
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
-------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีการปรับปรุงข้อบงัคับว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙  วรรคสาม มาตรา ๒๑ (๒) และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที ่ ๒๓  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้  ดงัต่อไปนี ้
 

 ข้อ  ๑  ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

 ข้อ  ๒  ขอ้บังคับนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒   
 (๒)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  
 (๓)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔   

 (๔)  ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔   
 (๕)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔   
 (๖)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔   
 (๗)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 ข้อ  ๓  ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)   กลุม่งานเลขานุการและบริหาร 

  

 ข้อ  ๔  ให้สํานักงานอธิการบดี มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑) กองกลาง 
(๒) กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

(สําเนา) 



 -๒-
(๓) กองกิจการนิสติ 
(๔) กองคลังและทรัพย์สิน 
(๕) กองบริการการศึกษา 
(๖) กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
(๗) กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
(๘) กองแผนงาน 
(๙) กองอาคารสถานที่ 
(๑๐) ศูนย์จีนศึกษา 
(๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
(๑๒) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่นายกสภามหาวทิยาลัย 
(๑๓) กองกฎหมาย 
(๑๔) กองกีฬาและนันทนาการ 
(๑๕) กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 

 ข้อ  ๕  ให้คณะการจดัการและการท่องเทีย่ว มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปน้ี 
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๖  ให้คณะการแพทยแ์ผนไทยอภัยภูเบศร มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 (๓)  ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
 

 ข้อ  ๗  ให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหนว่ยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๘  ให้คณะเทคโนโลยทีางทะเล มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปน้ี 
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๙  ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 



 -๓-
 

 ข้อ  ๑๐  ให้คณะแพทยศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑) สํานักงานคณบด ี
(๒)  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

     (๓)  ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
(๔)  ภาควิชาจิตเวชศาสตร ์
(๕)  ภาควิชาพยาธิวิทยาและนติิเวชศาสตร์ 
(๖)  ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
(๗)  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
(๘)  ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
(๙)  ภาควิชาศัลยกรรมกระดกูและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
(๑๐)  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
(๑๐)  ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 
(๑๒)  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
(๑๓)  ศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
(๑๔)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๑๑  ให้คณะเภสชัศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๑๒  ให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
 (๑)  สํานักงานคณบด ี
 (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 และใหม้ีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานในกํากับ 
 

 ข้อ  ๑๓  ให้คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี้ 
(๑)   สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ภาควิชาจิตวิทยา 
 (๓)  ภาควิชานิเทศศาสตร์ 

(๔)  ภาควิชาประวัติศาสตร ์
(๕)  ภาควิชาภาษาตะวันตก 
(๖)  ภาควิชาภาษาตะวันออก 



 -๔-
(๗)  ภาควิชาภาษาไทย 
(๘)  ภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
(๙)  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์
(๑๐)  ภาควิชาสารสนเทศศกึษา 
(๑๐)  ภาควิชาสังคมวิทยา 
(๑๒)  ศูนย์เกาหลีศึกษา 
(๑๓)  ศูนย์ภาษา 
(๑๔)  ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(๑๕)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๑๔  ให้คณะรฐัศาสตร์และนติิศาสตร ์มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ภาควิชานิติศาสตร ์
    (๓)  ภาควิชารัฐศาสตร ์

   (๔)  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์จัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
(๕)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๑๕  ให้คณะโลจสิติกส์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

  ขอ้  ๑๖  ใหค้ณะวิทยาการสารสนเทศ  มีหน่วยงานภายใน  ดังตอ่ไปนี ้
  (๑)  สํานักงานคณบด ี
  (๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
  (๓)  เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 ข้อ  ๑๗  ให้คณะวิทยาศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี้ 
(๑)  สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 (๓)  ภาควิชาเคม ี
 (๔)  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 (๕)  ภาควิชาชีวเคมี 
 (๖)  ภาควิชาชีววิทยา 



 -๕-
 (๗)  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 (๘)  ภาควิชาฟิสิกส ์
 (๙)  ภาควิชาวาริชศาสตร ์
 (๑๐)  ภาควิชาวิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

(๑๑)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๑๘  ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๑๙  ให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๒๐  ให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหีน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๒๑  ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี้ 
(๑)  สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
 (๓)  ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
 (๔)  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 (๕)  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 (๖)  ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
 (๗)  ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมอืวัดสําหรับอุตสาหกรรม 

(๘)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๒๒  ให้คณะศลิปกรรมศาสตร ์มีหน่วยงานภายใน ดังต่อไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
(๓)  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

 
 
 



 -๖-
   ขอ้ ๒๓  ใหค้ณะศึกษาศาสตร ์มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้

(๑)  สํานักงานคณบด ี
   (๒)  ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
   (๓)  ภาควิชาการจัดการเรยีนรู้ 
   (๔)  ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   (๕)  ภาควิชาวิจัยและจิตวทิยาประยุกต ์
   (๖)  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
   (๗)  ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   (๘)  ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นําทางการศึกษา 
   (๙)  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 

             (๑๐)  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
(๑๑)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ ๒๔  ใหค้ณะสหเวชศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๒๕  ให้คณะสาธารณสขุศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข 
 (๓)  ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
 (๔)  ภาควิชาสุขศึกษา 
 (๕)  ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

(๖)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๒๖  ให้คณะอัญมณี มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๒๗  ให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปน้ี 
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 
(๓)  ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรมเพ่ือความเป็นเลิศ 



 -๗-
(๔)  ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร 
(๕)  ศูนย์อินโดจีนศึกษา 
 

 ข้อ  ๒๘  ให้วิทยาลัยนานาชาติ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๒๙  ให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี

 (๒)  ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ 
 (๓)  ศูนย์วิจัยและใหคํ้าปรึกษาการบริหารจัดการ 

(๔)  สํานักงานจัดการศึกษา 
 

 ข้อ  ๓๐  ให้วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานคณบด ี
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 

 

 ข้อ  ๓๑  ให้สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศลิปะ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
(๒)  ฝ่ายวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 
(๓)  ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและศลิปะ 

 

 ข้อ  ๓๒  ให้สถาบันวิทยาศาสตรท์างทะเล มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
(๒)  ฝ่ายบริการวิชาการ 
(๓)  ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรท์างทะเล  
(๔)  ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
(๕)  ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ําเคม็ 
(๖)  สถานีวิจัย 
และใหม้ีศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล เป็นหน่วยงานในกํากับ 
 

ข้อ  ๓๓  ให้สถาบันภาษา  มีหน่วยงานภายใน  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
(๒)  สํานักงานจัดการศึกษา 



 -๘-
(๓)  ศูนย์บริการวิชาการด้านภาษา 
(๔)  ศูนย์วิจัยและผลติสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา 

 

 ข้อ  ๓๔  ให้สาํนักคอมพิวเตอร์ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
(๒)  ฝ่ายปฏิบัติการ 
(๓)  ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม 

 

 ข้อ  ๓๕  ให้สาํนักบริการวิชาการ มีหน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
(๒)  ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา 
(๓)  ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 
 

 ข้อ  ๓๖  ให้สาํนักหอสมุด มหีน่วยงานภายใน ดังตอ่ไปนี ้
(๑)  สํานักงานผู้อํานวยการ 
(๒)  ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๓)  ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
(๔)  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(๕)  ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
(๖)  ฝ่ายโสตทศันศึกษา 
(๗)  ฝ่ายเอกสารและวารสาร 
 

 ข้อ  ๓๗ ใหผู้้บังคับบัญชาหนว่ยงานภายในส่วนงานมีตําแหน่งเป็น  ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานหรือเทียบเท่า 
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า  ผูอ้ํานวยการศูนย์หรือเทยีบเท่า  ผูอ้ํานวยการโรงเรียนสาธิตหรือเทยีบเท่า  
ผู้อํานวยการหอศิลปะหรือเทยีบเท่า  หัวหนา้สํานักงานหรือเทียบเท่า  หวัหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า  หัวหน้าภาควิชา
หรือเทียบเท่า  หัวหน้าสถานีวิจัยหรือเทียบเท่า  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่า  หรอืเรียกชือ่อย่าง
อื่นแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
 ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยมีข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาในสาํนักงานคณบดี 
หรือสํานักงานเลขานุการ ของคณะหรอืสํานัก ให้ใชช้ือ่ตําแหน่งตามทีค่ณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษากําหนด 
 

 ข้อ  ๓๘  งานภายในหน่วยงาน ตามขอ้ ๔ ที่จัดตั้งอยูแ่ล้วก่อนวันที่ขอ้บงัคับนี้ใช้บังคับให้คงมอียู่ตอ่ไป 
 
 



 -๙-
 ข้อ  ๓๙  ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการตามขอ้บังคับนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 ข้อ  ๔๐  ใหอ้ธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้
 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

 

 ข้อ  ๔๑  ให้หวัหน้าภาควิชาของคณะพยาบาลศาสตรแ์ละคณะศึกษาศาสตร์ ทีด่ํารงตาํแหน่งอยู่ก่อน
วันท่ีข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธแิละหนา้ที่เท่ากับหัวหน้าภาควิชาในคณะนั้น จนกว่าจะหมดวาระการดํารง
ตําแหน่งหรอืลาออกจากตําแหน่ง และในระหว่างนั้นให้มีสทิธิได้รับค่าตอบแทนตําแหนง่บริหารเท่ากับหัวหน้า
ภาควิชา 
 

 ข้อ  ๔๒  ให้ผูด้ํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน  ผูอ้ํานวยการกอง  ผูอ้ํานวยการศูนย์ ผูอ้ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต  ผูอ้ํานวยการหอศลิปะ  หัวหน้าสํานักงาน  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าสถานีวิจัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผูอ้ํานวยการกลุ่มงาน  ผูอ้ํานวยการกอง  ผูอ้ํานวยการศูนย์ ผูอ้ํานวยการ
โรงเรียนสาธิต  ผูอ้ํานวยการหอศลิปะ  หัวหน้าสํานักงาน  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าสถานีวิจัย  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตามขอ้บังคับนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้ขอ้บงัคับฉบับนี้ คือ โดยทีส่มควรปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน 
ส่วนงานให้มีหน่วยงานที่สามารถรองรับหลกัสูตรที่มีการดาํเนินการในลักษณะของสหวทิยาการ หรอืแบบ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างสาขาวิชาต่างกัน และสามารถทาํให้การบริหารจัดการทรัพยากรในส่วนงาน 
มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี  จึงจําเป็นตอ้งมีขอ้บังคับนี้ 


