สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒)
วันศุกรที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑.๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ชวงบาย
๑.๓ ขอรับพระราชทานผาพระกฐิน ประจําป ๒๕๕๑ ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตําบลเขาวัว
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ในวันอาทิตยที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑.๔ จํานวนนิสิตปจจุบัน และนิสติ ตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
๑.๕ แจงผลการพิจารณาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทเี่ ปน
ที่ยอมรับระดับชาติ ไดแก วารสารวิทยาศาสตรบูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา และวารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๖ การดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ และศาสตราจารย จะโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ยอนหลังไดเฉพาะศาสตราจารยเทานัน้
๑.๗ รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต (งบแสดงรายรับ-รายจาย วิทยาลัยนานาชาติ
สําหรับปงบประมาณ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)
๑.๘ การยกเลิกการติดตั้งอุปกรณรับ-สง ถายทอดสัญญาโทรคมนาคม ของบริษัททรูมูฟ
จํากัด
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยมีการแกไข
๓. ใหความเห็นชอบปรับปรุงนโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒

๒
๔. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข ดังนี้
๔.๑ ใหแกไขหนา ๒ วรรคสี่ ขอความเดิม
ความใน ก(๒) ในสวนที่เกี่ยวกับอายุหกสิบป มิใหนํามาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๑๒(๓) (ก) (ข) (ค) และ (ง)”
แกไขเปน
ความใน (ก)(๒) ในสวนทีเ่ กี่ยวกับอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ มิใหนาํ มาใชบังคับกับผู
ดํารงตําแหนงตามขอ ๑๒ (๓)(ก)(ข) และ (ง) เฉพาะที่เปนหัวหนาสวนงานวิชาการ แตหวั หนา
สวนงานวิชาการดังกลาวตองมีอายุไมเกินหกสิบเอ็ดปบริบูรณ ในวันสุดทายของวันรับสมัคร
เวนแตกรณีทมี่ ีความจําเปน และจะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอสวนงานและมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยจะยกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได
๕. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข ดังนี้
๑. ใหตดั ขอความตอทายคณะที่มี (บานบึง) สระแกว) และ (จันทบุร)ี ในขอ ๗ ออกทั้งหมด
๒. ใหแกไขชื่อสวนงานระดับคณะ คือ
๒.๑ เดิม “คณะศิลปศาสตร” แกไขเปน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร”
๒.๒ เดิม “คณะสังคมศาสตร” แกไขเปน “คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร”
ดังปรากฏดังนี้
ขอความเดิม
“ขอ ๗ สีประจําวิทยาลัยและสีประจําคณะ
(๑) มหาวิทยาลัย
สีเทาและสีทอง
(๒) คณะการจัดการและการทองเที่ยว (บานบึง)
สีน้ําตาล
(๓) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
สีเขียวมะกอก
(๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สระแกว)
สีเหลืองขาวโพด
(๕) คณะเทคโนโลยีทางทะเล (จันทบุรี)
สีน้ําเงิน
(๖) คณะพยาบาลศาสตร
สีเหลืองสม

๓
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)

คณะแพทยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
คณะโลจิสติกส
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร (จันทบุรี)
คณะศึกษาศาสตร
คณะสังคมศาสตร (สระแกว)
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะอัญมณี (จันทบุรี)
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปญญา

แกไขเปน
“ขอ ๗ สีประจําวิทยาลัยและสีประจําคณะ
(๑) มหาวิทยาลัย
(๒) คณะการจัดการและการทองเที่ยว
(๓) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
(๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(๕) คณะเทคโนโลยีทางทะเล
(๖) คณะพยาบาลศาสตร
(๗) คณะแพทยศาสตร
(๘) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(๙) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
(๑๐) คณะโลจิสติกส
(๑๑) คณะวิทยาศาสตร

สีเขียวเขม
สีขาวและสีมวง
สีแดงเลือดนก
สีคราม
สีเหลือง
สีเขียวสีขาวและสีเหลือง
สีเลือดหมู
สีเขียว
สีเหลืองและสีขาว
สีฟา
สีเหลืองและสีมวง
สีชมพูอมสม
สีแดงสด
สีขาว
สีแดงและสีขาว
สีเหลืองและสีฟา
สีมวง”

สีเทาและสีทอง
สีน้ําตาล
สีเขียวมะกอก
สีเหลืองขาวโพด
สีน้ําเงิน
สีเหลืองสม
สีเขียวเขม
สีขาวและสีมวง
สีแดงเลือดนก
สีคราม
สีเหลือง

๔
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
๓. ใหตัดขอ ๙

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะอัญมณี
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปญญา
และขอ ๑๐ ออก

สีเขียวสีขาวและสีเหลือง
สีเลือดหมู
สีเขียว
สีเหลืองและสีขาว
สีฟา
สีเหลืองและสีมวง
สีชมพูอมสม
สีแดงสด
สีขาว
สีแดงและสีขาว
สีเหลืองและสีฟา
สีมวง”

๖. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการประชุมและวิธีการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข ดังนี้
ขอ ๔ (๔.๑) ขอความเดิม “สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหบันทึกรายงานการประชุมลับ
ครั้งใดทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แตใหมกี ารบันทึกการประชุมไว การเปดเผยรายงาน
การประชุมลับใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติใหบันทึกรายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมด
หรือแตบางสวนก็ได แตใหมีการบันทึกมติไว การเปดเผยรายงานการประชุมลับใหเปนไป
ตามมติของสภามหาวิทยาลัย”
ขอ ๔ (๔.๓) ขอความเดิม “ใหจดั ทํามติยอการประชุม และเผยแพรใหทราบทั่วกัน”
แกไขเปน “ใหจัดทําสรุปผลการประชุมโดยยอ และเผยแพรใหทราบทัว่ กัน”

๕
ขอ ๔ (๔.๔) ขอความเดิม “หามนําบันทึกรายงานการประชุมไปดัดแปลงหรือตอเติมหรือ
บิดเบือนขอเท็จจริง”
แกไขเปน “การเผยแพรผลการประชุมหามตัดทอน”
ขอ ๖ ขอความเดิม “หามบุคคลที่มิไดเกี่ยวกับของเขารวมประชุม เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากนายกสภามหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “นายกสภามหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหบุคคลที่ไมไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เขารวมประชุมดวยก็ได”
และมอบหมายใหทานจริยา เจียมวิจิตร ปรับแกไขขอความใหเหมาะสม
๗. ที่ประชุมขอถอนวาระ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะทํางานไปพิจารณาในรายละเอียดกอน และให
มหาวิทยาลัยเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาเปนคณะทํางานประชุมรวมกับนายกสภามหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะตอไป
๘. ที่ประชุมขอถอนวาระ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะทํางานไปพิจารณาในรายละเอียดกอน
และใหมหาวิทยาลัยเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาเปนคณะทํางานประชุมรวมกับนายกสภามหาวิทยาลัยเปนการ
เฉพาะตอไป
๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการแบงหนวยงานภายในสวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหแกไขประกาศแบงสวนงานใน
ราชกิจจนุเบกษาลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ และใหยกเลิกมติเดิม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง
การเห็นชอบการแบงหนวยงานภายในสวนงาน สําหรับ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ
แบงหนวยงานภายในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหมกี ารแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๓ ขอความเดิม “ใหแบงสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี”้
(๑) กลุมงานเลขานุการและบริหาร
แกไขเปน “สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีกลุมงานเลขานุการและบริหาร เปนหนวยงาน
ภายใน”
๒. ขอ ๔ ขอความเดิม “ใหแบงสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้”
(๑) กองกลาง
(๒) กองการเจาหนาที่
(๓) กองคลังและทรัพยสิน
(๔) กองกิจการนิสิต
(๕) กองบริการการศึกษา
(๖) กองแผนงาน

๖
(๗) กองอาคารสถานที่
(๘) ศูนยจนี ศึกษา
(๙) ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก
(๑๐) หนวยตรวจสอบภายใน”
แกไขเปน “ใหสํานักงานอธิการบดีมหี นวยงานภายใน ดังตอไปนี้
(๑) กองกลาง
(๒) กองการเจาหนาที่
(๓) กองกิจการนิสิต
(๔) กองคลังและทรัพยสิน
(๕) กองบริการการศึกษา
(๖) กองแผนงาน
(๗) กองอาคารสถานที่
(๘) ศูนยจนี ศึกษา
(๙) ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก
(๑๐) หนวยตรวจสอบภายใน”
๓. ขอ ๑๘ ขอความเดิม “ใหแบงคณะศิลปศาสตร (จันทบุรี) เปนหนวยงานดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานคณบดี
(๒) สํานักงานจัดการศึกษา”
แกไขเปน “ใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีหนวยงานภายในดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานคณบดี
(๒) สํานักงานจัดการศึกษา”
๔. ขอ ๒๐ ขอความเดิม “ใหแบงคณะสังคมศาสตร (สระแกว) เปนหนวยงาน ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานคณบดี
(๒) สํานักงานจัดการศึกษา”
แกไขเปน “ใหคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มีหนวยงานภายใน ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานคณบดี
(๒) สํานักงานจัดการศึกษา”

๗
๕. ใหเพิม่ บทเฉพาะกาล เรือ่ ง คณะพยาบาลศาสตร และคณะศึกษาศาสตร ภาควิชาที่ยุบไป
ใหหวั หนาภาคดังกลาวมีสิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบเทาเทียมกับหัวหนาภาคตอไป
จนครบวาระ ทั้งนี้ มอบใหทานจริยา เจียมวิจิตร พิจารณาปรับขอความใหเหมาะสมและ
ยังคงไว ซึ่งสิทธิการรับคาตอบแทนหัวหนาภาควิชาจากรัฐบาล
๖. ใหจดั ทําเอกสารที่สมบูรณแลว แจกใหบุคลากรทุกคนเซ็นรับทราบ และแสดงขอคิดเห็น
เสนอแนะ ทวงติง ตอมหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
หากไมมปี ญหาใด ๆ สามารถลงนามไดในการประชุมครั้งตอไป
๗. ใหนําประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที่ของสวนงาน
ประกาศมีผลบังคับใช ตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ใหปรับแกตามที่ประชุมเสนอแนะ
๑๐. ใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อคณะศิลปศาสตรเปนคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
๑๑. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
ประธานกรรมการ
๒. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
กรรมการ
๔. นายจิตติ พงศไพโรจน
กรรมการ
๕. นายสุทิน ภาศิวะมาศ
กรรมการ
๖. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
กรรมการ
๗. นายธีระวัฒน อรุณธัญญะ
กรรมการ
๘. นายจิราเมศร โชคสุริยเกียรติ
กรรมการ
๙. นายธีระ มงคลจิตตานนท
กรรมการ
๑๐. นายวิบูลย กรมดิษฐ
กรรมการ
๑๑. นายพงษไพโรจน รัชตะทรัพย
กรรมการ
๑๒. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
กรรมการ
๑๓. นายฉัตรชัย ทิมกระจาง
กรรมการ
๑๔. นายจักรวาล ตั้งประกอบ
กรรมการ
๑๕. นางสองศรี พิศาลวาเลิศ
กรรมการ
๑๖. นายธีระชัย ลอวชิระวัฎฎ
กรรมการ
๑๗.นายเทอดธรรม อัมราลิขิต
กรรมการ
๑๘. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
๑๙. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
กรรมการ
๒๐. นายกเมืองพัทยา
กรรมการ
๒๑. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข
กรรมการ

๘
๒๒. นายกเทศมนตรีตําบลแหลมฉบัง
กรรมการ
๒๓. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กรรมการ
๒๔. ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี
กรรมการ
๒๕. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
๒๖. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร (รองศาสตราจารยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๗. ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๒. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนนิสิต
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข ดังนี้
ขอ ๗(๒) ขอความเดิม “บิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูมีรายไดนอยตามดัชนีชี้วดั
ที่รัฐบาลกําหนด”
แกไขเปน “บิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูมีรายไดนอยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด”
๑๓. ใหความเห็นชอบ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ในกรณีตายหรือเกษียณอายุราชการไมวา จะเปนสมาชิกกี่ปใหไดเงินสมทบ ๑๐๐%
๒. ใหเพิ่มเติมตารางเงินสมทบและผลประโยชนใหชัดเจน ในกรณีทสี่ มาชิกลาออก
โดยใหเพิ่มเปน ๓ ชอง ในเอกสารสรุปที่นําเสนอที่ประชุมฯ ดังนี้
(๑) อายุงานการเปนสมาชิก
(๒) เงินสะสมและผลประโยชน
(๓) เงินสมทบ
๑๔. ใหความเห็นชอบการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต โดยใหสวนงาน
ที่ไมระบุไวในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่
บังคับใชในปจจุบัน เก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา โดยใชอัตราที่เปนของสวนงานเดิมที่แยก
ออกมาตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

