มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๑
๑.๒ มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๓ รายงานงบการเงินประจําป ๒๕๕๐ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑.๔ รายงานผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลรายจายระหวางการเบิกเงินคาสอน
ตามหลักเกณฑการกําหนดภาระงานเพื่อจายคาตอบแทนของอาจารยกับหลักเกณฑ
การจายเดิมของคณะวิทยาศาสตร
๑.๕ โครงการศูนยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารภาครัฐ
และเอกชน (Information and Communication Technology Center for Government
And Private Sector)
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
และครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ โดยไมมีการแกไข
๓. ที่ประชุมมีมติการกําหนดนโยบายในการตอบขอซัก-ถาม เกี่ยวกับคาตอบแทนสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ใหแกบุคลากร ที่เปนขาราชการพลเรือนและลูกจางของสวนราชการ
เพื่อแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
๓.๑ จัดทํา Website ในการประชาสัมพันธและตอบขอซัก-ถาม ตลอดเวลา
๓.๒ รวบรวมขอซักถามทั้งหมดที่ไดจาก Website
๓.๓ จัดทําเปนเอกสารรูปเลมและแจงเวียนเพื่อทราบและใหเซ็นรับทราบเปนรายบุคคล
๔. ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิชาโทศาสนาและปรัชญา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙

๒
๖. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๗. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘
๘. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตเปดรับนิสิต
๙. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตเปดรับนิสิต
๑๐. ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ดังนี้
ขาราชการ จํานวน ๒ ราย
๑. นางอาภา หวังสุขไพศาล
๒. นางสาวนันทชญา มหาขันธ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย
๓. วาที่เรือตรีเอกวิทย มณีธร
๔. นางสาวไพลิน เงาตระการวิวฒ
ั น
๑๑. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการทางปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยใหนํากลับไปศึกษาความเปนไปไดโดยพิจารณาวาจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนดานวิชาการ
สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยพัฒนาสูความเปนเลิศหรือเพื่อสรางรายได และขอใหจดั ทําแผน
ในระยะเวลา ๒-๓ ป เกีย่ วกับรายรับและรายจายของโครงการฯ
๑๒. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่
ของสวนงาน ดังนี้
๑๒.๑ ขอใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาวาแตละคณะสอนเกีย่ วกับอะไร เพือ่ ไดแนวทางในการ
พิจารณาวาสวนงานจะเปนอยางไรตอไป ซึ่งตองศึกษาควบคูไปกับภาระทางการเงิน
๑๒.๒ ขอใหสํารวจหลักสูตรที่เปนการสรางชื่อเสียงทางวิชาการหรือเพื่อสรางรายได
ของมหาวิทยาลัย
๑๒.๓ มอบใหอธิการบดีไปดําเนินการศึกษาโครงสรางที่มีประสิทธิภาพเชิงวิชาการ
และทางการเงินมากที่สุดหรือจัดจางผูอื่นทําการศึกษาตอไป
๑๒.๔ มหาวิทยาลัยกําลังศึกษาโครงสรางของสวนงานระดับภาควิชาและสาขาวิชา และจะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงภาควิชาภายใน ๕ ป หากมีการเปลี่ยนแปลงกอนกําหนดก็จะไม
กระทบตอสถานภาพของหัวหนาภาควิชา

๓
และกรรมการบางทานไดใหขอเสนอแนะดังนี้
๑. ในการบริหารงานสมัยใหมไมควรจะมีภาควิชา หากจําเปนตองมีควรเปนสาขาวิชา
๒. วิทยาเขตไมควรมีคณะ ควรมีสาขาวิชาเพื่อการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา ซึ่งจะทําไดงายขึ้น
สวนการบริหารวิทยาเขต อาจมีคณบดีหรือผูชวยอธิการบดี เปนผูดูแลรับผิดชอบ
๑๓. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการกําหนดตําแหนงคุณสมบัติ
วิธีการสรรหา อํานาจและหนาที่ และการพนจากตําแหนงของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีการแกไขดังนี้
หนา ๓ ขอ ๑๔ วรรคสอง ขอความเดิม “การนับระยะเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามขอ ๕ และ ๖...”
แกไขเปน “การนับระยะเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖...”
๑๕. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๗. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีการแกไขดังนี้
๑๗.๑ ขอ ๕(๒) ขอความเดิม “และสามารถนําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ
และการพัฒนาที่ดีขึ้น”
แกไขเปน “และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ”
๑๗.๒ ใหตัดขอ ๕(๖) ออก
๑๗.๓ บรรทัดสุดทายของขอ ๖ ใหเติมคําวา “และ” อยูห นาคําวา “ดานกฎหมาย”
๑๗.๔ บรรทัดสุดทายของขอ ๑๐ ขอความเดิม “และซึ่งเปนผูแทนหัวหนาสวนงานหนึ่งคน”
แกไขเปน “และผูแ ทนหัวหนาสวนงานหนึ่งคน”
เมื่อขอบังคับนี้บังคับใช แลวขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว

๔
๑๘. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาตรา ๑๙(๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๑๘.๑ ขอ ๔ ขอความเดิม “จํานวน ๑๐ คน” แกไขเปน “จํานวนสิบคน”
๑๘.๒ ใหเพิ่มบทเฉพาะกาลในวาระเริ่มแรกใหสภาอาจารยทําหนาที่ตามขอ ๔ ไปกอน
๑๙. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหเพิ่มเติมขอความดังนี้
๑๙.๑ “ขอมูลเงินเดือนพนักงานเปนขอมูลเฉพาะตัวหามผูใดเผยแพร”
๑๙.๒ ใหเพิ่มขอความวา “แตจะแตงตั้งจากขาราชการในมหาวิทยาลัยมิได”
ในวรรคสาม ขอ ๑๒ (๓) (จ)
๑๙.๓ บทเฉพาะกาล ขอ ๖๑ ขอความเดิม “ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่
บริหารงานบุคคลภายในสิบหาวัน นับแตวนั ที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ ในกรณีที่ไมมีกรรมการ
ครบถวนตามขอ ๖ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มี”
แกไขเปน “มหาวิทยาลัยจัดใหมคี ณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้
ภายในสามสิบวันนับตั้งแตขอบังคับมีผล
ใชบังคับ ในระหวางที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย ยังไมไดกําหนด
หลักการ ประกาศตามขอบังคับนี้ ใหใช
หลักเกณฑและประกาศที่มีอยูเดิมไป
พลางกอน จนกวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑ
และจัดทําประกาศตามขอบังคับนี้”
๒๐. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๒๐.๑ ขอ ๓ วรรค ๔
ขอความเดิม “งบประมาณรายรับ”
แกไขเปน “ประมาณการรายรับ”
๒๐.๒ หมวด ๑ ขอ ๔
ขอความเดิม “ใหมีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ประกอบดวย”

๕
แกไขเปน “ใหมีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ประกอบดวย”
ขอ ๔(๒) ขอความเดิม “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒหิ นึ่งคน
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เปนกรรมการ”
แกไขเปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึง่ คน
เปนกรรมการ”
ขอ ๔ (๔) ขอความเดิม “ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน บัญชี และกฎหมาย
ดานละหนึ่งคนที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้
เปนกรรมการ”
แกไขเปน “ ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน บัญชี และกฎหมาย
ดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ”
๒๐.๓ ขอ ๑๗ ขอความเดิม “ในการจัดทํางบประมาณรายจายและประมาณ
การรายได ใหสวนงานจัดทําเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อใหความเห็นชอบ และใหอธิการบดีนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติภายในไมชา
กวาสิบหาวันกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ”
แกไขเปน “ในการจัดทํางบประมาณรายจายและประมาณ
การรายรับใหสวนงานจัดทําเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อใหความเห็นชอบ และใหอธิการบดีนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ ภายในไมชากวา
สิบหาวันกอนวันเริ่มตนปงบประมาณ”
๒๐.๔ ขอ ๒๒ ขอความเดิม “ในระหวางปงบประมาณ สวนงานสามารถจัดทํา
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
โดยใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป”
แกไขเปน “ในระหวางปงบประมาณ สวนงานสามารถจัดทํา
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
โดยใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป”

๖
๒๐.๕ ขอ ๓๑ ขอความเดิม “ใหดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ใชบังคับขอบังคับนี้ ในระหวาง
ที่ยังไมมีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยไปพลางกอน”
แกไขเปน “มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ภายใน
สามสิบวันนับตัง้ แตขอบังคับมีผลใชบังคับ ในระหวาง
ที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดหลักการ ประกาศ
ตามขอบังคับนี้ ใหใชหลักเกณฑและประกาศ
ที่มีอยูเดิมไปพลางกอน จนกวาจะมีการกําหนด
หลักเกณฑและจัดทําประกาศตามขอบังคับนี้”
๒๑. ใหนําประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ไปทบทวนแกไขในประเด็นตาง ๆ
ขอ ๓ ขอความเดิม “ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย”
แกไขเปน “ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา มี ๒ แบบ”
และใหเพิ่มขอความ “แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒” ตรงแบบสัญลักษณ
ขอ ๓ วรรค ๔ ขอความเดิม “(ตราทั้ง ๒ แบบไมจํากัดสีและขนาด)”
แกไขเปน “ตราทั้ง ๒ แบบไมจํากัดสีและขนาด”
และใหพิจารณาความถูกตองสมบูรณของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ แลวนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
๒๒. ใหความเห็นชอบขยายระยะเวลาการบริหารศูนยวทิ ยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในขอ ๖ แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานภายในคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพาตอไปอีกไมเกินหกเดือน

๗
๒๓. ใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑.๓ (๓๐%)
และจัดสรรเงินเดือนใหสายอาจารย ๑.๔ (๔๐%)

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

