สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑.๒ สํานักราชเลขาธิการ โดยราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอชมเชยการปฏิบตั ิหนาที่ของคณะผูบริหาร
และเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานถวายในงานพระราชทานปริญญาบัตร จัดใหบณ
ั ฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
อยางเปนระเบียบ รวดเร็ว และกระชับทําใหงานพระราชทานปริญญาบัตรสําเร็จไปอยางราบรื่นเรียบรอยดียิ่ง
๑.๓ การจัดตั้งกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
โดยไมมีการแกไข
๓. อนุมัติการกําหนดอัตราเงินเดือนขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตําแหนงแพทยและทันตแพทย เปน ๑.๔ (๔๐%) เชนเดียวกับสายอาจารย
๔. อนุมัติใหศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒
๕. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ พลตรี ศาสตราจารย แพทยหญิงวณิช วรรณพฤกษ
เปนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา แทนนายแพทยเติมชัย ไชยนุวัติ
๖. ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี ในกรณีที่มีคุณสมบัติดานอายุ ไมเปนไป
ตามขอบังคับ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรับสมัครไปตามปกติ หากมีผูสมัครมีคุณสมบัติ
ดานอายุไมเปนไปตามขอบังคับ ถามีความจําเปน และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนงาน และมหาวิทยาลัย
ใหมหาวิทยาลัยขอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเวนใหรับสมัคร ไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได
๗. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของอธิการบดี และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไขดังนี้

๒
๗.๑ แกไขชื่อขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ขอความเดิม “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของอธิการบดี และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑” แกไขเปน
“ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑”
๗.๒ ขอ ๓ ขอความเดิม “ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้”
แกไขเปน “ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้”
๗.๓ ขอ ๗ วรรคสาม ขอความเดิม “ใหรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ”
แกไขเปน “ใหหวั หนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ”
๗.๔ ใหตัดขอ ๘ (๓) “คุณลักษณะดานวิชาการ” ออก
๗.๕ ใหตัดขอ ๙ ออกทั้งหมดและใชขอความใหมดังนี้ “ขอ ๙ ผูไดรับแตงตั้ง
เปนอธิการบดีตองมีความซื่อสัตย คุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ประจักษ”
๗.๖ ขอ ๑๐ (๑) ขอความเดิม “เปนผูมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาวิจัย งานวิชาการ
และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ” แกไขเปน “เปนผูมีวสิ ัยทัศนในการสงเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาการศึกษาวิจัย งานวิชาการ และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสูค วามเปนเลิศ”
ทั้งนี้ มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร)
พิจารณาและแกไขใหถกู ตอง
๗.๗ ใหตัดขอ ๑๑ ออกทั้งหมด และบทเฉพาะกาล ขอ ๒๒ ออกทั้งหมด
๘. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไทยมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแลวรายมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๘.๑ ใหปรับชื่อขอบังคับเปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจดทะเบียนแลว”
๘.๒ ขอใหคณะทํางานนําไปศึกษาในการออกขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
๘.๓ มอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณา
๘.๔ ขอใหพจิ ารณาทบทวนขอ ๔๑
๘.๕ ขอ ๑๕ ก. และ ค. ควรระบุเหตุผลในการถอดถอน
๘.๖ ขอ ๔๐ (๒) ขอความเดิม “ตองออกจากงานตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย
เพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือเพราะเกียจครานไมตั้งใจปฏิบัติงานตนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรง และมหาวิทยาลัยก็เห็นวาไมสมควรจายเงินดังกลาวให” แกไขเปน “ตองออก
จากงานตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย เพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือเพราะหยอนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรบั ความเสียหายอยางรายแรง และมหาวิทยาลัยก็เห็นวาไมสมควร
จายเงินดังกลาวให”

๓
๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัตแิ ละวิธีการ
ไดมาซึ่งหัวหนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๙.๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีรองหัวหนาสํานักงานอธิการบดี และผูชวยหัวหนา
สํานักงานอธิการบดีควรจะเปนพนักงานประจําสํานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ใหเทียบเคียงจากขอบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและวิธีการไดมาซึ่งหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๙.๒ ถาอธิการบดีพนจากตําแหนงใหหัวหนาสํานักงานพนจากตําแหนงดวย ในกรณีที่
แตงตั้งจากบุคคลภายนอก ใหผูนั้นพนจากตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
ทั้งนี้ มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร)
พิจารณาและแกไขใหถกู ตอง
๑๐. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเกีย่ วกับแผนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ปการศึกษา ๒๕๕๒ และกรอบอัตรากําลังที่เสนอขอจํานวน ๙ อัตรา
๑๑. ใหความเห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ เรื่อง อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของพนักงาน และลูกจาง และราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คาตอบแทนและเงินประจําบริหาร
โดยใหเริ่มใชประกาศตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ มอบหมายใหคณ
ุ ธรรมนิตย สุมันตกุล ตรวจสอบ
ความถูกตอง และเสนอทานจริยา เจียมวิจติ ร พิจารณากอน และใหมหาวิทยาลัยประกาศใชตอไป และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยทั่วกัน
๑๒. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการดําเนินการดานบริหารเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามประเด็น
ที่เสนอ ไดแก การรวมบัญชีเงินฝากใหเหลือนอยที่สุด และการวางแผนการบริหารเงินระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว
๑๓. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

