
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 1/2544

    วันท่ี  17  มกราคม  2544
    ณ อาคารหะรินธร ชั้น 11

     ถนนสาทรเหนือ  กรุงเทพฯ

1.  รับทราบการเสนอแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2543 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2543 และ
     คร้ังพิเศษ/2543  วันท่ี 13 ธันวาคม 2543
                     2.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 6/2543 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2543
                             โดยมีการแกไข  ดังน้ี

1.! หนา 2 บรรทัดท่ี 12  ขอความเดิม “ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะวาควรระบุรายละเอียด
                                   เกี่ยวกับงบประมาณผูกพันธเลื่อมป” แกไขเปน “ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะวาควรระบุ
                                   รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณผูกพันธเหลื่อมป”

2.    หนา 10 บรรทัดท่ี 12 ขอความเดิม “ดวยวิทยาลัยการพาณิชยนาว”ี  แกไขเปน
                                   “ดวยวิทยาลัยอัญมณ”ี

2.2! รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังพิเศษ/2543 วันท่ี 13  ธันวาคม 2543
โดยมีการแกไข ดังน้ี

              หนา 5 บรรทัดท่ี 15 ขอความเดิม “ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ”  แกไขเปน “ประเด็นเสนอ
                            เพ่ือพิจารณา”   และบรรทัดท่ี 16 ขอความเดิม “มติ รับทราบ” แกไขเปน “มติ ใหความเห็นชอบ”
3.! รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูแทนคณาจารย จํ านวนสองคน คือ 1. รองศาสตราจารย ดร.กชกร  สังขชาติ

          2. รองศาสตราจารย ปรากรม ประยรูรัตน
4.    รับทราบการขออนุมัติเงินประจํ างวดงบประมาณ รายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2543
       หมวดรายจายอ่ืน เปนคาใชจายในโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสูภูมิภาค
5.    รับทราบโครงการ “รางวัลประทีปแหงบูรพา”  และขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ
       วาสมควรจะเปน “Light of the East Award “  หรือไม
6.    ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชา
       การบริหารท่ัวไป  ฉบับป พ.ศ.2541
7.! ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังน้ี

7.1!หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะ   ฉบับป พ.ศ.2539



7.2.!หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ฉบับป พ.ศ.2541โดยทีป่ระชุมขอให
ทบทวนชื่อภาษาอังกฤษในรายวิชา 106225 สุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน  เพ่ือการทํ างานอาชีพ คือ
“Fundamental Mental Health in Work” แลวเสนอฝายวิชาการพิจารณากอน
นํ าเสนอทบวงมหาวิทยาลัย

7.3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา  ฉบับป  พ.ศ.2541
  8.  ใหความเห็นชอบ (ราง) สัญญาเชาพ้ืนท่ีในอาคารศูนยหนังสือเกา (ดานขางรานสหกรณ)
        มหาวิทยาลัยบูรพา และในครั้งตอไปหากมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องการเชาพื้นที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
        ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณานั้น ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํ าขอมูลสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
         เชา กํ าหนดระยะเวลาเชา อัตราคาเชา หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหเชามาประกอบการ
         พิจารณาดวย
  9.  อนุมัติผลการศึกษา ประจํ าภาคตน ปการศึกษา 2543 จํ านวน 107 คน เปนนิสิตระดับปริญญาตรี
        จํ านวน 43 คน และเปนนิสิตระดับปริญญาโท  จํ านวน 64 คน
 10.  อนุมัติให นางพวงรัตน  บุญญานุรักษ  ลาออกจากตํ าแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ ต้ังแตวันท่ี 1
        มกราคม 2544  และใหความเห็นชอบแตงต้ัง นางเรณา  พงษเรืองพันธุ ดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดี
        ฝายวิชาการ ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธุ 2544  เปนตนไป
  11. อนุมัติใหนางเรณา  พงษเรืองพันธุ  ลาออกจากตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 1
        กุมภาพันธ 2544   ส ําหรับการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั ใหเสนอสภา
        มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
  12. ใหความเห็นชอบแตงตั้งนายพิชัย  สนแจง  ตํ าแหนงอาจารยระดับ 7 สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร
        คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
        ทั้งนี้ ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2544 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2548
  13. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังน้ี

1.  อธิการบดี ที่ปรึกษา
2.  นายประยูร  จินดาประดิษฐ ประธานกรรมการ
3.  นายสุบิน  ปนขยัน กรรมการ
4.  นายจิตติ  พงษไพโรจน กรรมการ
5.  นายสุทิน  ภาศิวะมาศ กรรมการ
6.  นายไมตรี  เต็มศิริพงศ กรรมการ
7.  นายไพจิตร  โรจนวานิช กรรมการ
8.  นายประชุม  ปรีชาพัฒนพงษ กรรมการ
9.  นายประกิจ  วัฒนานุกิจ กรรมการ
10.  นางสุมน  สมสาร กรรมการ
11.  นางสุนทร ี เนติลักษณวิจารณ กรรมการ
12.  นายปญญา  อ่ิมสรรพางค กรรมการ



13.  นางสาววัชร ี พรรณเชษฐ กรรมการ
14.  นายสนธยา  คุณปลื้ม กรรมการ
15.  นายบุญยสิทธิ ์ โชควัฒนา กรรมการ
16.  นายอารีย  ชุนฟุง กรรมการ
17.  พ.ต.อ.ยงยุทธ  ขอนดอก กรรมการ
18.  นายฐานิสร  เทียนทอง กรรมการ
19.  นายธีระวัฒน  อรุณธัญญะ กรรมการ
20.  นายนิยม  จุฬาเสรีกุล กรรมการ
21.  นายเริงศักด์ิ  สินาเจริญ กรรมการ
22.  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
23.  ผูวาการภาค 3340 โรตาร่ีสากล กรรมการ
24.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี กรรมการ
25.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
26.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว กรรมการ
27.  ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี   กรรมการ
28.  ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
29.  ประธานหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
30.  ประธานหอการคาจังหวัดนครนายก กรรมการ
31.  ประธานหอการคาจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
32.  ประธานหอการคาจังหวัดระยอง กรรมการ
33.  ประธานหอการคาจังหวัดตราด กรรมการ
34.  ประธานหอการคาจังหวัดสระแกว กรรมการ
35.!ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ
36.!ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กรรมการ
37.!ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
38.!ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว กรรมการ
39.!ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรรมการ
40.!ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด กรรมการ
41.  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
42.  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก กรรมการ
43.  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
44.  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ
45.  นายวิรัช  คารวะพิทยากุล               กรรมการและเลขานุการ



46.!นายพิชัย  สนแจง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
47.!นางสมพิศ  อุดมศิลป               กรรมการและผูชวยเลขานุการ

14.!ใหความเห็นชอบ โครงการจัดต้ังศูนยพัฒนากีฬาภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีการแกไข  ดังน้ี
1.! หนา 1 บรรทัดท่ี 20 ขอความเดิม “ไดใหความสนใจและความส ําคัญเร่ืองวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสมัยใหม ท ําใหมนุษยลืมสิ่งจํ าเปนตอชีวิต” ตัดออกท้ังหมด และใหตรวจสอบ
ขอมูลและหลักการเขียนหลักการและเหตุผลใหถูกตอง

2.! ที่ประชุมไดใหขอสังเกต หนา 3 บรรทัดท่ี 15 ขอมูลเดิม “พ.ศ. 2517 ไดสรางศูนยฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย จํ านวน 28 สถาน”ี ขอใหตรวจสอบ
ขอมูลใหถูกตองอีกครั้ง

3.! หนาที่ 11-12 ใหปรับการแบงสวนงานควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการเชน
ฝายปฏิบัติการกีฬา ฝายฝกอบรม เปนตน

15.!ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพาวาดวยการบริหารโครงการจัดต้ังศูนยพฒันากีฬา
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2544 โดยมีการแกไขหนา 2 ขอ 5.6 ขอความเดิม “ผูทรงคุณวุฒิ จํ านวนไมนอยกวา

        3  คน และไมเกิน 6 คน”  แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผูแทนหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
        จํ านวนไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ”  และใหเพิ่มขอความ  “ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
        จํ านวนไมนอยกวา 2 คน  เปนกรรมการ”
16.! ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการปริญญาโท
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส ําหรับผูบริหาร  (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544
17.! ใหความเห็นชอบขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2544 จํ านวน 5 อัตรา
18.! อนุมัติโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบํ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ดังน้ี

1. อนุมัติโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยและอนุมัติยืมเงินสะสมจากมหาวิทยาลัย จํ านวนเงิน
             5,500,000 บาท  โดยขอชดใชเงินยืมภายในระยะเวลา 6 ป

                       2. อนุมัติผอนผันการจัดสรรเงินรายไดสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยปละไมนอยกวารอยละ 10
                ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ขอ 5(5.3)
                            เปนระยะเวลา 3 ป
19.! แตงต้ังประธานอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัยบูรพาที่ประชุมมีมติใหเสนอ
        สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังตอไป
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