(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและ
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการสรรหา ” หมายความว า คณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แลวแตกรณี
ขอ ๔ คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ตาม
มาตรา ๑๙ (๓) (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ โดยให
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะแตงตั้งรองอธิการบดีคน
หนึ่งทําหนาที่เลขานุการก็ได
ขอ ๕ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีความเขาใจในกิจการของมหาวิทยาลัย
(๒) มีความรูความสามารถอันจะยังประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัยและ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

-๒(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
ขอ ๖ ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูทรงคุณวุฒิ ใหคํ านึงถึงผู มี
ความรูและประสบการณดานตาง ๆ กัน เชน ดานการเงินการคลัง ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ดานวิชาการ และดานกฎหมาย
ข อ ๗ ก อ นที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แลวแต
กรณี
ขอ ๘ ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี เ ป น การสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให
คณะกรรมการสรรหาประกาศระบุ ค วามรู แ ละประสบการณ ด า นต า ง ๆ ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่พึงประสงคใหทราบทั่วกัน
(๒) ใหคณะกรรมการประจําสวนงานประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แลวแตกรณี การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย ใหเสนอไดสวนงานละหนึ่งชื่อ ในกรณีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหเสนอไดไมเกินจํานวนที่จะมีการสรรหาในคราวนั้น ซึ่งตอง
สอดคลองกับประกาศตาม (๑) สวนงานใดไมมีคณะกรรมการประจําสวนงาน ใหหัวหนาสวนงาน
ประชุมปรึกษาหารือกับพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนงานนั้น ทั้งนี้ โดยเสนอตอคณะกรรมการ
สรรหาภายในเวลาที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
(๓) ใหคณะกรรมการสรรหามีหนังสือแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเสนอ
ชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน
(๔) เมื่ อ ได รั บ รายชื่ อ ตาม (๒) และ (๓) แล ว ให ค ณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
(ก) กรณีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
จากผูไดรับการเสนอชื่อ แตในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวาผูไดรับการเสนอชื่อยังไมมีผูใด
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาจะดําเนินการใหมีการ
เสนอชื่อใหม ก็ได

-๓(ข) กรณีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจาก
รายชื่อตาม (๓) จํานวนหนึ่งคน และจากผูไดรับการเสนอชื่อตาม (๒) จํานวนสิบสองคน โดย
คํานึงถึงผูมีความรูและประสบการณตามประกาศตาม (๑) ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อมีผูมี
ความรูและประสบการณไมครบตามประกาศตาม (๑) ใหคณะกรรมการสรรหามีสิทธิ์สรรหาจาก
บุคคลอื่นที่ไมไดรับการเสนอชื่อไดจนครบตามสาขาที่ประกาศไวใน (๑)
ความใน (๓) ไมใชกับกรณีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอัน
เปนการเลือกแทนจํานวนกรรมการที่วางอยู เวนแตตําแหนงที่วางนั้นเปนตําแหนงที่แตงตั้งจาก
บุคคลที่เสนอชื่อโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๑๐ วาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา
๑๙ (๕) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให ค ณะกรรมการสรรหา
ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๓) (๔) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูแทนคณาจารยหนึ่งคน และผูแทนหัวหนาสวนงานหนึ่งคน
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนผูแทนคณาจารย และ
ผูแทนหัวหนาสวนงานเลือกกันเองใหเหลือกลุมละหนึ่งคนตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) มีชัย ฤชุพันธุ
(นายมีชัย ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
สําเนาถูกตอง
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เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป ๗

