เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ต รา เครื่อ งหมาย สั ญ ลั กษณ์ และการใช้ ต รา เครื่ อ งหมาย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บูร พา เพื่อเป็น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยบูรพา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์
และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติง านในมหาวิท ยาลัย ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา
“เข็มเครื่องหมาย” หมายความว่า เข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยบูรพาสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยที่ได้ทํางานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันตามระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๔ ตรา เครื่องหมายตามประกาศนี้แบ่งออกเป็น ๕ ชั้น ตามลําดับ ได้แก่ ชั้น ๓ ชั้น ๒
ชั้น ๑ ชั้นพิเศษ และชั้นเกียรติคุณ
ข้อ ๕ ตรา เครื่องหมายแต่ละชั้น ให้มีรายละเอียดของขนาดและลักษณะแบบตามรูปภาพ
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ผู้ที่มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายในแต่ละชั้น ได้แก่
(๑) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทํางานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายชั้น ๓
(๒) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทํางานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายชั้น ๒
(๓) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทํางานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายชั้น ๑
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(๔) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทํางานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี
มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายชั้นพิเศษ
(๕) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ทํางานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันจนครบเกษียณอายุราชการ
หรือเกษีย ณอายุการปฏิบั ติงาน หรื อผู้บริ หารตามข้อ ๑๒ (๓) ของข้อ บังคับ มหาวิ ท ยาลั ย บูร พา
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายชั้นเกียรติคุณ
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อ ๗ การนับระยะเวลาในการทํางานเป็นปี ให้นับตามปีปฏิทินและให้นับระยะเวลาเริ่มต้น
ดังนี้
กรณีเป็นข้าราชการให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือโอนย้ายมา
รับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน หรือ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วแต่กรณี
กรณีเป็นลูกจ้างประจําให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือโอนย้ายมา
รับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน หรือ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วแต่กรณี
กรณี เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ลู ก จ้า งให้ เ ริ่ม นั บ ตั้ ง แต่วั น ที่ มี คํ าสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เข้าทํางานที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน หรือ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วแต่กรณี
กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ตามข้อ ๑๒ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อ ๘ การใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายบนเครื่องแต่งกายปกติขาว หรือชุดสากลนิย ม
หรือชุดไทยพระราชทาน ให้ใช้หรือประดับในที่ที่เหมาะสม
ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยสํารวจรายชื่อผู้ที่มีสิท ธิจะได้รับตรา เครื่องหมายตามข้อ ๖ และ
จัด ทํ าตรา เครื่ องหมาย เพื่อ มอบให้ แ ก่ ผู้มี สิท ธินั้น ทุก ปี ตามวั นและเวลาที่ มหาวิ ท ยาลัย กํา หนด
โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับตรา เครื่องหมายตามข้อ ๖
ผู้มีสิทธิที่มีระยะเวลาการทํางานติดต่อกันที่พึงจะได้รับตรา เครื่องหมายตามข้อ ๖ ในแต่ละชั้น
ให้มหาวิทยาลัยมอบตรา เครื่องหมายในทุกระดับชั้นแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับตรา เครื่องหมายด้วย
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ข้อ ๑๐ ผู้ที่มีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมายตามประกาศนี้แล้ว ให้มีสิทธิใช้หรือประดับตรา
เครื่องหมายต่อไป
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้รับตรา เครื่องหมายชั้นใดไปแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับตรา เครื่องหมายในชั้นนั้นอีก
ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดขนาดและลักษณะแบบรูปภาพตรา เครื่องหมายมหาวิทยาลัยบูรพา
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖
ชั้น
ชั้น ๓
(สีฟ้า)

ชั้น ๒
(สีน้ําเงิน)

ชั้น ๑
(สีแดง)

ชั้นพิเศษ
(สีเทา)

รายละเอียดขนาดและลักษณะตรา เครื่องหมาย
สําหรับผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยทีท่ ํางานติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีสทิ ธิใช้หรือประดับตรา
เครื่องหมายชั้น ๓ รูปแบบทรงรี พื้นหลังลงยาสีฟ้า ขนาด
ความสูง ๔.๐๐ ซม. ความกว้าง ๒.๐๐ ซม. ทําด้วยโลหะ
ชุบทอง ขอบสีทอง ด้านบนมีลายกระจังดอกบัว ตรงกลาง
มีรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา สีเงินลอยตัว ติดทับบนพื้นสี
ฟ้า และด้านล่างมีคลื่นทะเล ๑ ชั้น
สําหรับผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยทีท่ ํางานติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี มีสทิ ธิใช้หรือประดับตรา
เครื่องหมายชั้น ๒ รูปแบบทรงรี พื้นหลังลงยาสีน้ําเงิน
ขนาดความสูง ๔.๐๐ ซม. ความกว้าง ๒.๐๐ ซม. ทําด้วย
โลหะชุบทอง ขอบสีทอง ด้านบนมีลายกระจังดอกบัว
ตรงกลางมีรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพาสีเงินลอยตัวติดทับ
บนพื้นสีน้ําเงิน และด้านล่างมีคลื่นทะเล ๒ ชั้น
สําหรับผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยทีท่ ํางานติดต่อกัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี มีสิทธิใช้หรือประดับตรา
เครื่องหมายชั้น ๑ รูปแบบทรงรี พื้นหลังลงยาสีแดง
ขนาดความสูง ๔.๐๐ ซม. ความกว้าง ๒.๐๐ ซม. ทําด้วย
โลหะชุบทอง ขอบสีทอง ด้านบนมีลายกระจังดอกบัว ตรง
กลางมีรปู ตรามหาวิทยาลัยบูรพา สีเงินลอยตัวติดทับบน
พื้นสีแดง และด้านล่างมีคลื่นทะเล ๓ ชั้น
สําหรับผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยทีท่ ํางานติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี มีสทิ ธิใช้หรือประดับตรา
เครื่องหมายชั้นพิเศษ รูปแบบทรงรี พื้นหลังลงยาสีเทา
ขนาดความสูง ๒.๐๒ ซม. ความกว้าง ๑.๐๘ ซม. ทําด้วย
โลหะชุบทอง ขอบสีทอง ตรงกลางมีรูปตรามหาวิทยาลัย
บูรพา ทําด้วยทองคําแท้ลอยตัว ติดทับบนพื้นสีเทา

รูปภาพ
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รายละเอียดขนาดและลักษณะตรา เครื่องหมาย
สําหรับผู้ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยทีท่ ํางานติดต่อกัน
ชั้นเกียรติคุณ จนครบวาระเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการ
(สีเทา
ปฏิบัติงานมีสิทธิใช้หรือประดับตรา เครื่องหมาย
ประดับเพชร) ชั้นเกียรติคุณ รูปแบบทรงรี พื้นหลัง ลงยาสีเทา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐๒ ซม. ความกว้าง ๑.๐๘ ซม. ทํา
ด้วยโลหะชุบทอง ขอบสีทอง ประดับเพชรอยู่ตรงกลาง
ลายกระจังดอกบัว ตรงกลางเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย
บูรพาทําด้วยทองคําแท้ลอยตัวติดทับบนพื้นสีเทา และ
ด้านล่างมีลายกนก
ความหมายของตรา เครื่องหมายมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
ลายกระจัง หมายถึง ลวดลายทีอ่ ยู่บนเครื่องประดับทีเ่ ป็นมงคล
ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์
คลื่นทะเล หมายถึง ความไม่มีสิ้นสุด
กนก หมายถึง ทอง
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