สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
๑.๒ แจงใหทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๓ รายงานประจําป ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๗ ง
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
๑.๕. รับทราบรายชื่อผูผานการคัดเลือกโครงการทุนอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
๒. รับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
โดยไมมกี ารแกไข
๓. ใหความเห็นชอบการขอแกไขเพิ่มเติมประกาศภาระหนาที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
โดยมีการแกไข ดังนี้
ขอความเดิม “ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยงานบริหารและธุรการของ
สภามหาวิทยาลัย มีนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูบงั คับบัญชาสูงสุด”
แกไขเปน “สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยงานบริหารและธุรการรวมตลอดทั้ง
รับผิดชอบงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจ
ซึ่งอยูในอํานาจหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัย ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีหวั หนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชา ขึ้นตรงตอ
นายกสภามหาวิทยาลัย”
และใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๔
“ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน ๓.๒๓ ของขอ ๓ แหงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

๒

๔.

๕.
๖.

๗.
๘.

“๓.๒๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจยั และ
บริการวิชาการดานบริหารธุรกิจ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหกระทําได เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยมี คณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด” ”
ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
จํานวน ๑ ราย และผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นายประทีป ทับอัตตานนท
๒. นางสุรางคนา ธรรมลิขิต
๓. นางรจนา ปุณโณทก
๔. นายอานนท ไชยสุริยา
๕. นายเลิศศิรริ  บวรกิตติ
โดยมีขอสังเกตดังนี้
๑. ในการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการใชเวลาประมาณ ๑-๒ ป จึงขอใหทํา
Flow chart ลําดับขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการตั้งแตยื่นเรื่องที่ระดับคณะ
๒. ใหสรุปประเด็นปญหาในการขอตําแหนงทางวิชาการและคาใชจายในการตอบแทน
ให Reader เพื่อเสนอใหคุณแจค มินทร อิงคธเนศ ประธานคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อดําเนินการตอไป
๓. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ หากกรณีที่ผูอานผลงาน
ทางวิชาการสามารถอานผลงานและสงเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
มหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนเพิ่มขึ้น (Top up) ได
๔. เพื่อเปนขวัญและกําลังใจบุคลการ ใหมหาวิทยาลัยทบทวนปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อ
เลื่อนระดับ โดยบุคลการไมตองจัดทําเอกสารเพื่อขอเลื่อนระดับเหมือนปจจุบัน
มหาวิทยาลัยอาจขยายกรอบอัตราเงินเดือนแทน
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี ดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
อนุมัติกรอบอัตราบุคลากรสายการสอน ๗ อัตรา ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณ
ุ แจ็ค มินทร องคธเนศ ชวยทําหลักเกณฑ อัตราครู : นักศึกษา
ที่ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกําหนดอํานาจและหนาที่
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้

๓
๘.๑ วรรคสอง ขอความเดิม “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) ประกอบกับ
มาตรา ๙(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐”
แกไขเปน “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐”
๘.๒ ขอ ๑ ขอความเดิม “สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่บริหารและธุรการ
ของสภามหาวิทยาลัย โดยมีหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เปนผูบังคับบัญชา ขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยงานบริหารและธุรการ
รวมตลอดทั้งรับผิดชอบงานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย
และภารกิจอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีหวั หนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เปนผูบังคับบัญชา ขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย”
๘.๓ ขอ ๒ ๒.๗ ขอความเดิม “ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
(Performance and Management Audit) ของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน และของบุคคล ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย แลวทํารายงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
(Performance and Management Audit) ของ
มหาวิทยาลัย สวนงาน และบุคคล ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย แลวทํารายงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัย”
๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการแบงหนวยงาน
ภายในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๙.๑ เพิ่มความตอไปนี้ตอทาย ขอ ๒ “จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒”
ทั้งนี้ มอบหมายใหอธิการบดีไปจางบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาการแบงหนวยงานภายใน
สวนงาน ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ๖ เดือน โดยเฉพาะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
๙.๒ ใหตัดขอความในขอ ๓ ออก
๙.๓ ขอ ๑๐ ขอความเดิม “การจัดตั้งหนวยงานภายในสวนงานตามขอ ๔ ถึงขอ ๙”
แกไขเปน “การจัดตั้งหนวยงานภายในสวนงานตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘”

๔
๙.๔ ใหตัดขอความในขอ ๖ วรรคหาออก
๙.๕ ใหแกไขขอ ๗ วรรคสี่ ขอความเดิม “ในกรณีจําเปนวิทยาลัยอาจจัดสอนระดับ
ปริญญาตรีก็ได เมื่อไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “ในกรณีจําเปนวิทยาลัยอาจจัดสอนระดับ
ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตก็ได
เมื่อไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”
๙.๖ ใหตดั ขอความในขอ ๑๐ วรรคสองออก และใหเพิม่ ขอความตอไปนี้ “งานภายใน
หนวยงานตามขอ ๔ ทีจ่ ัดตั้งอยูแ ลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหคงมีอยูตอไป”
เปนเปนขอถัดไป
๑๐. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๑๐.๑ ขอ ๓ วรรคหนึ่ง ขอความเดิม “ “คณะ” หมายความวา คณะวิชาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงานและ
ภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามขอ ๓.๓
ถึง ๓.๒๐”
แกไขเปน “ “คณะ” หมายความวา สวนงานที่เรียกชื่อวาคณะ
ตามขอ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้ง
สวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑”
๑๐.๒ ขอ ๔ วรรคสี่ ขอความเดิม “กรรมการตามขอ ๔(๔) ใหอธิการบดีแตงตั้งตาม
คําแนะนําของคณบดีจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการสอน
หรือ ประสบการณการบริหารมาแลวไมนอยกวา ๕ ป”
แกไขเปน “ กรรมการตามขอ ๔(๔) ใหอธิการบดีแตงตั้งตาม
คําแนะนําของคณบดีจากผูทรงคุณวุฒภิ ายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการสอน
วิจัยหรือการบริหารอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
มาแลวไมนอยกวาหาป”
๑๐.๓ ขอ ๔ วรรคหก ขอความเดิม “ในกรณีกรรมการตามขอ ๔(๓) และ (๔) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางเวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ

๕
กรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยยี่สิบวันจะไมแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงทีว่ างก็ได กรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งแทนตําแหนงทีว่ างใหอยูใ นตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน”
แกไขเปน “ในกรณีกรรมการตามขอ ๔(๓) และ (๔) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่
วางตามคําแนะนําของคณบดี เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการเหลือไมถึงหนึง่ รอยยี่สิบวันจะไมแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วา งก็ได กรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
แทนตําแหนงที่วางใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูซึ่งตนแทน”
๑๐.๔ ขอ ๖(๕) ขอความเดิม “(๕) แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม”
“(๕) ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
แกไขเปน
การวิจยั บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม”
๑๑. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันหรือ
สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๑๑.๑ ขอ ๓ ขอความเดิม
“ “สถาบัน สํานัก” ใหหมายความวา สถาบัน สํานัก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามขอ ๓.๒๕ ถึง ๓.๒๙
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประจําสถาบัน
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําสํานักดวย
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน และให
หมายความรวมถึงผูอํานวยการสํานักดวย
“หัวหนาฝาย” หมายความวา หัวหนาฝายในสถาบัน และใหหมายความ
รวมถึงหัวหนาหนวยงานอืน่ ภายในสถาบันที่มีฐานะเทียบเทาฝาย”

๖
แกไขเปน
“ “สถาบันหรือสํานัก” หมายความวา สวนงานที่เรียกชือ่ วาสถาบันหรือ
สํานักตามขอ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงานและ
ภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันหรือสํานัก
“หัวหนาฝาย” หมายความวา หัวหนาฝายในสถาบันหรือสํานัก”
๑๑.๒ ขอ ๔ วรรคสี่ ขอความเดิม “กรรมการตามขอ ๔(๕) ใหอธิการบดีแตงตั้งตาม
คําแนะของผูอํานวยการ จากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการ
สอนหรือประสบการณการบริหารมาแลวไมนอยกวา
๕ ป”
แกไขเปน “กรรมการตามขอ ๔(๕) ใหอธิการบดีแตงตั้งตาม
คําแนะของผูอํานวยการ จากผูทรงคุณวุฒภิ ายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ หรือการบริหาร อยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกัน มาแลวไมนอยกวาหาป”
ขอ ๔ วรรคหก ขอความเดิม “ในกรณีกรรมการตามขอ ๔(๔) และ(๕) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางเวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการเหลือไมถึงหนึง่ รอยยี่สิบวัน จะไมแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่ไดรับ
การแตงตัง้ แทนตําแหนงที่วางใหอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน”
แกไขเปน “ในกรณีกรรมการตามขอ ๔(๔) และ(๕) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางตามคําแนะนําของผูอํานวยการ
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมถึง
หนึ่งรอยยี่สิบวัน จะไมแตงตัง้ กรรมการแทนตําแหนงที่
วางก็ได กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่
วางใหอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูข องผูซึ่ง
ตนแทน”

๗

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

๑๑.๓ ขอ ๖ (๔) ขอความเดิม “(๔) แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม”
แกไขเปน “(๔) ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจยั บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม”
ขอ ๖ (๕) ขอความเดิม “(๕) แสวงหาความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “(๕) ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย”
ที่ประชุมขอถอนวาระ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหมหาวิทยาลัยนํากลับไปทบทวนใหม
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ประชุมใหนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการประชุมและวิธีการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
อํานาจและหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๑๕.๑ ใหเพิ่มขอความ ในขอ ๔ (ก) (๕) “เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพรอม
ที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อไดรับการเลือก”
๑๕.๒ ใหตัดขอความในขอ ๔ (ข) (๑) ออก
๑๕.๓ ขอ ๔ (ข) (๕) ขอความเดิม”ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ไมวาจะถูกจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาณหรือ
ความผิดลหุโทษหรือพนโทษหรือพนระยะเวลา
รอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแต
กรณี เกินหาป”
แกไขเปน “เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพนโทษ
มาแลวเกินหาป”

๘
๑๕.๓ ขอ ๗ (๒) ขอความเดิม “บริหารกิจการของภาควิชาใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือคณะ”
แกไขเปน “บริหารกิจการของภาควิชาใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งของมหาวิทยาลัย คณะ
หรือของทางราชการ”
๑๖. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๑๖.๑ ขอ ๓ ขอความเดิม “ผูสมควรดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูช วยอธิการบดี
นอกจากตองมีคณ
ุ สมบัติ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังนี”้
แกไขเปน “ผูสมควรดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
นอกจากตองมีคณ
ุ สมบัติ ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดวยดังนี”้
๑๖.๒ ใหเพิ่มขอความ ในขอ ๓ (ก) (๕) “เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพรอม
ที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อไดรับการเลือก”
๑๖.๓ ใหตัดขอความในขอ ๓ (ก) (๒) และขอ (ข) (๑) ออก
๑๖.๔ ขอ ๓ (ข) (๔) ขอความเดิม “ เคยตองคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก ไมวาจะถูก
จําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
หรือพนโทษหรือพนระยะเวลารอการลงโทษหรือ
รอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป”
แกไขเปน “ เคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษมาแลวเกินหาป”
๑๗. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการกําหนดตําแหนง
คุณสมบัติ วิธีการสรรหาอํานาจและหนาที่ และการพนจากตําแหนงของหัวหนา
สวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๑๗.๑ ใหเพิ่มขอความ ในขอ ๓ (ก) (๓) “เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือพรอมที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดเมือ่ ไดรับการเลือก”

๙
มีกรรมการบางทานตั้งขอสังเกตวามีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปน
ผูบริหารซึ่งมีอายุเกินหกสิบป ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี
ที่ประชุมจึงมอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองดวย
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
๑๗.๒ ขอ ๓ (ข) (๔) ขอความเดิม “ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ไมวาจะถูกจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพน
ระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ
แลวแตกรณี เกินหาป”
แกไขเปน “ เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
๑๗.๓ ใหตดั ขอความในขอ ๓ (ข) (๑) ออก
๑๗.๔ ใหตัดคําวา “ไม” ในขอ ๓ (ข) (๒) ถึง (๗)
๑๗.๕ ใหเพิม่ ขอความ “การใดที่ไมอาจปฏิบัติไดตามขอบังคับนี้ ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต”ิ และใหเพิ่มขอความนี้ทุกขอบังคับฯ
๑๘. ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
(เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ขอใหตรวจสอบแกไขลักษณะนามในตารางใหถูกตอง
๑๙. ใหความเห็นชอบยกเวนคาบํารุงคณะเพิ่มเติมสําหรับนิสิตกลุมที่ศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศ
สระแกว
๒๐. ใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๑. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหนวยงานที่ระบุเพื่อจัดเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียม
๒๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียนการศึกษาสําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางศิลปกรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๓. ใหความเห็นชอบ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศ
สระแกว โดยใหมีคุณสมบัตสิ ําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีประสบการณดานการสอน วิจยั หรือ
การบริหารอยางใดอยางหนึง่ หรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๓ ป

๑๐
๒๔. ที่ประชุมใหนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
๒๕. ที่ประชุมใหนํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
๒๖. ที่ประชุมใหนํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสิทธิบตั รและอนุสิทธิบัตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
๒๗. ที่ประชุมใหนําวาระเรือ่ ง การจัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งตอไป
๒๘. ที่ประชุมใหชลอเรื่องโครงการจัดตัง้ บริษัทจํากัด (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) ไวกอน
จนกวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดตั้งบริษัท
๒๙. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๓:๓๐ น. และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑

