิการบดี และมีรองอธิการบดีฝายตาง ๆ
และผูชวยอธิการบดีชวยปฏิบัติภารกิจของอธิการบดี
๔.๓ คณะการจัดการและการทองเที่ยว จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิจัยและ
บริ ก ารวิ ช าการด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ญ ชี การจั ด การและการท อ งเที่ ย ว และจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาดานบัญชี การจัดการและการทองเที่ยว มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
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๔.๔ คณะการแพทย แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการด า นการแพทย แ ผนไทยและเภสั ช ศาสตร มี ค ณบดี เ ป น
ผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๕ คณะพยาบาลศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการดานพยาบาลศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๖ คณะแพทยศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการดานแพทยศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๗ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุด
๔.๘ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิจัยและบริการ
วิชาการดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดาน
รัฐศาสตรและนิติศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๙ คณะโลจิสติกส จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการดานโลจิสติกสและการขนสงทุกรูปแบบ มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๐ คณะวิทยาศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๑ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๒ คณะวิศ วกรรมศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแ ละบัณฑิตศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๓ คณะศิลปกรรมศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการดานศิลปกรรม ดนตรี และการแสดง ตลอดจนทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๔ คณะศึกษาศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการดานศึกษาศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
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๔.๑๕ คณะสาธารณสุขศาสตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการดานสาธารณสุขศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๖ วิทยาลัยการบริหารรัฐ กิจ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการ
วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๗ วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเปนภาษาตางประเทศ
มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๘ วิทยาลัยพาณิช ยศาสตร จัด การศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษา วิจัย และบริการ
วิช าการดานบริหารธุรกิจ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใ หกระทําได เมื่อไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยมี คณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๑๙ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิจัยและบริการดานวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๒๐ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและ
ดําเนินการดานการวิจัยทางวัฒนธรรมและศิลปะ ใหบริการวิชาการ เผยแพรความรู และทะนุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ มีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๒๑ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรทาง
ทะเล สนับสนุนงานดานการเรียนการสอนและการวิจัย มีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๒๒ สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน กําหนดแผนงาน
ที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย วิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการดําเนินงานและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ใหบริการระบบคอมพิวเตอร เครือขาย และ
โทรคมนาคม เพื่อสนับสนุน งานดานการเรียนการสอนและการวิจัย ถายทอดเผยแพรความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย และใหบริการวิชาการ
แกชมุ ชน มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๔.๒๓ สํานักบริการวิชาการ เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและดําเนินการ
ดานการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
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๔.๒๔ สํานักหอสมุด เปนหนวยงานกลางในการบริหารงานหองสมุดและสารสนเทศ
ที่สนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน การคนควาวิจัยและการบริการ
วิชาการแกสังคม มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ขอ ๕ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ใหมีคณะดังตอไปนี้
๕.๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเล มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๕.๒ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละศิ ล ปศาสตร จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณ ฑิต ศึ กษา วิ จัย และบริก ารวิ ช าการด า นวิ ท ยาศาสตร วิท ยาศาสตร ประยุก ต ศิ ลปศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๕.๓ คณะอัญมณี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการ
วิชาการดานอัญมณีและเครื่องประดับ มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ขอ ๖ วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว ใหมีคณะดังตอไปนี้
๖.๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วิจัยและบริการวิชาการดานเกษตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
๖.๒ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึก ษา วิ จัยและบริการวิ ช าการดานวิท ยาศาสตร วิท ยาศาสตรประยุ กต มนุษยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ขอ ๗ ในขณะที่ยังไมมีการกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะหรือ
วิท ยาลั ยใด ใหจั ดเก็ บเงิ น ค า บํา รุ งและค าธรรมเนีย มการศึ ก ษาของนิ สิต ในคณะหรือ วิ ทยาลัย นั้ น
ดังตอไปนี้
๗.๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ใหใชอัตรา
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวสําหรับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๗.๒ คณะการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร ใหใชอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาที่กําหนดไวสําหรับวิทยาลัยการแพทยแผนไทย อภัยภูเบศร
๗.๓ คณะโลจิสติกส ใหใชอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไว
สําหรับวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
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๗.๔ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ใหใชอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ที่กําหนดไวสําหรับวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
๗.๕ คณะอัญ มณี ใหใ ชอั ตราคา บํา รุง และคา ธรรมเนีย มการศึก ษาที่ กํา หนดไว
สําหรับวิทยาลัยอัญมณี
๗.๖ วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาการวิ จั ย และวิ ท ยาการป ญ ญา ให ใ ช อั ต ราค า บํ า รุ ง และ
คาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวสําหรับคณะศึกษาศาสตร
ขอ ๘ สําหรับคณะการจัดการและการทองเที่ยวตามขอ ๔.๓ นั้น ในระหวางที่ยังมิได
มีการจัดตั้งวิทยาเขตบานบึง ใหเปนคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาไปพลางกอนจนกวาจะจัดตั้งวิทยาเขต
บานบึงแลวเสร็จ เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาเขตบานบึงแลวใหยายไปตั้งที่วิทยาเขตบานบึง เวนแตการจัด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จะดําเนินการจัดที่มหาวิทยาลัยบูรพาหรือวิทยาเขตบานบึงใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
ขอ ๙ ให ผูอํ านวยการวิ ทยาลั ยการบริห ารรัฐ กิจ เป น คณบดี วิท ยาลัย การบริห ารรัฐ กิ จ
ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย พาณิ ช ยศาสตร เป น คณบดี วิ ท ยาลั ย พาณิ ช ยศาสตร ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า เป น คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า และผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย อั ญ มณี
เปนคณบดีคณะอัญมณี
ใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร เปนผูรักษาการแทน
คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและ
โลจิสติ กส เปน ผู รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิส ติกส ผูรัก ษาราชการแทนผูอํ านวยการวิ ทยาลั ย
นานาชาติ เปนผูรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน
ศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
ขอ ๑๐ ใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
การดํารงตําแหนงเดิม และใหนับวาระการดํารงตําแหนงติดตอกับการดํารงตําแหนงเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มีชัย ฤชุพนั ธุ
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

