มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
๑.๒. มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๔. การชี้แจงความคืบหนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
โดยไมมีการแกไข ดังนี้
๒.๑. หนา ๘ มติวาระที่ ๔.๑.๑ บรรทัดที่ ๔ ใหแกไขคําวา “และกรรมการบางทาน...”
เปน “อนึ่งกรรมการบางทาน...”
และใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสองของมติ ดังนี้
“นอกจากนั้นประธานสภาอาจารยไดปรารภวาการนําขอมูลที่พิจารณากันใน
สภามหาวิทยาลัยไปเผยแพรนั้น ควรตองระมัดระวังมิใหประชากรของมหาวิทยาลัย
เกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญได เชนในกรณีที่มีขอเสนอเกี่ยวกับคาตอบแทนของ
ผูบริหาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยยังไมมีมติแตมีผูนําไปเผยแพรวาเปนมติของสภา
มหาวิทยาลัยแลวเปนตน”
๒.๒. หนา ๑๖ แกไขมติวาระที่ ๔.๒.๓.๒
ขอความเดิม
“ใหความเห็นชอบพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ”
แกไขเปน
“ไมอนุมัติการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ”
๒.๓. หนา ๑๙ แกไขมติวาระที่ ๔.๒.๕.๑ แกไขคําวา “และกรรมการบางทาน...” เปน
“อนึ่งกรรมการบางทาน...”

๒
๓. ใหความเห็นชอบราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง การจัดตั้งสวนงาน และ
ภาระหนาที่ของสวนงาน โดยมีการแกไขดังนี้
๓.๑ ขอ ๒.๓ ขอความเดิม “คณะการจัดการและการทองเที่ยว” แกไขเปน “คณะการจัดการ
และการทองเทีย่ ว (บานบึง)”
๓.๒ ขอ ๒.๘ ขอความเดิม “คณะพาณิชยศาสตร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด” แกไขเปน “วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ
โดยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรไดดวย แตสําหรับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีใหกระทําได เมื่อไดรับอนุมัตเิ ปนการเฉพาะจากสภามหาวิทยาลัย
มีคณบดีเปนผูบงั คับบัญชาสูงสุด”
๓.๓ ขอ ๒.๑๑ ขอความเดิม “คณะรัฐประศาสนศาสตร” แกไขเปน “วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ”
๓.๔ ประกาศมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่........... โดยใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด และใหใสเปน
ขอความขอ ๒ และขอ ๒ เดิมเปนขอ ๓ ตามลําดับตอไป
๓.๕ ใหเพิ่มขอความใหมเปนขอ ๔ ดังนี้ “ในระหวางทีย่ ังมิไดมกี ารจัดตั้งวิทยาเขตบานบึง
ใหคณะการจัดการและการทองเทีย่ วเปนคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาจนกวาจะจัดตั้ง
วิทยาเขตบานบึงแลวเสร็จ เมื่อตั้งวิทยาเขตบานบึงแลวใหยายไปตั้งที่วิทยาเขตบานบึง
เวนแตการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจะดําเนินการจัดที่มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือวิทยาเขตบานบึงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป”
๓.๖ ใหเพิ่มขอความใหมเปนขอ ๕ ดังนี้ “ใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
เปนคณบดีคณะศิลปะศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เปนคณบดีวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ ผูอาํ นวยการวิทยาลัยพาณิชยศาสตร เปนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา และ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี เปนคณบดีคณะอัญมณี
ใหผูรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ผูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะโลจิสติกส
ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เปนผูรักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัย
นานาชาติ และผูรักษาราชการแทนผูอ ํานวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั วัฒนธรรมและศิลปะ”
๓.๗
ใหเพิม่ ขอความใหมเปนขอ ๖ ดังนี้ “ใหผูดํารงตําแหนงตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ การดํารงตําแหนงเดิม และใหนับวาระ
การดํารงตําแหนงติดตอกับการดํารงตําแหนงเดิม”

๓
ทั้งนี้ ใหทานจริยา เจียมวิจิตรตรวจสอบความถูกตอง และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป
อนึ่งมีกรรมการบางทาน ไดเสนอวาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปจจุบัน
จัดเงินสมทบใหสวนกลางเพียง ๑๐% ควรจายใหเทากับสวนงานที่มีเงินไดอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยทีจ่ ายเงิน
สมทบทั้งสิ้นรวม ๑๓% ของประมาณการรายรับทั้งหมด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหวทิ ยาลัยทั้งสองพึงจาย
ตามหลักเกณฑการจายตามรายการตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เทากับหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินกําหนดเกณฑตามมติดังกลาวตอไป หากหนวยงานใด
มีการบริจาคเงินเพิ่มเติมใหกบั มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานนั้นนํายอดเงินบริจาคไป
เปนฐานในการจัดสรรโบนัสใหกับบุคลากรในหนวยงานเทาจํานวนเงินที่บริจาค
๔. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
๕. ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
ของมหาวิทยาลัย โดยใหเพิ่มเติมความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
๖. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๗. ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการ
ออกแบบ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๐. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๑. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓. ประธานสภาอาจารย
กรรมการ
๔. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการ
๑๒. อนุญาตใหถอนวาระการแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔
๑๓. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
๔. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ (ดานบริหารงานบุคคล)
กรรมการ
๕. นายนิพนธ ฮะกิมี (ดานกฎหมาย)
กรรมการ
๖. นายปติพนั ธ เทพปฎิมากรณ (ดานบริหารองคกร)
กรรมการ
กรรมการ
๗. รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช
๘. ประธานสภาอาจารย
กรรมการ
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส
กรรมการ
๑๒. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
กรรมการ
และใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๔. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นายแจ็ค มินทร อิงคธเนศ
ประธานกรรมการ
๒. นายธีระวัฒน อรุณธัญญะ
กรรมการ
๓. อธิการบดี
กรรมการ
๔. ดร.สมจินต ศรไพศาล (ดานการเงิน)
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยพนารัตน ปานมณี (ดานบัญชี)
กรรมการ
๖. นายธรรมนิตย สุมันตกุล (ดานกฎหมาย)
กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
๘. ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน
ผูชวยเลขานุการ
และใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๕
๑๕. ใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๖ ราย (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ดังนี้
๑. นางวิมลรัตน จตุรานนท
๒. นางสาวสุภาภรณ ดวงแพง
๓. นางรัชนี วงศสุมิตร
๔. นายเอกรัฐ ศรีสุข
๕. นางสาวสุชาดา กรเพชรปาณี
๖. นายธงชัย ศรีวิริยรัตน
๑๖. รับคําอุทธรณผลการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชว ยศาสตราจารย ของ
นายเผชิญโชค จินตเศรณี และมอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ
และใหเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยตอไป
และเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วตอผูอุทธรณ จึงใหไปปรับแกไขขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปน
ผูรับคําอุทธรณ แลวจึงสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาแลวจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
๑๘. ที่ประชุมอนุมัติการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวน ๒ ราย คือ
๑. รองศาสตราจารย ดร.อําพล ธรรมเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
๒. รองศาสตราจารย ดร.ธร สุนทรายุทธ สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
๑๙. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันศุกรที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

