สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑.
รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลน
ทุนทรัพยอยางแทจริง พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ ผลการเลือกประธานสภาพนักงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนคณาจารย ประเภทผูแ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ มิใชคณาจารย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหนาสวนงาน รวมถึงนายก
สมาคมศิษยเกา ดังนี้
๑. ประธานสภาพนักงาน
รองศาสตราจารยอัฌชา ก.บัวเกษร
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแ ทนคณาจารย
วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ มิใชคณาจารย
นางสาวกนกรัตน คลายทองคํา
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหนาสวนงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
๕. นายกสมาคมศิษยเกา
นางสุนงนาท สูตะบุตร
๒.
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข

-๒๓.

๔.
๕.
๖.
๗.

๘.
๙.

๑๐.

ที่ประชุมมีมติ เกี่ยวกับ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการแบงหนวยงาน
ภายในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
๓.๑ ขอ ๔ (๗) ขอความเดิม “กองบริการวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว”
แกไขเปน “กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว”
๓.๒ ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อภาควิชาที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อจะไดเขียน
บทเฉพาะกาลไดถูกตอง สําหรับคณะศึกษาศาสตร ใหตรวจสอบวาจะมีปญหาอะไร
ในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชา ทั้งนี้แจงใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน ๗ วัน และ
ใหมหาวิทยาลัยแจงใหทานจริยา เจียมวิจิตร ทราบ เพื่อจะไดเขียนบทเฉพาะกาล
ไดถกู ตอง
ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘
ใหความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีเงื่อนไข มอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย วิเคราะหจุดคุม ทุน
กอนเปดสอน
ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๑๒ “ในกรณีที่มีเหตุพเิ ศษ
ที่สมควรจัดสรรรายไดแตกตางจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ” และใหนําขึ้นเว็บไซด ใหบุคลากรทราบ โดยมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน
กอนใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของขอ ๑๓
“ในกรณีทมี่ ีเหตุพิเศษที่สมควรจัดสรรรายไดแตกตางจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งให
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต”ิ และใหนําขึน้ เว็บไซด ใหบุคลากรทราบ โดยมี
กําหนดเวลา ๑๕ วัน กอนใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป

-๓๑๑.
๑๒.

๑๓.
๑๔.

ที่ประชุมใหถอนวาระ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใชเครือขายคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหไปจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยแทน
ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานของวิทยาลัย
โดยมีการแกไขดังนี้
๑๒.๑ ขอ ๔ วรรคสอง ขอความเดิม “กรรมการตามขอ ๔(๔) เปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการสอนหรือประสบการณการบริหาร ซึ่งอธิการบดี
แตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี ในกรณีที่จําเปนและเปนประโยชนตอวิทยาลัย อาจแตงตั้ง
จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยก็ได แตตองไมเกินหนึ่งในหาของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด”
แกไขเปน “กรรมการตามขอ ๔(๔) เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ
ในการสอนวิจยั หรือประสบการณการบริหาร ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
ในกรณีที่จําเปนและเปนประโยชนตอวิทยาลัย อาจแตงตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยก็ได
แตตองไมเกินหนึ่งในหาของผูทรงคุณวุฒทิ ั้งหมด”
๑๒.๒ ใหเพิม่ ขอความ “ดังกลาว” ในหนา ๕(ข) ตอทายขอความ “ในระหวางที่ยัง
ไมมีระเบียบ”
๑๒.๓ มอบหมายใหกองคลังและทรัพยสินตรวจสอบหลักการเขียน ในขอ ๑๕
แหงระเบียบฯ ที่เกี่ยวของกับการซื้อการจาง
ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้
ขอ ๑๒ ขอความเดิม “ใหประธานสภาพนักงานแตงตั้งสมาชิกเปนรองประธานสภาพนักงาน
และตําแหนงอืน่ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ประธานสภาพนักงานเปนสมาชิกซึ่งเปนคณาจารย ใหแตงตั้งรองประธาน
สภาพนักงานจากสมาชิกซึ่งมิไดเปนคณาจารย และในกรณีที่ประธานสภาพนักงานเปน
สมาชิกซึ่งมิไดเปนคณาจารย ใหแตงตั้งรองประธานสภาพนักงานจากสมาชิกซึ่งเปน
คณาจารย”
แกไขเปน “ใหประธานสภาพนักงานแตงตั้งสมาชิกเปนรองประธานสภาพนักงานสองคน
และตําแหนงอืน่ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ประธานสภาพนักงานเปนสมาชิกซึ่งเปนคณาจารย ใหแตงตั้งรองประธาน
สภาพนักงานจากสมาชิกซึ่งมิไดเปนคณาจารยอยางนอยหนึ่งคน และในกรณีที่ประธาน
สภาพนักงานเปนสมาชิกซึ่งมิไดเปนคณาจารย ใหแตงตัง้ รองประธานสภาพนักงานจาก
สมาชิกซึ่งเปนคณาจารยอยางนอยหนึ่งคน”

-๔๑๕.

๑๖.

๑๗.
๑๘.

ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ดังนี้
๑.
รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
๒.
ศาสตราจารยเกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ
กรรมการ
๓.
รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
กรรมการ
๔.
อธิการบดี
กรรมการ
๕.
รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม
กรรมการ
กรรมการ
๖.
รองศาสตราจารยอัฌชา ก.บัวเกษร
๗.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา กรรมการ
พระนครเหนือ
๘.
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
กรรมการ
เจาคุณทหารลาดกระบัง
๙.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
ประสานมิตร
๑๐. นางสาวชญารัศม สมนึก
เลขานุการ
ใหความเห็นชอบพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
จํานวน ๓ ราย และรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ดังนี้
ผูชวยศาสตราจารย
๑. นางสาวชมพูนุช ปญญไพโรจน
๒. นายเชิดชัย ชาญสมุทร
๓. นางสาวจันทนา ชนะสิทธิ์
รองศาสตราจารย
๑. นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย
๒. นางอนงค วิเศษสุวรรณ
ใหความเห็นชอบพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ
ของนายจักรกฤษณ ดวงพัสตรา
ใหความเห็นชอบการขออนุมัติหลักเกณฑการจายเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

-๕๑๙.

๒๐.
๒๑.

ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการมอบอํานาจการออกระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้
มอบหมายใหสํานักงานอธิการบดี โดยอธิการบดีออกระเบียบเกีย่ วกับการจัดการศึกษาที่ไม
เกี่ยวของกับการเงินและทรัพยสิน
รับทราบการรองเรียนเรื่อง สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของขาราชการ
ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๑ ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

