
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

วาดวยการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-------------------------------- 
 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙  วรรคสาม มาตรา ๒๑(๒) และ (๓)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
 

 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 ขอ  ๓  ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีกลุมงานเลขานุการและบริหารเปนหนวยงานภายใน 
  

 ขอ  ๔  ใหสํานักงานอธิการบดีมีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑) กองกลาง 
(๒) กองการเจาหนาที่ 
(๓) กองกิจการนิสิต 
(๔) กองคลังและทรัพยสิน 
(๕) กองบริการการศึกษา 
(๖) กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี 
(๗) กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว 
(๘) กองแผนงาน 
(๙) กองอาคารสถานที่ 
(๑๐) ศูนยจนีศึกษา 
(๑๑) ศูนยภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก 
(๑๒) หนวยตรวจสอบภายใน 

  
 

 
 

(สําเนา) 



  -๒- 
 

 ขอ  ๕  ใหคณะการจัดการและการทองเทีย่ว มหีนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
 
 ขอ  ๖  ใหคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
 

 ขอ  ๗  ใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
 

 ขอ  ๘  ใหคณะเทคโนโลยีทางทะเล มีหนวยงานภายใน ดงัตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
 

 ขอ  ๙  ใหคณะพยาบาลศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
 

 ขอ  ๑๐  ใหคณะแพทยศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

  (๓)  ภาควิชาจกัษุ โสต นาสิก ลาริงซวิทยา 
(๔)  ภาควิชาจติเวชศาสตร 
(๕)  ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร 
(๖)  ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตรนิวเคลียร 
(๗)  ภาควิชาวสัิญญีวิทยา 
(๘)  ภาควิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว 
(๙)  ภาควิชาศลัยกรรมกระดกูและเวชศาสตรฟนฟ ู
(๑๐)  ภาควิชาศัลยศาสตร 
(๑๑)  ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 
(๑๒)  ภาควิชาอายุรศาสตร 
(๑๓)  ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 



  -๓- 

 

 ขอ  ๑๑  ใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  ภาควิชาจติวิทยา 
 (๓)  ภาควิชานิเทศศาสตร 

(๔)  ภาควิชาประวัติศาสตร 
(๕)  ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
(๖)  ภาควิชาภาษาตะวันออก 
(๗)  ภาควิชาภาษาไทย 
(๘)  ภาควิชาภมูิศาสตร 
(๙)  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
(๑๐)  ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
(๑๑)  ภาควิชาสารสนเทศศึกษา 
(๑๒)  ภาควิชาสังคมวิทยา 
(๑๓)  ศูนยเกาหลีศึกษา 
(๑๔)  ศนูยภาษา 
(๑๕)  ศนูยสังคมและสิ่งแวดลอมศึกษา 

 

 ขอ  ๑๒  ใหคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้ 
(๑)  สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ภาควิชานิติศาสตร 
 (๓)  ภาควิชารัฐศาสตร 
 

 ขอ  ๑๓  ใหคณะโลจิสติกส มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้ 
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๑๔  ใหคณะวิทยาศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  ภาควิชาคณิตศาสตร 
 (๓)  ภาควิชาเคมี 
 (๔)  ภาควิชาจลุชีววิทยา 
 (๕)  ภาควิชาชีวเคม ี
 (๖)  ภาควิชาชวีวิทยา 
 (๗)  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 



  -๔- 

 (๘)  ภาควิชาฟสิกส 
 (๙)  ภาควิชาวาริชศาสตร 
 (๑๐)  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 (๑๑)  ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 
 (๑๒)  ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
 

 ขอ  ๑๕  ใหคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๑๖  ใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๑๗  ใหคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  มีหนวยงานภายใน ดงัตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๑๘  ใหคณะวิศวกรรมศาสตร มีหนวยงานภายใน ดงัตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  ภาควิชาวศิวกรรมเคม ี
 (๓)  ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
 (๔)  ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา 
 (๕)  ภาควิชาวศิวกรรมโยธา 
 (๖)  ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 (๗)  ศูนยสอบเทียบเครื่องมอืวัดสําหรับอตุสาหกรรม 
 

 ขอ  ๑๙  ใหคณะศิลปกรรมศาสตร มีหนวยงานภายใน ดงัตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
(๓)  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

 

 ขอ  ๒๐  ใหคณะศกึษาศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสงัคม 
 (๓)  ภาควิชาการจัดการเรียนรู 



  -๕- 

 (๔)  ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 (๕)  ภาควิชาวจิัยและจิตวิทยาประยุกต 
 (๖)  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 (๗)  ศูนยบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 (๘)  ศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา 
 (๙)  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
 
 ขอ  ๒๑  ใหคณะสาธารณสขุศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข 
 (๓)  ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั 
 (๔)  ภาควิชาสุขศึกษา 
 (๕)  ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดลอม 
 

 ขอ  ๒๒  ใหคณะอัญมณี มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๒๓  ใหวทิยาลัยการบรหิารรัฐกิจ มหีนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 
(๓)  ศูนยนวัตกรรมการฝกอบรมเพื่อความเปนเลิศ 
(๔)  ศนูยวิจยันโยบายและการบริหาร 
(๕)  ศูนยอินโดจีนศึกษา 

 

 ขอ  ๒๔  ใหวทิยาลัยนานาชาติ มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๒๕  ใหวทิยาลัยพาณิชยศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  ศนูยพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนษุย 
 (๓)  ศูนยวจิัยและใหคําปรึกษาการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 



  -๖- 

 ขอ  ๒๖  ใหวทิยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้ 
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานกังานจัดการศกึษา 

 

 ขอ  ๒๗  ใหสถาบันวิจยัวัฒนธรรมและศิลปะ มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการ 
(๒)  ฝายวิจยัวฒันธรรมและศิลปะ 
(๓)  ฝายสงเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ 

 

 ขอ  ๒๘  ใหสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้ 
(๑)  สํานักงานเลขานุการ 
(๒)  ฝายบริการวิชาการ 
(๓)  ฝายพพิิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล  
(๔)  ฝายวิจยัวทิยาศาสตรทางทะเล 
(๕)  ฝายสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม 
(๖)  สถานีวิจยั 

 

 ขอ  ๒๙  ใหสํานักคอมพิวเตอร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการ 
(๒)  ฝายปฏิบัติการ 
(๓)  ฝายวิเคราะหระบบและพัฒนาโปรแกรม 

 

 ขอ  ๓๐  ใหสํานักบริการวิชาการ มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการ 
(๒)  ฝายฝกอบรมและที่ปรึกษา 
(๓)  ฝายสงเสริมและเผยแพรวิชาการ 

 

 ขอ  ๓๑  ใหสํานักหอสมุด มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี ้
(๑)  สํานักงานเลขานุการ 
(๒)  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓)  ฝายบริการสารสนเทศ 
(๔)  ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(๕)  ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
(๖)  ฝายโสตทัศนศึกษา 
(๗)  ฝายเอกสารและวารสาร 



  -๗- 
 

 ขอ  ๓๒ ใหผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน มีตําแหนงเปนผูอํานวยการกลุมงาน ผูอํานวยการ
กอง ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ผูอํานวยการหอศิลปะ หวัหนาสํานักงาน หัวหนาฝาย 
หัวหนาภาควชิา หัวหนาสถานีวิจยั หรือหวัหนาหนวยตรวจสอบภายในแลวแตความเหมาะสมของแตละ
หนวยงาน 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา เปนผูบังคับบัญชาใน
สํานักงานคณบดี หรือสํานักงานเลขานุการ ของคณะหรือสํานัก ใหใชช่ือตําแหนงวาเลขานุการคณะ 
หรือเลขานุการสํานัก 
 

 ขอ  ๓๓ งานภายในหนวยงาน ตามขอ ๔ ทีจ่ัดตั้งอยูแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ                 
ใหคงมีอยูตอไป 
 

 ขอ  ๓๔  ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนนิการตามขอบังคับนี้ ใหเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณา 
 

 ขอ  ๓๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 

 ขอ  ๓๖  ใหผูรักษาการแทนหัวหนาภาควชิาบรรณารักษศาสตร เปนผูรักษาการแทนหัวหนา
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา 
 

 ขอ  ๓๗  ใหผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 
เปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” จนกวาจะหมดวาระการดํารงตําแหนงหรือลาออกจาก
ตําแหนง 
 

 ขอ  ๓๘  ใหหวัหนาภาควิชาของคณะพยาบาลศาสตรและคณะศึกษาศาสตร ที่ดํารงตําแหนงอยู
กอนวนัที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ มีสิทธิและหนาที่เทากับหัวหนาภาควิชาในคณะนั้น จนกวาจะหมด
วาระการดํารงตําแหนงหรือลาออกจากตําแหนง และในระหวางนั้นใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตําแหนง
บริหารเทากับหัวหนาภาควชิา 
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            นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 


