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ข้อ ๘  การประชุมของคณะกรรมการให้นาํข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุม
และวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๙  ในระยะเริ่มต้นของคณะที่จัดต้ังขึ้นใหม่ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ประกอบไปด้วยบุคคลตามขอ้ ๕ โดยอนุโลม ทําหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๑๐  ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการเท่าทีม่ีอยู่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ คงมีฐานะเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้
ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และใหค้ณบดีจัดให้มีการเลือกกรรมการตามข้อ ๕ (๔) เมือ่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ  
 

ข้อ ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 


