(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการบริหารงานของวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
__________________
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยการบริหารงานของวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานของวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“วิทยาลัย” หมายความวา วิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน
และภาระหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีวิทยาลัย
“รองคณบดี” หมายความวา รองคณบดีวิทยาลัย
“ผูชวยคณบดี” หมายความวา ผูชวยคณบดีวิทยาลัย
“อาจารย” หมายความวา อาจารยประจําของวิทยาลัย
หมวด ๑
การบริหารงานทั่วไป
ขอ ๔ ในวิทยาลัยใหมีคณะกรรมการประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(๒) คณบดี
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ที่ปรึกษาวิทยาลัย (ถามี)
เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหาคน
และไมเกินสิบคน
เปนกรรมการ
(๕) รองคณบดีหนึ่งคน ที่คณบดีแตงตั้ง
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๖) หัวหนาสํานักงานคณบดี
เปนผูชวยเลขานุการ

-๒กรรมการตามขอ ๔ (๔) เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการสอน
การวิจยั หรือการบริหาร ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี ในกรณีที่จาํ เปนและเปน
ประโยชนตอวิทยาลัย อาจแตงตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยก็ได แตตองไมเกินหนึ่งในหาของ
ผูทรงคุณวุฒิทงั้ หมด
ใหกรรมการตามขอ ๔ (๔) มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมได
ในกรณีกรรมการตามขอ ๔ (๔) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงทีว่ าง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบวัน
จะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงทีว่ างก็ได กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ใหอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๕ คณะกรรมการ พนจากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น ๆ
ขอ ๖ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(๒) จัดระบบการบริหารงานภายในวิทยาลัย โดยไมขัดตอขอบังคับและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกีย่ วกับหลักสูตรสําหรับวิทยาลัยเสนอตอ
สภาวิชาการเพือ่ เสนอสภามหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณบดี
(๖) พิจารณานําเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในวิทยาลัยตอ
มหาวิทยาลัย
(๗) จัดทําขอบังคับ ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคลากรภายในวิทยาลัย
(๘) ควบคุมกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
(๙) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีส่ ภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการใหนาํ ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการประชุม
และวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใชบังคับโดยอนุโลม

-๓หมวด ๒
การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ
ขอ ๘ การจัดทํางบประมาณประจําปของวิทยาลัยใหดาํ เนินการตามแนวทางและหลักการ
ดังนี้
(๑) การจัดทํางบประมาณประจําปใหดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณใหนําเงินเหลือจายโอนเปนเงินสะสมของวิทยาลัย การใชเงิน
สะสมตองจัดทําเปนงบประมาณ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองการใชเงินสะสมระหวางป
ใหนําเสนออธิการบดีเปนผูอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๓) ใหจัดสรรงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(๔) ใหจัดทํางบประมาณเพือ่ ประโยชนในการพัฒนาวิชาการและบุคลากรของวิทยาลัยใน
รูปแบบของกองทุนไมนอยกวารอยละสาม
(๕) แนวทางและหลักการอืน่ ๆ นอกเหนือจาก (๑) ซึ่งคณะกรรมการกําหนด
ขอ ๙ เงินรายไดของวิทยาลัย ไดแก
(๑) เงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนิสิต คาธรรมเนียม คาปรับและคาบํารุงตางๆ
(๒) เงินอุดหนุนและเงินบริจาค
(๓) เงินคาใบสมัครสอบ คาสมัครสอบ คาทดสอบและเงินคาบริการ
(๔) เงินรายไดอันเกิดจากการใหบริการวิชาการและการวิจัย
(๕) เงินรายไดอันเกิดจากการจําหนายหนังสือ ตํารา วารสาร สิ่งพิมพ และวัสดุทางการศึกษา
(๖) เงินรายไดอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของวิทยาลัย
เงินรายไดนี้ใหนําสงกองคลังและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยการรับเงินใหใชใบเสร็จ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ เงินรายไดของวิทยาลัยใหจายไดเฉพาะกิจการภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของ
วิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนกิจการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อการลงทุนในองคกรที่
เปนนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ (๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการ กําหนดอัตราคาใบสมัครสอบ คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
อัตราคาบํารุง คาธรรมเนียมการศึกษา และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ โดยจัดทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ คณบดีมีอํานาจอนุมัติโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และการบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย ใหทุนการศึกษา ผอนผันหรือลดหยอน
คาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาปรับ ยกเลิกคาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาปรับใหแกบุคคลใดได
ในกรณีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีขอตกลงทางวิชาการหรือขอผูกพันกับหนวยงานตาง ๆ
หรือเพื่อประโยชนในการพัฒนาบุคลากร หรือเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ

-๔ขอ ๑๓ การบันทึกบัญชีของวิทยาลัยใหใชหลักบัญชีเชิงธุรกิจ การปดบัญชีใหกระทําเมื่อสิ้นป
บัญชีปหนึ่งๆ และใหวิทยาลัยจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีเชิงธุรกิจ สรุปผลการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยพรอมดวยรายละเอียดอื่นๆ เสนอคณะกรรมการภายในเกาสิบวัน นับแตวันปดบัญชี เมื่อ
คณะกรรมการเห็นชอบแลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบ
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัย อัตราคาตรวจสอบบัญชี ให
เปนไปตามที่อธิการบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๑๕ การซื้อหรือการจางกระทําไดสามวิธี ดังนี้
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
ขอ ๑๖ ใหคณบดีมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และใหกระทําโดยวิธีตกลงราคา
ขอ ๑๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีการตกลงราคาใหดําเนินการดังนี้
(๑) วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหคณบดีแตงตั้งกรรมการตรวจรับหนึ่งคน ในกรณีที่มี
เจาหนาทีพ่ ัสดุ ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุตรวจรับก็ได โดยแนบใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการเบิกจาย
(๒) วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคณบดีแตงตัง้ กรรมการตรวจรับ
หนึ่งคน ในกรณีที่มีเจาหนาที่พัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจรับก็ได และใหแนบหลักฐานการเบิกจาย
ดังนี้
- ใบเสนอราคา
- ใบสั่งซื้อ/จาง
- ใบสงสินคา/ใบกํากับ/ใบเสร็จรับเงิน
(๓) วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคณบดีแตงตั้งกรรมการตรวจรับ
สามคน และใหแนบหลักฐานการเบิกจาย ดังนี้
- ใบเสนอราคา (รานคา ๓ ราย เพื่อเทียบราคา)
- ใบสั่งซื้อ/จาง
- ใบสงสินคา/ใบกํากับ/ใบเสร็จรับเงิน
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจอนุมัตกิ ารจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใหกระทําโดยวิธสี อบราคา
ขอ ๑๙ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาใหดําเนินการดังนี้
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาติดตอผูขายหรือ ผูรับจางที่ไมมี
ผลประโยชนรวมกันอยางนอยสามราย คัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอวิทยาลัย และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายทีค่ ัดเลือกไวแลว และไมสูงกวา
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาวงเงินจะซื้อหรือจางไมเกินรอยละสิบของวงเงินจัดซื้อจัดจาง

-๕ในกรณีที่เกินรอยละสิบของวงเงินจัดซื้อจัดจาง ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยใหคํานึงถึง
คุณภาพและประโยชนทวี่ ิทยาลัยจะไดรับในระยะยาวเปนสําคัญ
(๒) ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธสี อบราคารายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดตอคณะกรรมการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานคณบดี
(๓) ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับอยางนอยสามคน
ขอ ๒๐ การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทํา
โดยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบวาดวยการประกวดราคาของมหาวิทยาลัย ในระหวางทีย่ ังไมมี
ระเบียบดังกลาวใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิม่ เติม
หมวด ๓
การบริหารงานบุคลากร
__________________
ขอ ๒๑ บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานโดยแยกเปนสามสายงาน คือ สายงานบริหาร
สายงานวิชาการ และสายงานสนับสนุน
ขอ ๒๒ ประเภทของพนักงาน มีดังนี้
(๑) พนักงานประจํา ประกอบดวย
ก. พนักงานเต็มเวลา
ข. พนักงานบางสวนเวลา
(๒) พนักงานพิเศษ ประกอบดวย
ก. พนักงานจางเหมาตามสัญญา
ข. พนักงานชาวตางประเทศที่จางตามสัญญา
ค. พนักงานชัว่ คราวบางสวนเวลาที่มิไดมสี ัญญา
ง. พนักงานทีจ่ า งดวยเงื่อนไขพิเศษ
ขอ ๒๓ ในกรณีที่มคี วามจําเปน วิทยาลัยอาจจางพนักงานทีม่ ีอายุเกินหกสิบปบริบูรณได
ขอ ๒๔ พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบหกสิบป
(๔) ถูกสั่งใหออก ปลดออกหรือไลออก เพราะถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง
(๕) ถูกสั่งใหออก เพราะหนวยงานถูกยกเลิก
(๖) ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๗) ครบสัญญา

-๖ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนของวิทยาลัย วิทยาลัยอาจจางผูที่มีอายุครบ
หกสิบปใหปฏิบัติงานตอไปไดเปนรายป โดยใหคณะกรรมการพิจารณาเปนรายๆ ไป
ในกรณีตาม (๓) พนักงานทีม่ ีอายุครบหกสิบปในปงบประมาณใด ใหพนักงานพนจาก
ตําแหนงตําแหนงเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๒๕ ในกรณีมีปญหาอันเกิดจากการใชขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ)

มีชัย ฤชุพันธุ
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

