
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังพิเศษ/2544

   วันท่ี  24  สิงหาคม  2544  เวลา 14:00 น.
ณ   หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2544  วันท่ี 13 กรกฎาคม 2544 โดยไมมีการแกไข
2.  อนุมัติการตอสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ของนางสาวกนกวรรณ  สาโรจน  ตํ าแหนงอาจารย
     สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหศึกษาตอไป จนจบหลกัสูตร
     ปริญญาเอก
3.   พิจารณาอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทเปนกรณีพิเศษ โดยมีมติดังน้ี

! 1.  อนุมัติให นางสาวกนกพร  ศรีญาณลักษณ ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ ประเทศสาธารณรัฐ
                         ประชาชนจีน ดวยทุนโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา (Split Program) เปนเวลา 2 ป
                         ต้ังแตวันที ่1 กันยายน 2544 เปนตนไป โดยใหไดรับเงินเดือนในขณะลาศึกษาตอในอัตรา

             เงินเดือนขาราชการปกติ ดวยเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดงบกลาง
                  ในระดับปริญญาตรี ( 6,360 บาท)

!             2.   อนุมัติใหประเมินผลทดลองปฏิบัติงานฯ ในชวงระยะเวลาที่มีการสอนครบ 1 ภาคการศึกษา
            3.   อนุมัติตอสัญญาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือครบ 2 ป

4.   พิจารณาอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาระดับปริญญาเอกเปนกรณีพิเศษ โดยมีมติดังน้ี
     1.  อนุมัติให นายภาคภูม ิ ใจมีอารี พนักงานมหาวิทยาลัย ตํ าแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา
           ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศ
           ฝร่ังเศษ ดวยทุนรัฐบาลฝร่ังเศษ เปนเวลา 16 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2544 จนถึงวันที่
           31 ธันวาคม 2545 โดยใหรับเงินเดือนในขณะลาศึกษาตอในอัตราเงินเดือนขาราชการปกติดวย
           เงินรายไดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดงบกลาง ในระดับปริญญาโท (7,780 บาท)

                  2.  อนุมัติใหนายภาคภูม ิ ใจมีอารี ทดลองปฏิบัติราชการหลังจากกลับเขารับราชการใหครบตาม
                       กํ าหนด
!            3.  อนุมัติใหตอสัญญาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือครบ 2 ป
5.   ประธานขอนํ าวิธีการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาที่มีประสิทธิภาพไปพิจารณาในวาระสุดทาย
      ถาหากมีเวลาในการประชุมเพียงพอ
6.   ที่ประชุมไดพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. … ต้ังแต
      มาตรา 1 ถึงมาตรา 41 โดยมีการแกไขดังนี้



1.! หนา 2 มาตรา 5 บรรทัดท่ี 6 ขอความเดิม “ “วิทยาเขต” หมายความวาเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
                        ที่ม ีคณะ หรือวิทยาลัย ต้ังแตสองสวนงานข้ึนไปต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีน้ัน และสภามหาวิทยาลัย
                        กํ าหนดใหเปนวิทยาลัย”

                 แกไขเปน  “วิทยาเขต” หมายความวาเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มี หนวยงานอ่ืนตามมาตรา 10
                 (3) ซึ่งท ําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนต้ังแตสองหนวยงานข้ึนไป”

                2.  หนา 3 มาตรา 8(2)  ขอความเดิม  “ความจํ าเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ
                      วัฒนธรรมและสังคมของไทย”
                       แกไขเปน  “ความจํ าเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของไทย”
                 3.   หนา 4 มาตรา 11 วรรคสาม ขอความเดิม  “การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่
                       เขามาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”

                แกไขเปน  “การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขามาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปน
                      ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย”
!           4.   หนา 7 มาตรา 20(4) ขอความเดิม “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 12 คน ซึ่งทรงพระกรุณา
                      โปรดเกลาฯ แตงต้ัง”

                แกไขเปน  “กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิจํ านวนไมเกิน 12 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง”
                5.    หนา 8 มาตรา 21        ขอความเดิม  “นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
                       มาตรา 20(3)”

                แกไขเปน  “นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(4)”
                มาตราท่ี 22 บรรทัดท่ี 5 ขอความเดิม  “มหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(3) พนจากตํ าแหนงเม่ือ”

                       แกไขเปน  “มหาวิทยาลัยตามมาตรา 20(3) และ (4) พนจากตํ าแหนงเม่ือ”
                6.    หนา 9 มาตรา 23(3)  ขอความเดิม “อนุมัติใหปริญญากิตติมศักด์ิ ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎี
                       บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
                       ในการนี้ถาสภาวิชาการใหความเห็นชอบแลว สภามหาวิทยาลัยจะมอบอ ํานาจใหนายกสภา
                       มหาวิทยาลัยอนุมัติแทนสภามหาวิทยาลัยก็ได”
                       แกไขเปน  “อนุมัติใหปริญญากิตติมศักด์ิ ปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตร
                       บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”

                            มาตรา 23(6) ขอความเดิม “อนุมัติการเปดสอน ยุบ รวม และยกเลิกหลักสูตรการศึกษา”
                             แกไขเปน  “อนุมัติการเปดสอน ปรับปรุง และยกเลิกหลักสูตรการศึกษา”

  มาตรา 23(8) ขอความเดิม “แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
                 และหัวหนาหนวยงานระดับคณะ”

                                   แกไขเปน  “แตงต้ังและถอดถอนรองอธกิารบดี ผูชวยอธิการบดีและหัวหนาหนวยงาน
                        ตามมาตรา 10(3)”



  มาตรา 23(10) บรรทัดแรก ขอความเดิม “กํ าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากร
                        ออกขอบังคับวาดวยการบริหาร”

                            แกไขเปน “กํ าหนดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  ออกขอบังคับวาดวยการบริหาร”
                   7.  หนา 11 มาตรา 26(2) บรรทัดท่ี 3 ขอความเดิม “มนุษยศาสตร สาขาวิชาละสามคน
                        เลือกจากผูดํ ารงตํ าแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป”
                        แกไขเปน “มนุษยศาสตร สาขาวิชาละไมเกินสามคน เลือกจากผูดํ ารงตํ าแหนงรองศาสตราจารย
                        ขึ้นไป”

           8.   หนา 12 มาตรา 27(1) ขอความเดิม   “เสนอแนะการกํ าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ
                        รวมมือกับอธิการบดี ในการจัดท ําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย”

                 แกไขเปน “เสนอแนะการกํ าหนดนโยบายทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย และรวมมือกับอธิการบดี
                 ในการจัดท ําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย”

      มาตรา 27(5) บรรทัดแรก ขอความเดิม “พิจารณาก ําหนดหลักสูตร การสอน การวัดผล
                         การศึกษา และการพัฒนานิสิต”
                                       แกไขเปน “พิจารณาหลักสูตร การสอน การวัดผลการศึกษา และการพัฒนานิสิต”

      มาตรา 27(10) บรรทัดแรก ขอความเดิม “เสนอการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิก
                         หนวยงานที่มีหนาที่สอน วิจัย หรือให”
                                      แกไขเปน  “เสนอแนะการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหนวยงานที่มีหนาที่สอน
                         วิจัย หรือให”

9.! หนา 14 มาตรา 32(4) บรรทัดแรก ขอความเดิม “ประสบความส ําเร็จในการบริหารองคกร
        มหาชนหรือองคกรเอกชน หรือ”

                         แกไขเปน “ประสบความส ําเร็จในการบริหารองคกรของรัฐ องคกรมหาชนหรือองคกร
                         เอกชน หรือ”
            10.     หนา 15 มาตรา 35 บรรทัดท่ี 5 ขอความเดิม “ใหมีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารย
                         คนหน่ึงเปนผูรักษาการแทน”
                         แกไขเปน “ใหมีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน”
               11.    หนา 16 มาตรา 38 วรรคแรก ขอความเดิม “ใหสภาพนักงาน ประกอบดวย

                 ประธานสภา และสมาชิกซึ่งเปนคณาจารย หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย ตามจํ านวนที่ก ําหนดไว
                 ในขอบังคับมหาวิทยาลัย”
                  แกไขเปน  “ใหสภาพนักงาน ประกอบดวย ประธานสภา และสมาชิกซึ่งมาจากคณาจารย หรือ
                  พนักงานอื่นของมหาวิทยาลัย ตามจํ านวนที่ก ําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย”

      มาตรา 38 บรรทัดท่ี 6 ขอความเดิม “สภาพนักงานมีอํ านาจหนาท่ี ดังน้ี”
                                แกไขเปน “สภาพนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี”



   มาตรา 38(2) ขอความเดิม “สงเสริม จรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัย”
                                      แกไขเปน “สงเสริม จริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย”

   มาตรา 38(3) ขอความเดิม “สงเสริมความกาวหนาและผดุงเกียรติของบุคลากรของ
                  มหาวิทยาลัย”
                               แกไขเปน  “สงเสริมความกาวหนาและผดุงเกียรติของพนักงานของมหาวิทยาลัย”

   มาตรา 38(6) ขอความเดิม  “เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการตราขอบังคับ
                  เกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย”
                               แกไขเปน “เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในการตราขอบังคับเกี่ยวกับพนักงาน
                 ของมหาวิทยาลัย”

  มาตรา 38(7) ใหเพ่ิมขอความ “และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” ตอทาย
                 ขอความเดิม

มาตรา 40 บรรทัดท่ี 5 ขอความเดิม “ใหเปนหนาที่ของอธิการบดีที่จะสอดสงดูแล
                         และก ํากับใหหัวหนาหนวยงานตาม”

  แกไขเปน “ใหเปนหนาท่ีของอธิการบดีท่ีจะติดตามดูแล และก ํากับใหหัวหนา
                  หนวยงานตาม”

                 12.  หนา 17 มาตรา 41 วรรคสอง ขอความเดิม “ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
                        คํ าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหผูดํ ารงตํ าแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือให
                        มีอํ านาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาการแทนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน ท ําหนาท่ีกรรมการหรือ
                        มีอํ านาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํ ารงตํ าแหนงน้ัน ในระหวางท่ีรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
                        หนาท่ีแทนดวยแลวแตกรณี”

  แกไขเปน  “ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํ าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง
                       ใหผูด ํารงตํ าแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือใหมีอํ านาจหนาที่อยางใด ใหผูปฏิบัติ
                       การแทนหรือผูรักษาการแทนทํ าหนาท่ีกรรมการหรือมีอํ านาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํ ารงตํ าแหนง
                       น้ัน ในระหวางท่ีรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหนาท่ีแทนดวยแลวแตกรณี”
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