
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓:๓๐  น. 
ณ หองประชมุ  GSC ชั้น ๑๔A/p๑  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบรูพา อาคารยไูนเต็ด  ถนนสลีม  กรุงเทพฯ 

 

 จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑  วันที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
        ๑.๑   ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยับูรพา เมื่อคราวประชุม 
คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
        ๑.๒  สํานักราชเลขาธิการ โดยราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดมีหนงัสือถึงอธิการบดีมหาวทิยาลัยบูรพา ขอชมเชยการปฏิบตัิหนาที่ของคณะผูบริหาร
และเจาหนาทีป่ฏิบัติงานถวายในงานพระราชทานปริญญาบัตร จัดใหบณัฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
อยางเปนระเบยีบ รวดเร็ว และกระชับทําใหงานพระราชทานปริญญาบัตรสําเร็จไปอยางราบรื่นเรียบรอยดียิ่ง 
        ๑.๓   การจัดตั้งกองทนุอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑  วนัที่ ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 
โดยไมมีการแกไข 
  ๓.   อนุมัติการกําหนดอัตราเงินเดือนขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในตําแหนงแพทยและทันตแพทย เปน ๑.๔  (๔๐%)  เชนเดียวกับสายอาจารย 
  ๔.   อนุมัติใหศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี  เสาวคนธ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแตวนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ 
  ๕.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้พลตรี ศาสตราจารย แพทยหญิงวณิช  วรรณพฤกษ 
เปนกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยบรูพา แทนนายแพทยเติมชัย  ไชยนวุัติ   
  ๖.    ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี  ในกรณีที่มีคุณสมบตัิดานอายุ ไมเปนไป 
ตามขอบังคับ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรับสมัครไปตามปกติ  หากมีผูสมัครมีคุณสมบัติ 
ดานอายุไมเปนไปตามขอบงัคับ ถามีความจําเปน และจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนงาน และมหาวิทยาลัย 
ใหมหาวิทยาลัยขอสภามหาวทิยาลัยพิจารณายกเวนใหรับสมัคร ไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได 
  ๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัติและลักษณะ 
ตองหามของอธิการบดี  และการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีการแกไขดังนี้ 
 
 



 ๒ 

         ๗.๑  แกไขชื่อขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา ขอความเดิม “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา 
วาดวยคณุสมบัติและลักษณะตองหามของอธิการบดี  และการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๑”   แกไขเปน  
“ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัติ  และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑”                                          
         ๗.๒  ขอ ๓  ขอความเดมิ “ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้” 
แกไขเปน  “ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้” 
         ๗.๓   ขอ ๗  วรรคสาม  ขอความเดิม “ใหรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ” 
แกไขเปน  “ใหหวัหนาสํานกังานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ” 
         ๗.๔    ใหตัดขอ ๘ (๓)  “คุณลักษณะดานวิชาการ”  ออก  
         ๗.๕    ใหตัดขอ ๙ ออกทั้งหมดและใชขอความใหมดังนี้ “ขอ ๙ ผูไดรับแตงตั้ง 
เปนอธิการบดตีองมีความซื่อสัตย คุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ประจกัษ” 
         ๗.๖   ขอ ๑๐ (๑) ขอความเดิม  “เปนผูมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาวจิัย งานวิชาการ 
และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ”  แกไขเปน “เปนผูมีวสัิยทัศนในการสงเสริมสนับสนุนและ 
การพัฒนาการศึกษาวจิัย งานวิชาการ และงานบริหารของมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ” 
         ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา  เจียมวิจิตร) 
พิจารณาและแกไขใหถูกตอง 
          ๗.๗  ใหตัดขอ ๑๑  ออกท้ังหมด  และบทเฉพาะกาล ขอ ๒๒  ออกทั้งหมด 
  ๘.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ไทยมั่นคง ซ่ึงจดทะเบียนแลวรายมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 
                ๘.๑  ใหปรับชื่อขอบังคับเปน “ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒  ซ่ึงจดทะเบียนแลว” 
   ๘.๒  ขอใหคณะทํางานนําไปศึกษาในการออกขอบังคับกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  
   ๘.๓  มอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พจิารณา 
   ๘.๔  ขอใหพจิารณาทบทวนขอ ๔๑ 
   ๘.๕  ขอ ๑๕  ก. และ ค. ควรระบุเหตุผลในการถอดถอน 
   ๘.๖  ขอ ๔๐ (๒)  ขอความเดิม “ตองออกจากงานตามคาํสั่งของมหาวทิยาลัย 
เพราะประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือเพราะเกยีจครานไมตั้งใจปฏิบัติงานตนเปนเหตใุหมหาวิทยาลัยไดรับ 
ความเสียหายอยางรายแรง  และมหาวิทยาลัยก็เหน็วาไมสมควรจายเงนิดังกลาวให”  แกไขเปน “ตองออก 
จากงานตามคาํสั่งของมหาวทิยาลัย เพราะประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือเพราะหยอนประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานตนเปนเหตใุหมหาวิทยาลัยไดรับ ความเสียหายอยางรายแรง  และมหาวิทยาลัยก็เหน็วาไมสมควร
จายเงินดังกลาวให” 
 
 



 ๓ 

 
  ๙.  ที่ประชุมมมีติเกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัตแิละวิธีการ 
ไดมาซึ่งหัวหนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  ดงันี ้
        ๙.๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีรองหัวหนาสํานักงานอธิการบด ีและผูชวยหวัหนา
สํานักงานอธิการบดีควรจะเปนพนักงานประจําสํานักงานอธิการบดี  ทั้งนี้ ใหเทยีบเคียงจากขอบังคับ
มหาวทิยาลัยบรูพา วาดวยคณุสมบัติและวธีิการไดมาซึ่งหัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๙.๒  ถาอธิการบดีพนจากตําแหนงใหหัวหนาสํานักงานพนจากตําแหนงดวย ในกรณีที่
แตงตั้งจากบุคคลภายนอก ใหผูนั้นพนจากตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยดวย  
         ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา  เจียมวิจิตร) 
พิจารณาและแกไขใหถูกตอง 
  ๑๐.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเกีย่วกับแผนการรบันักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  
ปการศึกษา ๒๕๕๒  และกรอบอัตรากําลังที่เสนอขอจํานวน ๙  อัตรา 

๑๑. ใหความเห็นชอบในหลักการ ราง ประกาศ เร่ือง อัตราเงินเดือนและเงนิประจําตําแหนง 
ของพนักงาน  และลูกจาง  และราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  คาตอบแทนและเงินประจําบริหาร   
โดยใหเร่ิมใชประกาศตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๒  ทั้งนี้ มอบหมายใหคณุธรรมนิตย  สุมันตกลุ ตรวจสอบ
ความถูกตอง และเสนอทานจริยา เจยีมวจิติร  พิจารณากอน และใหมหาวิทยาลัยประกาศใชตอไป  และ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยทั่วกนั 
  ๑๒.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับการดําเนนิการดานบริหารเงนิ มหาวิทยาลยับูรพา ตามประเด็น             
ที่เสนอ ไดแก  การรวมบัญชีเงินฝากใหเหลือนอยที่สุด  และการวางแผนการบริหารเงินระยะสั้น ระยะกลาง   
และระยะยาว  
  ๑๓.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ 
วันพุธที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๓:๓๐  น.  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 
 
 
 

                                                                   
     (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
                 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 




