
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๑ 

วันพุธท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓:๓๐  น. 
ณ หองประชมุ  GSC ชั้น ๑๔A/p๑  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบรูพา อาคารยไูนเต็ด  ถนนสลีม  กรุงเทพฯ 

 

 จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

         ๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
  ๑.   ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑  วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๑ 
  ๒.  แจงสํานกังานคดีปกครองระยอง ไดจัดพนักงานอยัการรับมอบอํานาจให 
ดําเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยบรูพา 

๓.  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) 

๔.   เร่ืองที่ยังไมไดดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 
  ๕.   สรุปคําใหการเพิ่มเตมิแกคําคัดคานใหการของผูฟองคดี และขอใหมีการยื่นคําใหการ 
กอนจึงจะเผยแพรเอกสารได 
        ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๑  วันที่  ๒๖  กันยายน ๒๕๕๑ 
โดยมีการแกไข  
        ๓.  ใหความเห็นชอบ คณุหญิงพรทิพย  ณรงคเดช  เปนผูสมควรไดรับปริญญาศิลปกรรมศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  สาขาวิชาดนตรแีละการแสดง 
        ๔.  ที่ประชุมขอถอนวาระทบทวนมตสิภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปรับแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ป ดานการผลิตบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๕๑  กรณพีิเศษ  โดยมอบหมายใหอธิการบดีนําไปพิจารณา 
ดําเนินการตอไป 
       ๕.  ใหความเห็นชอบยกเวนคาเลาเรียนใหแกนิสิตในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
จํานวน ๖ คน  และในกรณีทีจ่ะยกเวนไมเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม และคาใชจายอืน่ มอบหมายใหอธิการบดี
ดําเนินการ  แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อส้ินปการศึกษา 
       ๖.  รับทราบจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัยบูรพา และขอใหสภาอาจารย 
เวียนใหคณาจารยทุกทานไดรับทราบ หากมีขอเสนอแนะหรือแกไขใหสภาพนกังานดําเนนิการ ทั้งนี้ 
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลยัที่เปนอาจารยเขาไปรวมพจิารณากับสภาพนักงานและปรับปรุงใหเหมาะสม   
โดยใหประธานสภาพนกังานเปนประธาน  ผลการประเมินเปนอยางไรใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยัอีกครั้งหนึ่ง 



 ๒ 

 
      ๗.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      ๘.  ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพัชน ี นนทศักดิ์  เปนผูสมควรดํารง 
ตําแหนงคณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๕๑  เปนตนไป 
      ๙.  ใหความเห็นชอบแตงตั้ง อาจารยวศนิ  ยุวนะเตมยี  เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
    ๑๐.  ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์  เปนผูสมควร 
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑  เปนตนไป 
   ๑๑.   ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับพิจารณาแตงตัง้ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยวิทยาการ 
วิจัยและวิทยาการปญญา  โดยใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 
   ๑๒.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับ ราง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
บูรพา เร่ือง การจายคาตอบแทนบุคลากรการศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย 
นํากลับไปพิจารณา  และมีขอสังเกตดังนี ้
  ๑๒.๑  ขอ ๙(๑)  ขอความเดมิ “วันทําการ วันละไมเกิน ๔ ช่ัวโมง  อัตราคนละไมเกนิ 

                          ๕๐ บาท/ช่ัวโมง  แกไขเปน  “วันทําการ อัตราคนละ ๗๕ บาท/ช่ัวโมง  เศษของชั่วโมง  
                          ใหปดทิ้ง” 

  ๑๒.๒ ขอ ๙(๒) ขอความเดมิ “วันหยุดทําการวันละไมเกิน ๗ ช่ัวโมง อัตราคนละไมเกิน 
                                       ๖๐ บาท/ช่ัวโมง  แกไขเปน “วนัหยดุทําการ อัตราคนละ ๗๕ บาท/ช่ัวโมง  เศษของ 
                                       ช่ัวโมงใหปดทิ้ง” 
  และมอบหมายใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทําการประเมินวา 
ในแตละปจะมีคาใชจายเทาไร 
    ๑๓.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกบั ราง ประกาศกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง การจายคาเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยนาํไปวิเคราะหใหม ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
    ๑๔.  ที่ประชุมมีมติให นํา รางประกาศคณะกรรมการการเงินและทรพัยสินของมหาวิทยาลัย 
บูรพา เร่ือง คาตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ นาํไปพิจารณารวมกับ 
ราง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรพัยสินของมหาวิทยาลัย เร่ือง การจายคาเบีย้ประชุม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ๑๕.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับ ราง ระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยมีการแกไข ดังนี ้
 
 



 ๓ 

  ๑๕.๑  ขอ ๔  ๔.๒  ขอความเดิม “สมทบจายคาตอบแทนหรือเงินเดือนใหแกบุคลากร 
                                       ของมหาวิทยาลัย”  แกไขเปน “สมทบจายคาตอบแทนหรือเงนิเดือนหรือสวัสดิการ 
                                       ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย” 
              ๑๕.๒  ขอ ๔ ๔.๓  ขอความเดิม “ใชจายในการบริหารกองทุน”  แกไขเปน “ใชจายในการ 
                                       บริหารกองทุน ไมเกินรอยละ ๑๐ ของดอกผลทั้งหมดที่กองทุนไดรับ...” 
              ๑๕.๓   ขอ ๕ ๕.๑   ขอความเดิม “เงินอุดหนุนจากรัฐบาล”   แกไขเปน “เงินอุดหนนุ 
                                        จากรัฐบาลที่สมทบใหกองทนุโดยตรง” 
              ๑๕.๓   ขอ ๕ ๕.๒  ขอความเดิม “มหาวิทยาลัยและสวนงานจัดเงินรายไดสมทบกองทุน 
                                        ปละไมนอยกวารอยละ ๒ ของงบประมาณเงนิรายได ซ่ึงไมรวมเงินอุดหนนุจาก 
                                        รัฐบาลในแตละป และในกรณสีวนงานใดไมรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล  ใหหกัเงิน 
                                        รายไดที่ใชเปนคาบริหารงานบุคคลออกกอนแตไมรวมเงินประโยชนตอบแทนพิเศษ”     
                                         แกไขเปน “เงินที่มหาวิทยาลัยและสวนงานสมทบกองทุน ไมนอยกวารอยละ ๒ 
                                        ของงบประมาณเงินรายได ซ่ึงไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในแตละป และในกรณ ี
               สวนงานใดไมรับเงนิอุดหนนุจากรัฐบาล ใหหักเงินรายไดทีใ่ชเปนคาบริหารงาน 
                                        บุคคล  (อันไดแกเงินเดือน  คาจาง และคาตอบแทนอื่นที่ไมรวมเงินประโยชน 
                                        ตอบแทนพิเศษ)  ออกกอน” 
              ๑๕.๔   ขอ ๕ ๕.๓  ขอความเดิม “เงินจากการดําเนินการหารายไดของคณะกรรมการ”  
               แกไขเปน  “เงินจากการดําเนนิการหารายไดเพื่อสมทบกองทุน” 
              ๑๕.๕   ขอ ๗   ใหเพิ่มขอ ๗.๒  จดัทํางบประมาณรายจายประจําปที่จายจากกองทุน  
                                         เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต”ิ  และใหเล่ือนขอ ๗.๒  เดิม  
                                         เปน ๗.๓  ตามลําดับ 

๑๖.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนของสวนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีการแกไขดังนี ้
  ๑๖.๑  ขอ ๔  ๔.๓  ขอความเดิม “ใชจายในการบริหารกองทุน”  แกไขเปน “สมทบจาย 
                                      หรือจายเปนคาพัฒนาบุคลากร” 
  ๑๖.๒ ใหเพิ่มขอ ๔.๔  “ใชจายในกิจการอื่นของสวนงานโดยไดรับความเห็นชอบ 
                                      จากสภามหาวิทยาลัย” 
  ๑๖.๓  ใหเพิ่มขอ ๔.๕  “ใชจายในการบรหิารกองทุน ไมเกินรอยละ ๑๐ ของดอกผล 
             ทั้งหมดที่กองทุนไดรับ” 
 
 
 



 ๔ 

  ๑๖.๔ ขอ ๔  ๔.๓  วรรคสอง ขอความเดิม “การจายเงนิกองทุนโดยปกติใหใชจายจาก 
                                      ดอกผล แตในกรณจีําเปนคณะกรรมการอาจนําเงินไปจายตามขอ ๔.๒  ได” 
             แกไขเปน “การจายเงินกองทุนใหจายจากดอกผล เวนแตกรณจีําเปนเพื่อประโยชน 
             แกมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน ใหคณะกรรมการจดัทําโครงการเพื่อนําเงินตนไป 
            ใชได  เมื่อไดรับอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย” 
                           ๑๖.๕ ขอ ๔  ๔.๓  วรรคสาม  ขอความเดิม “กรณีที่สวนงานใดไมมีเงินรายไดเปนของ  
                                      ตัวเองจะไมจัดใหมกีองทุนก็ได”  แกไขเปน “กรณีที่สวนงานใดไมมีเงินรายได 
                                      เปนของตัวเองจะไมจัดใหมีกองทุนก็ได” 
  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  (นางจรยิา  เจียมวิจิตร) 
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง 

๑๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  (นางจรยิา  เจียมวิจิตร) 
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง  พรอมทั้งแนบระเบียบฯ  ฉบับเดิมดวย 
  ๑๘.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจาํคณะ 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑   ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  (นางจรยิา  เจียมวิจิตร) 
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง   
 ๑๙.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจาํสถาบัน  
หรือสํานัก (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี ้ มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ   
(นางจริยา  เจยีมวิจิตร)   ตรวจสอบแกไขอกีครั้งหนึ่ง   
 ๒๐. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   (นางจรยิา  เจียมวิจิตร)    
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง   
 ๒๑.  ใหความเห็นชอบ  ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทาง  
วิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   (นางจริยา  เจียมวิจิตร)    
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง   
 ๒๒. ใหความเห็นชอบ  ราง  ขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของ 
มหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๑  ทัง้นี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ    
(นางจริยา  เจยีมวิจิตร)   ตรวจสอบแกไขอกีครั้งหนึ่ง   
 ๒๓. ที่ประชุมขอถอนวาระ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม  
พิเศษและคาใชจายอื่น ๆ จากนักเรยีนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหเปรียบเทียบ 
กับระเบยีบฯ ฉบับเดิม วาแกไขอะไรบาง  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งตอไป 
 



 ๕ 

๒๔.  ที่ประชมุขอถอนวาระ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาอาหาร 
กลางวันนกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรียนหรือผูบริหารที่รับเงินประจําตําแหนงของโรงเรียน 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหเปรยีบเทียบกับระเบียบฯ ฉบับเดิม วาแกไข 
อะไรบาง  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งตอไป 
 ๒๕.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับการนับชวงเวลาของการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ใหเปนไป 
ตามประกาศหลักเกณฑของ ก.พ.อ.  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๖. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ วนัที่ ๑๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๓:๓๐  น.    โดยใหเล่ือนการประชุมฯ เปนวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
เวลา ๑๓:๓๐  น.  ณ  หองประชุม GSC  ช้ัน ๑๔A/p๑  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

                                                                                          
      (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

                กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                         วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
              


