มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 2/2544
วันที่ 16 มีนาคม 2544
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา

1. รับทราบเรือ่ งจากประธานจํานวน 1 เรือ่ ง คือ แนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. รับทราบเรือ่ งแจงจากอธิการบดี จํานวน 1 เรือ่ ง คือ แตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธ)
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2544 วันที่ 17 มกราคม 2544 สําหรับหนา 4
บรรทัดที่ 11 ขอความเดิม “มติ รับทราบโครงการ “รางวัลประทีปแหงบูรพา” และขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาชื่อภาษาอังกฤษวาสมควรจะเปน “Light of the East Award” หรือไม ซึ่งที่ประชุมไดสอบถาม
อธิการบดีวายืนยันวาจะใชชื่อภาษาอังกฤษดังกลาวหรือไม ซึ่งอธิการบดียืนยันขอใชชื่อ
“Linght of the East Award“
4. มีมติเกี่ยวกับ ราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ ดังนี้
1. ใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย นัดพิเศษระหวางวันที่ 21-22 เมษายน 2544 ณ หอง 903
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัย บูรพา เพือ่ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
2. ใหเชิญคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัตฯิ และผูแทนหนวยงานพิจารณาแกไขราง
พระราชบัญญัตฯิ เพื่อประชุมรวมกันกับสภามหาวิทยาลัยตามกําหนด ในขอ 1
3. หลังจากดําเนินการประชุมไดขอสรุปแลว ใหพมิ พรา งพระราชบัญญัตฯิ ที่แกไขลาสุดเทาจํานวน
บุคลากรในมหาวิทยาลัย แจกใหทุกคนเซ็นรับ ใหเวลาอาน 20 วัน และใหเวลาอีก 7 วัน สําหรับ
คิดและตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ เพือ่
รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
!
4. ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความคิดเห็นของบุคลากรหาวิทยาลัยบูรพา วาประเด็นใดปรับ
แกไขไดหรือไม
5. เมือ่ จัดทํารางพระราชบัญญัตฯิ ตามขอ 4 เสร็จแลว การกําหนดใหเสนอรางพระราชบัญญัตฯิ
ไปยังทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อไรและออกนอกระบบเมื่อไรนั้น จะไดมีการพิจารณาตอไป
6. เมือ่ พระราชบัญญัตฯิ แลวเสร็จ ใหตั้งคณะกรรมการ รางระเบียบขอบังคับตามกรอบของ
พระราชบัญญัตฯิ โดยคณะกรรมการสวนหนึง่ มาจากการมอบหมายโดยตรงและอีกสวนหนึง่ ใน
ประกาศเชิญบุคลากรผูสนใจเขารวมเปน กรรมการดําเนินการรางระเบียบขอบังคับตอไป

5. รับทราบสรุปภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพา
6. รับทราบสรุปแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยมีขอ เสนอแนะ
ดังนี้
1.! หนวยงานที่คลายคลึงกันที่อยูในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549) ควรจะมีความรวมมือกัน
!
2. วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว นาจะพิจารณาวาควรจะยายนิสิตกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา
ดีหรือไมเนือ่ งจากขณะนีม้ ปี ญ
 หาเศรษฐกิจ
!
3. ใหใชพื้นที่วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว เปนศูนยพัฒนาชุมชน เชน การเพาะพันธุปลาใน
!
กระชังเพื่อฝกสอนใหชาวบาน ฝกอบรมระยะสั้น ใหแก อ.บ.ต. กลุมเกษตรกร ในเรือ่ งการ
!
บริหารจัดการ และอื่นๆ ทั้งนี้ เพือ่ รอการพืน้ ฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ
!
4. เทคโนโลยีทางการเกษตร ควรมีการพัฒนาใหรวดเร็ว โดยทําความรวมมือกับภาคเอกชน
เพื่อจะทําใหประหยัดงบประมาณ
!
5. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเปนไปได ในการเปดหลักสูตรตอเนือ่ งภาคพิเศษ ใหสามารถ
!
พึง่ ตนเองโดยรับนิสติ ระดับปริญญาตรี รวมมือกับหนวยงานตางๆ ใชบุคลากร จากสถาบัน
!
ตางๆ รวมสอนและจัดระบบการสอนทางไกล ติดตัง้ จานดาวเทียม ฯลฯ
7. รับทราบขอบังคับมหาวิทยาลัยบุรพา วาดวยการศึกษาภาคปกติ ขัน้ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543
8. รับทราบสรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545
9. รับทราบการมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
10. อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
!
1. ตําแหนงนิติกร เลขประจําตําแหนง 62-2544 เปลีย่ นเงือ่ นไขการบรรจุจากวุฒปิ ริญญาตรีทาง
กฎหมาย และไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เปน วุฒิปริญญาตรีนิตศิ าสตรบัณฑิต
!
2. ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง 70-2544 เปลีย่ นเงือ่ นไขการบรรจุจากวุฒปิ ริญญาเอก
ทางจิตวิทยา เปน วุฒิปริญญาเอกหรือโททางจิตวิทยา
สําหรับตําแหนงอาจารย ทีป่ ระชุมใหขอ เสนอแนะวาควรพยายามหาวุฒปิ ริญญาเอกทาง
จิตวิทยาใหได
11. อนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน เปน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒปิ ริญญาตรี (คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) ขั้น 9,250 บาท และตัดโอนอัตราจากหนวยตรวจสอบภายในมาสังกัด
สํานักบริการวิชาการ
12.!อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2544 เลขที่ 36-2543
จากบรรจุนายจักริน สุขสวัสดิ์ชนม เปนบรรจุนางสาวจรุงจิต ปานใจ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตัง้ แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2544

13.!อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปประมาณ พ.ศ.2544 (เพิม่ เติม) และขอเปลี่ยนตําแหนง
จํานวน 5 อัตรา
14. ใหความเห็นชอบเลือก นายกําจัด มงคลกุล เปน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
15. ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช เปนประธานอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย
16. ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
1. นายกําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. นายเปยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการ
3. นายผาสุข กุลละวณิชย
กรรมการ
4. นางสาวกชกร สังขชาติ
กรรมการ
5. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
เลขานุการ
สําหรับกรรมการตามประเด็นเสนอขอ 4 แหงขอบังคับฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
17.!ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ดังนี้
1. นายวิโรจน ตันตราภรณ
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการ
3. นายผาสุข กุลละวณิชย
กรรมการ
4. นางอัมพิกา ไกรฤทธิ์
กรรมการ
5. นายปรากรม ประยูรรัตน
กรรมการ
6. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
เลขานุการ
18. ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูอ านวยการสํ
ํ
านักคอมพิวเตอร ดังนี้
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวณิช
ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม
กรรมการ
3. นายผาสุข กุลละวณิชย
กรรมการ
4. ประธานชมรมขาราชการและลูกจางประจําหรือผูแ ทน
กรรมการ
5. นายวรวิทย ชีวาพร
กรรมการ
6. นางกิตติมา ศักดากัมนาท
เลขานุการ
สําหรับกรรมการตามประเด็นเสนอขอ 6,7,8 ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ และที่ประชุมไดให
ขอเสนอแนะวาควรแกไขขอบังคับ วาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี ผูอ ํานวยการ สถาบัน สํานัก
ศูนย หรือหัวหนาหนวยงานทีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยแกไขเกี่ยวกับการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหรืออืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการสรรหาเปนไปในทางเดียวกัน

19. ใหความเห็นชอบวิธกี ารดําเนินการขัน้ ตนของโครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
1. ขอใหทําการศึกษาภาพรวมในแงความเปนไปไดดานการเงิน
2. ใหนาผลการดํ
ํ
าเนินงานรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
20. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดสรรเงินอุดหนุนและสงเสริมวิทยานิพนธ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีการแกไขดังนี้
1. บรรทัดที่ 9 ใหตดั ขอความ “มาตรา 10” ออก
2. ขอ 4.1.1.1(2) ขอความเดิม “การพิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธ
พิจารณาจากเคาโครงละเอียดวิทยานิพนธวามีคุณคาอันเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยบูรพา
สังคมประเทศชาติ เปนสวนรวม โดยมีหนังสือรับรองจากประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธนั้นๆ”
แกไขเปน “การพิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธพิจารณาจาก
เคาโครงละเอียดวิทยานิพนธวาจะกอใหเกิดองคความรูใหม มีคณ
ุ คาอันจะเปนประโยชนเชิง
วิชาการ แกมหาวิทยาลัยบูรพา สังคม ประเทศชาติเปนสวนรวม โดยมีหนังสือรับรองจาก
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธนั้นๆ”
3. ขอ 7.1 ขอความเดิม “สําหรับทุนในขอ 4.1.1.1 และขอ 4.1.2.1
ใหแบงเบิกจาย 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ใหเบิกจายในอัตรารอยละ 25 เมือ่ นิสิตไดรบั อนุมตั กิ ารจัดสรรทุน
งวดที่ 2 ใหเบิกจายในอัตรารอยละ 75 เมือ่ ผูว จิ ยั ไดรบั ตอบรับการเสนอ
ผลงานวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในประเทศที่มีกระบวนการ
ตรวจสอบผลงานวิชาการโดยคณะกรรมการ กอนตีพิมพ”
21. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง คาธรรมเนียมการศึกษา
และคาใชจายอื่น ๆ จากนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ.2544
22.!ใหความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
23.!ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
24. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สําหรับนิสิต ภาคปกติ พ.ศ.2544
25. ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครือ่ งประดับ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวาวิทยาลัยอัญมณีควรจะรวมมือกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีสถาบันอัญมณีโดยเนนการทําวิจยั แตไมมกี ารเรียนการสอน
แตสาหรั
ํ บมหาวิทยาลัยบูรพา ไดจดั ใหมกี ารเรียนการการสอน ดังนั้นหากมีความรวมมือกันจะทําใหเกิด
ประโยชนความแข็งแกรงทางวิชาการมากขึ้น
26. ใหความเห็นชอบในหลักการ โครงการทดลองจัดการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา ที่เนนความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษ และใหพิจารณากําหนดการเปดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
โรงเรียนนานาชาติโดยทัว่ ไป เพื่อนักเรียนสามารถโอนยายหรือรับเขาศึกษาใหมไดสะดวก
27. รับทราบกําหนดใหมกี ารจัดประชุม International Center for the Environmental Management
of Enclosed Coastal Seas (EMECS) และมหาวิทยาลัยบูรพายินดีรับเปน Co - host
28.!ใหความเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป 2544 คือวันศุกรสัปดาหที่ 2 ของเดือน
เวนเดือน ดังนี้
1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2544 คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2544
!
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2544 คือวันที่ 13 กรกฎาคม 2544
!
3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 5/2544 คือวันที่ 14 กันยายน 2544
!
4. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6/2544 คือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544

