
 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง  การจัดต้ังสวนงาน  และภาระหนาที่ของสวนงาน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การจัดต้ังสวนงานและ

ภาระหนาที่ของสวนงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสองและวรรคสี่  มาตรา  ๒๑ (๒)  และมาตรา  ๓๕  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การจัดต้ังสวนงาน  และ

ภาระหนาที่ของสวนงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การจัดต้ังสวนงาน  และภาระหนาที่ของ

สวนงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใชฉบับนี้แทน 

ขอ ๔ มหาวิทยาลัยบูรพา  มีสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน  ดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เปนหนวยงานบริหารและธุรการรวมตลอดทั้ง

รับผิดชอบงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยและดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของ

สภามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมีหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปน

ผูบังคับบัญชา  ข้ึนตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 

  ๔.๒ สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานกลางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

โดยมีหัวหนาสํานักงานอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา  ข้ึนตรงตออธิการบดี  และมีรองอธิการบดีฝายตาง ๆ  

และผูชวยอธิการบดีชวยปฏิบัติภารกิจของอธิการบดี 

  ๔.๓ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิจัยและ

บริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ  บัญชี   การจัดการและการทองเที่ยว  และจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาดานบัญชี  การจัดการและการทองเที่ยว  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๔.๔ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร   จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา   วิ จัยและบริการวิชาการดานการแพทยแผนไทยและเภสัชศาสตร  มีคณบดีเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๕ คณะพยาบาลศาสตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัยและ

บริการวิชาการดานพยาบาลศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๖ คณะแพทยศาสตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัยและ

บริการวิชาการดานแพทยศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๗ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา  วิจัยและบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา

สูงสุด 

  ๔.๘ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิจัยและบริการ

วิชาการดานรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร  และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดาน

รัฐศาสตรและนิติศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๙ คณะโลจิสติกส  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัยและ

บริการวิชาการดานโลจิสติกสและการขนสงทุกรูปแบบ  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๑๐ คณะวิทยาศาสตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัยและ

บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๑๑ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๑๒ คณะวิศวกรรมศาสตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  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 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วิจัยและบริการ

วิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๑๗ วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเปนภาษาตางประเทศ  

มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๑๘ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  วิจัยและบริการ

วิชาการดานบริหารธุรกิจ  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหกระทําได  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  เพื่อสนับสนุนงานดานการเรียนการสอนและการวิจัย  ถายทอดเผยแพรความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย  และใหบริการวิชาการ

แกชมุชน  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๔.๒๓ สํานักบริการวิชาการ  เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและดําเนินการ

ดานการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
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  ๔.๒๔ สํานักหอสมุด  เปนหนวยงานกลางในการบริหารงานหองสมุดและสารสนเทศ

ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน  การคนควาวิจัยและการบริการ

วิชาการแกสังคม  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

ขอ ๕ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  ใหมีคณะดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทะเล  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๕.๒ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร   จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา  วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยุกต  ศิลปศาสตรและ

สังคมศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสงูสุด 

  ๕.๓ คณะอัญมณี  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัยและบริการ

วิชาการดานอัญมณีและเคร่ืองประดับ  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

ขอ ๖ วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว  ใหมีคณะดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

วิจัยและบริการวิชาการดานเกษตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

  ๖.๒ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร   จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา  วิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยุกต  มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

ขอ ๗ ในขณะที่ยังไมมีการกําหนดอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะหรือ

วิทยาลัยใด  ใหจัดเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในคณะหรือวิทยาลัยนั้น  

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 คณะอัญมณี  ใหใชอัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไว

สําหรับวิทยาลัยอัญมณี 

  ๗.๖ วิทยาลัยวิทยาการวิ จัยและวิทยาการปญญา   ใหใชอัตราคาบํา รุงและ

คาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวสําหรับคณะศึกษาศาสตร 

ขอ ๘ สําหรับคณะการจัดการและการทองเที่ยวตามขอ  ๔.๓  นั้น  ในระหวางที่ยังมิได 

มีการจัดต้ังวิทยาเขตบานบึง  ใหเปนคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาไปพลางกอนจนกวาจะจัดต้ังวิทยาเขต

บานบึงแลวเสร็จ  เมื่อมีการจัดต้ังวิทยาเขตบานบึงแลวใหยายไปต้ังที่วิทยาเขตบานบึง  เวนแตการจัด 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  จะดําเนินการจัดที่มหาวิทยาลัยบูรพาหรือวิทยาเขตบานบึงใหเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 

ขอ ๙ ใหผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  เปนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร  เปนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัย

วิทยาศาสตรการกีฬา   เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  และผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี   

เปนคณบดีคณะอัญมณี 

ใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  เปนผูรักษาการแทน

คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและ 

โลจิสติกส  เปนผู รักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส  ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัย

นานาชาติ  เปนผูรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  และผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน

ศิลปะและวฒันธรรม  เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 

ขอ ๑๐ ใหผูดํารงตําแหนงตามขอ  ๙  วรรคหนึ่ง  ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ  

การดํารงตําแหนงเดิม  และใหนับวาระการดํารงตําแหนงติดตอกับการดํารงตําแหนงเดิม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มีชัย  ฤชุพนัธุ 

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 


