มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๐
วันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ พิจารณากําหนดนโยบายในการจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ...
(มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ)
มติ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการ ราง ขอบังคับ ที่เปนเรื่องเรงดวน โดยแบง
เปน ๔ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ เกีย่ วกับสภามหาวิทยาลัย
ชุดที่ ๒ ในกรณีทผี่ ูบริหารไมลาออกจากราชการ จะตองเตรียมขอบังคับ
เพื่อการสรรหาผูบริหารใหม
ชุดที่ ๓ ขอบังคับวาดวยการปรับเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ ตองทํา
โดยเร็วเพราะขาราชการถูกบังคับใหปรับเปลี่ยนภายใน ๙๐ วัน
(มาตรา ๗๙)
ชุดที่ ๔ ขอบังคับวาดวยการมีสวนรวมของขาราชการในกิจการ
สภาพนักงานฯ (มาตรา ๘๔)
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดกําหนดนโยบายและหลักการในการจัดทําขอบังคับ
ในแตละชุด ดังนี้
(๑) ขอบังคับชุดที่ ๑ เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
(๑) วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(มาตรา ๑๙ วรรคสาม)
(๒) วาดวยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙(๕)
(มาตรา ๑๙ วรรคสี่)
(๓) วาดวย จํานวน คุณสมบัติ ฯลฯ คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๓ วรรคสาม) ตองทําภายใน ๑๘๐ วัน

๒
(๔) วาดวยการไดมาของสภาพนักงาน (มาตรา ๓๘ วรรคสอง) ตองทํา
ภายใน ๑๘๐ วัน
หลักการของขอบังคับ วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (มาตรา ๑๙ วรรคสอง) คณะกรรมการสรรหา
ประกอบดวย
๑. อธิการบดี
๒. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๔. นายกสมาคมศิษยเกา
๕. กรรมการจากคณาจารย
๖. กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมใชคณาจารย
๗. หัวหนาสวนงาน (คณบดี, ผูอํานวยการ, ฯลฯ)
วิธีการ
๑. ใหพนักงานเสนอรายชื่อตอหนวยงาน (ระดับคณะ)
๒. คณะกรรมการจากคณะพิจารณาแลวคัดเลือกเหลือไมเกิน ๓ คน
๓. เสนอรายชื่อตอคณะกรรมการสรรหา
๔. กรรมการสรรหาคัดเหลือ ๑ คน (กรณีนายกสภาฯ) และคัดให
เหลือ ๑๓ คน (กรณีกรรมการสภาฯ)
องคประกอบกรรมการที่ตองมี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
๑. ผูซึ่งอยูในรายชื่อของคณะกรรมการอุดมศึกษาอยางนอย ๑ คน
๒. ผูซึ่งมีความรูและประสบการณดานการเงินการคลัง ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการ ดานกฎหมาย
อยางนอยดานละ ๑ คน
๓. กรรมการดานอื่น
สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙ (๕) ใหแตละกลุมคิดหลักเกณฑ
มาเสนอ

๓
หลักการของขอบังคับวาดวยการไดมาซึ่งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑) จํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน ไมเกิน ๕๐ คน
(๒) ในจํานวนนี้ใหมี
(๒.๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ทีม่ ิไดเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
(๒.๒) ประธานสภาหอการคาและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ในภาคตะวันออก
(๒.๓) ผูมีชื่อเสียงเกียรติคุณ
(๒.๔) ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
(๓) หลักเกณฑการไดมา ใหเสนอโดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
นายกสมาคมศิษยเกา สภาพนักงาน ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฯล ฯ ตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๔) วาระการดํารงตําแหนง คราวละ ๓ ป
หลักการของขอบังคับวาดวยสภาพนักงาน มาตรา ๓๘ วรรคสอง
พนักงานใหรวมถึงขาราชการและพนักงานทุกชนิดไมวา จะเปนพนักงาน
เงินแผนดินหรือเงินรายได
(๑) จํานวนจากคณะฯ ๆ ละ ๑ คน และเลือกรวม ๑๐ คน จากคณาจารย ๕ คน
และที่ไมใชคณาจารย ๕ คน
(๒) ใหเลือกกันเองเปนประธานและรองประธานสภาพนักงาน
(๓) วาระการดํารงตําแหนง คราวละ ๓ ป
สําหรับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ประชุมมอบหมายให
(๑) ชมรมขาราชการ (ที่มิใชเปนอาจารย) ไปปรึกษาหารือกันวาจะกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการอยางไร
(๒) สภาอาจารย คณบดี ผูอาํ นวยการ ไปปรึกษาหารือกันวาจะกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการอยางไร

๔
(๒) ขอบังคับชุดที่ ๒ เกีย่ วกับผูบริหารไมลาออกจากราชการ จะตองเตรียมขอบังคับ
เพื่อการสรรหาผูบริหารใหม
วิธีการสรรหา ใหเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประกอบดวย
สําหรับผูบริหารไมลาออกจากราชการ มหาวิทยาลัยจะตองแตงตั้ง
ผูรักษาการแทนผูบริหารควรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และจะตองรักษาการแทน ครั้งละ ๖ เดือน
(๓) ขอบังคับชุดที่ ๓ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ ตองทําโดยเร็ว
เพราะขาราชการถูกบังคับใหปรับเปลี่ยน ภายใน ๙๐ วัน (ตามมาตรา ๗๙)
หลักการ ควรจะจัดวิธที ี่สะดวกที่สุด ใหอธิการบดีเปนผูกําหนด
ขอใหใชวิธีอะลุมอลวยมากที่สดุ ในเรื่องการยื่นเอกสารแสดงความจํานง
(๔) ขอบังคับชุดที่ ๔ เกีย่ วกับการมีสวนรวมของขาราชการในกิจการสภาพนักงานฯ
(ตามมาตรา ๘๔)
หลักการ ใหขาราชการและพนักงานทุกประเภทมีสิทธิเทาเทียมกัน
(๕) ประธานมอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย (รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม
รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช) ประธานสภาอาจารย (รองศาสตราจารยอัฌชา
ก.บัวเกษร) และมหาวิทยาลัยใหดาํ เนินการดังนี้
(๑) มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนคณาจารย
ดําเนินการจัดหาผูแ ทนคณาจารยทมี่ ีความสนใจ จํานวน ๑๕-๒๐ คน เพื่อหารือและ
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทําราง ขอบังคับ ทั้งนี้ สงรายชื่อใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไป
(๒) มอบหมายใหประธานสภาอาจารย จัดหาผูแ ทนกรรมการสภาอาจารย
มีความสนใจ จํานวน ๑๕ คน เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับจัดทํารางขอบังคับ
ทั้งนี้ สงรายชื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป
(๓) กําหนดจัดประชุมเพื่อจัดทําราง ระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองกับ
เจตนารมณ ของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ) ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยกําหนด
เรื่องสถานที่จัดประชุมดวย

๕
(๔) มอบหมายให นางจริยา เจียมวิจิตร ดําเนินงานจัดทีมงาน เพื่อชวย
มหาวิทยาลัยจัดทํา ราง ระเบียบ ขอบังคับ ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยจัดคาตอบแทนดวย

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

