
 

 
หรือสถ
 
มหาวิท
๑๕ มก

หรือสถ
 

 
 

ในมหา
 

 
 

มหาวิท

แห่งพร
 
กํากับข
วิชาชพี
ตามกฎ
มอบห

จัดต้ังถู
 
ในมหา
ประกา
 
 
 
 

ว่าด้วยก

โดยที่เป็นก
ถาบันอื่นที่เขา้

อาศัยอํานา
ทยาลัยบูรพา 
กราคม พ.ศ. ๒

ข้อ ๑  ข้อบ
ถาบันอื่นที่เขา้

ข้อ ๒  ข้อบ

ข้อ ๓  ให้ย
าวิทยาลยั พ.ศ

ข้อ ๔  ในข้
 “ม

“ส
ทยาลัยบูรพา 

 “
ระราชบัญญัติ

 “ส
ของกระทรวง
พเฉพาะทางชั้น
ฎหมาย และไ
มาย ทั้งในปร

“ส
ถูกต้องตามกฎ

 “ส
าวิทยาลยัเพื่อใ
าศนียบัตรชั้นห

 “ค

การควบคุมสถ

การสมควรใหม้ี
าสมทบในมหา
าจตามความใน
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕๕๗ จงึออ
บังคับนี้เรียกว่
าสมทบในมหา

บังคับนี้ให้ใชบั้

ยกเลิกข้อบังคั
ศ. ๒๕๕๒ แล

ข้อบังคับนี้ 
มหาวิทยาลัย”
ส่วนงาน” หม
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หัวหน้าส่วนง

ติมหาวิทยาลัย
สถานศึกษาชัน้
ศึกษาธิการ แ
ั้นสูง หน่วยงา
ด้รับการรับรอ
ระเทศ หรอืต่า
สถาบันอื่น” ห
ฎหมาย ทัง้ในป
สถาบันสมทบ
ให้ผู้สําเรจ็กา
หนึ่งชั้นใดจาก
คณะกรรมการ

ข้อบัง
ถานศึกษาชั้นสู

--

มีข้อบังคับมห
าวิทยาลัยบูรพ
นมาตรา ๒๑
สภามหาวิทย
กข้อบังคับไว้
ว่า “ข้อบังคับม
าวิทยาลัยบูรพ

บังคับต้ังแต่วัน

ับมหาวิทยาลั
ะใหใ้ช้ฉบับนี้

” หมายความ
มายความว่า ส
 

งาน” หมายคว
ยบูรพา พ.ศ. ๒
นสูง” หมายค
และให้หมายร
านที่ให้บริการ
องวิทยฐานะ 
างประเทศ หรื
หมายความว่า
ประเทศหรอืต

บ” หมายความ
รศึกษาจากสถ
กมหาวิทยาลัย
ร” หมายควา

 

 

คับมหาวิทยา
สงูหรือสถาบนั

พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------

หาวิทยาลัยบูรพ
พา 

(๒) และมาต
ยาลัยบูรพา ใน
ดังต่อไปนี้ 
มหาวิทยาลัยบ
พา พ.ศ. ๒๕๕

นถัดจากวันปร

ลยับูรพา ว่าด้ว
แทน 

ว่า  มหาวิทย
ส่วนงานตามม

วามว่า หัวหน้
๒๕๕๐ 
ความว่า สถาบั
วมถึง สถาบนั
ด้านวิชาชีพชั้
และมาตรฐาน
รือขององค์กา
า สถาบันของรั
ต่างประเทศห
มว่า สถานศึก
ถาบันสมทบส
ยได้ 
มว่า คณะกรร

 
(สําเนา) 

 
ลัยบูรพา 
นอ่ืนที่เข้าสมท
๗ 
------ 

พา ว่าด้วยกา

รา ๑๐ วรรคส
นการประชุม

บูรพา ว่าด้วย
๕๗” 

ระกาศเป็นต้น

วยการรับสถา

าลัยบูรพา 
าตรา ๙ (๓) แ

น้าส่วนงานตาม

บันอุดมศึกษาข
นวิจัย สถาบนั
ั้นสูง ที่มีคณุภ
นโดยหน่วยงา
รระหว่างประ
รัฐหรือเอกชน
หรือขององค์กา
ษาชั้นสูงหรือ
สามารถรับปริ

รมการควบคุม

ทบในมหาวิทย

รควบคุมสถา

สาม แห่งพระ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕

การควบคุมส

นไป 

บันการศึกษา

และ (๔) แห่ง

มมาตรา ๙ (๓

ของรัฐและเอ
นฝึกอบรมวิชา
ภาพและมาตร
นของรัฐ หรอื
ะเทศ 
นที่มีคุณภาพแ
ารระหว่างปร
สถาบันอื่นทีเ่

รญญา อนุปรญิ

มสถาบันสมท

ยาลัยบูรพา 

นศึกษาชัน้สงู

ะราชบัญญัติ
๕๗ เมื่อวันที่ 

สถานศึกษาชัน้

าช้ันสูงเข้าสมท

งพระราชบัญญ

๓) และ (๔)  

กชน ในสังกดั
ชีพชั้นสูง สถา
รฐาน จัดต้ังถกู
อหน่วยงานอืน่

และมาตรฐาน 
ะเทศ 
เข้าสมทบ  
ญญา หรือ

บ  

ง 

               

นสูง 

ทบ 

ญัติ 

ดและ
าบัน
กต้อง
นที่รัฐ



 

 

และคว
เป็นคร
 
 
เพื่อพจิ
 
 

 
ข้อบังคั
 

 
ที่รับปริ

กําหนด

 

ในมหา

ประกา
การบริ

สถาบนั

อย่างน้

 
 
 

ข้อ ๕  การ
(๑

วามพร้อมด้าน
ราวๆ ไป 

          (๒
          (๓

จารณาอนุมัติก
          (๔

ข้อ ๖  การ
คับ และระเบีย

ข้อ ๗  ใหม้
ริญญา อนุปริ

(๑
(๒
   
   
(๓
(๔
กร

ด และให้มีวา
ให้

ข้อ ๘  ให้ค
(๑

าวิทยาลยั 
(๒

าศนียบัตรชั้นห
ริหารหลกัสูตร

(๓
(๔

นสมทบ 
(๕

น้อยปีละ ๑ ค
(๖
(๗
(๘

รรับเข้าเป็นสถ
๑)  ใหม้หาวิทย
นบริหารและวิ

๒)  ให้คณะทํา
๓)  ให้มหาวิทย
การรับเข้าสม

๔)  ให้มหาวิทย

รพิจารณากําห
ยบที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยแ
รญญา หรือปร
๑)  อธิการบดีห
๒)  หัวหน้าสว่

   รับปริญญา
   ช้ันหนึ่งชัน้

๓)  ผูแ้ทนจาก
๔)  ผู้ช่วยอธิการ
รรมการตาม (
ระการดํารงตํ
ห้มหาวิทยาลยั

คณะกรรมการ
๑) กําหนดนโ

๒)  พิจารณาแ
หนึ่งชั้นใดจาก
รของสถาบันส
๓)  เสนอแนะวิ
๔)  พิจารณาให

๕)  ติดตามแล
รั้ง 

๖)  แต่งต้ังคณ
๗)  พิจารณาให
๘)  ปฏิบัติหนา้

ถาบันสมทบ ใ
ยาลัยแต่งต้ังค
วิชาการของสถ

งาน ตาม (๑)
ยาลัยเสนอสภ
ทบ 
ยาลัยจัดทําเป็

หนดมาตรฐาน
งของมหาวิทย

แต่งต้ังคณะกร
ระกาศนียบัตร
หรือรองอธิกา
นงานที่ผู้สําเร็
า อนุปริญญา
นใด 
กสถาบันสมทบ
รบดีที่ได้รับมอ
(๓) ให้สถาบัน
ําแหน่งคราวล
ยแต่งต้ังผู้ปฏิบั

รตามข้อ ๗ มีอ
ยบายเกี่ยวกับ

และประเมินห
กมหาวิทยาลัย
สมทบ 
วิธีการจัดการ
ห้ความเห็นใน

ะประเมินผลก

ณะอนุกรรมกา
ห้ความเห็นแล
าที่อ่ืนตามที่ส

-๒- 

ให้ดําเนินการด
คณะทํางานขึน้
ถานศึกษาชั้น

) เสนอผลการ
ภาวิชาการเพือ่

ปนประกาศขอ

นการศึกษาขอ
ยาลัยเป็นหลัก

รรมการเพื่อกํา
รช้ันหนึ่งชั้นใด
ารบดีที่ได้รับม
ร็จการศึกษาจ
 หรือประกาศ

บ จํานวนไม่เกิ
อบหมาย
นสมทบเลือกกั
ละ ๒ ปี นบัแ
บัติงานในมหา

อํานาจหน้าที่
บการควบคุมส

ลักสูตรการศกึ
ย ตลอดจนคว

รศึกษาของสถ
นการประสาน

การดําเนินงาน

รเพื่อกระทําก
ละข้อเสนอแน
ภาวิชาการหรื

ดังนี้ 
นคณะหนึ่ง เพื
สูงหรือสถาบัน

รศึกษาและคว
อพิจารณาก่อน

องมหาวิทยาลั

องสถาบันสมท
ก 

ากับมาตรฐาน
ดจากมหาวิทย
มอบหมาย 
จากสถาบันสม
ศนียบัตร 

 
กิน ๓ คน   

 
กันเองเป็นผู้แท
ต่วันที่ได้รับแ
าวิทยาลัยจําน

ดังนี้ 
สถานศกึษาชัน้

กษาที่รับปริญ
วามเหมาะสมข

าบันสมทบให้
นงานด้านวิชาก

นของสถาบัน

การใด ๆ อันอ
นะในการยกเลิ
รือสภามหาวิท

พ่ือศึกษาความ
ันอ่ืนที่ขอเข้าส

วามเห็นต่อมห
นเสนอสภามห

ัยและประกาศ

ทบให้ยึดปรัชญ

นการศึกษาตา
ยาลัย ประกอบ

มทบ 

 
  

ทนจากสถาบั
ต่งต้ัง และอา
วนหนึ่งคน

นสูง หรือสถา

ญญา อนุปริญญ
ของการจัดกา

ห้เปน็ไปอย่างมี
การระหว่างม

สมทบ แล้วเส

อยู่ในอํานาจห
ลกิการสมทบ 
ทยาลัยมอบห

มเป็นไปได้  
สมทบในมหา

หาวิทยาลัย 
หาวิทยาลัย 

ศในราชกิจจา

ญา ปณิธาน น

ามหลักสูตรกา
บด้วย 

เป็นประธา
เป็นกรรมก

เป็นกรรมก
เป็นกรรมก

ันสมทบตามจ
จได้รับการแต

เป็นผู้ช่วยเ

าบันอื่นที่เข้าส

ญา หรือ 
ารศึกษาและ 

มีประสิทธิภาพ
หาวิทยาลัยกับ

สนอต่อมหาวทิ

หน้าที่ของคณะ

มาย 

วิทยาลัย

านุเบกษา 

นโยบาย 

ารศึกษา

านกรรมการ
การ 

การ 
ารและเลขานกุ
จํานวนที่
ต่งต้ังอีกได้ 
เลขานุการ 

สมทบ 

พ 
ับ 

ทยาลัย

ะกรรมการ 

การ 



-๓- 
 

ข้อ ๙  ให้สถาบันสมทบเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อส่วนงานที่ผู้สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบันสมทบรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด เพื่อเสนอสภาวิชาการ  
และสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๐  ให้สถาบันสมทบเสนอรายงานการดําเนินการของสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

มหาวิทยาลัยอาจขอให้สถาบนัสมทบเสนอรายงานเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติม
จากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกการสมทบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ในข้อ ๘ (๗) 
โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ข้อ ๑๒  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๓  ให้สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบกบัมหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับฉบับนี้ 
ใช้บังคับเป็นสถาบันสมทบตามข้อบังคับนี้ 

การดําเนินการใดๆ ที่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ไปก่อนข้อบังคับนี้มีผลใชบั้งคับ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 

 

ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๕   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 


