สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙:๓๐ น.
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยแกไขหนา ๕ เรื่อง พิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเพิ่มเติม “และประธานสภาพนักงาน”
ตอจากประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
โดยมีการแกไขหนา ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ในมติใหเพิ่มขอ ๔ ประธานสภาพนักงาน และเปลี่ยนลําดับ
ถัด ๆ ไป และแกไขวรรคสุดทาย ในบรรทัดที่ ๒ ขอความเดิม “ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยขอสิทธิ์ในการ
พิจารณาแตงตัง้ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีตอไป สําหรับกรรมการหรือเลขานุการทานใด หากได
แสดงเจตนาวาตองการเปนผูสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนอธิการบดี ที่ประชุมมีมติใหทานนั้นลาออกจาก
คณะกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอน และเกิดความไมสงางาม ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอสิทธิ์ในการแตงตั้งกรรมการดังกลาวทดแทนผูที่ลาออก โดยจะปรึกษาหารือกับอธิการบดี”
แกไขเปน ทัง้ นี้ นายกสภามหาวิทยาลัยขอสิทธิ์ในการพิจารณาแตงตัง้ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
ตอไป สําหรับกรรมการหรือเลขานุการทานใด หากไดลงสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนอธิการบดี ที่ประชุมมี
มติใหทานนั้นลาออกจากคณะกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลประโยชนทับซอน และเกิดความไมสงางาม
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอสิทธิ์ในการแตงตั้งกรรมการดังกลาวทดแทนผูที่ลาออก โดยจะปรึกษาหารือกับ
อธิการบดี”

๒
และหนา ๕ ระเบียบวาระที่ ๒ คุณธรรมนิตย สุมันตกุล ไดมีโทรสารถึงทานนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗:๐๐ น. เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนา ๕ นาจะจดรายงานการประชุมไมตรงนัก ประธาน
ไดขอใหเลขานุการอานใหที่ประชุมฟงและแกไขตามสาระสําคัญในโทรสาร ดังนี้
ขอความเดิม “รับรองรายงานการประชุม โดยมีขอซักถามจากคุณธรรมนิตย สุมันตกุล เกี่ยวกับ
คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงบริหาร ซึ่งอธิการบดียืนยันวา พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนไดรับเงินเดือน
ไมนอยกวาเดิม และเมื่อรวมกับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงบริหาร และประสบการณ
แลว จะไดรับไมเกินกรอบอัตราสูงสุดที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”
แกไขเปน “โดยมีขอซักถามจากคุณธรรมนิตย สุมันตกุล เกี่ยวกับคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
ผูบริหาร วา ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย ไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินประจําตําแหนงบริหารลดลง
หรือไม (หากมีผูบริหารไดรับเงินดังกลาวนอยลง ก็ตองแกไขระเบียบใหถูกตอง โดยอาจตองมีบทเฉพาะกาล
โดยหวังวาจะไมใหมกี ารฟองรองกันเกิดขึน้ ) ซึ่งอธิการบดียืนยันวา ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือน
ไมนอยกวาเดิม และเมื่อรวมกับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงบริหาร และประสบการณ
แลว จะไดรับไมเกินกรอบอัตราสูงสุดที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”
๓. ใหความเห็นชอบผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๖ ทาน
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์เสนอ ดังนี้
๑. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
๒. นายอนันต อนันตกูล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร
๓. นายมีชัย ฤชุพันธุ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
๔. รองศาสตราจารยสายัณห มาลยาภรณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๕. Prof. Dr. Claude Dupuy de Crescenzo
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
๖. Professor emeritus Dr.Jisu Kim
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร
๔. ใหความเห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

๓
๕. ที่ประชุมมีมติขอใหถอนวาระพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
การกีฬา และมอบหมายใหอธิการบดีนําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖. ใหความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ใหความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. ใหความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไขการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒
๙. ใหความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย “กองทุนภูมิพล” ในมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐. ใหความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย “กองทุนสิรินธร” ในมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๑. ใหความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒. ใหความเห็นชอบจัดการการศึกษา ณ หนวยสอนนอกสถานที่ตั้ง จํานวน ๒๘ หนวยงาน
๑๓. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันศุกรที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

