
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 2/2544

   วันท่ี  16  มีนาคม  2544
ณ   หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.   รับทราบเร่ืองจากประธานจํ านวน 1 เร่ือง คือ แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2.   รับทราบเร่ืองแจงจากอธิการบดี จํ านวน 1 เร่ือง คือ แตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
       (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธ)
3.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2544 วันท่ี 17 มกราคม 2544  ส ําหรับหนา 4
      บรรทัดท่ี 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 เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับรัฐ ดังน้ี
               1.  ใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย นัดพิเศษระหวางวันที ่21-22 เมษายน  2544 ณ หอง 903
                     อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัย บูรพา เพือ่พิจารณารางพระราชบัญญัติ
               2.   ใหเชิญคณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติฯ และผูแทนหนวยงานพิจารณาแกไขราง
                      พระราชบัญญัติฯ เพื่อประชุมรวมกันกับสภามหาวิทยาลัยตามก ําหนด ในขอ 1
               3.    หลังจากด ําเนินการประชุมไดขอสรุปแลว ใหพมิพรางพระราชบัญญัติฯ ที่แกไขลาสุดเทาจํ านวน
                      บุคลากรในมหาวิทยาลัย แจกใหทุกคนเซ็นรับ ใหเวลาอาน 20 วัน และใหเวลาอีก 7 วัน ส ําหรับ
                      คิดและตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือ
                      รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
!         4.    ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความคิดเห็นของบุคลากรหาวิทยาลัยบูรพา วาประเด็นใดปรับ
                       แกไขไดหรือไม
               5.    เม่ือจัดทํ ารางพระราชบัญญัติฯ ตามขอ 4 เสร็จแลว การก ําหนดใหเสนอรางพระราชบัญญัติฯ
                     ไปยังทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อไรและออกนอกระบบเมื่อไรนั้น จะไดมีการพิจารณาตอไป
               6.    เม่ือพระราชบัญญัติฯ แลวเสร็จ ใหตั้งคณะกรรมการ รางระเบียบขอบังคับตามกรอบของ
                      พระราชบัญญัติฯ โดยคณะกรรมการสวนหน่ึงมาจากการมอบหมายโดยตรงและอีกสวนหน่ึงใน
                      ประกาศเชิญบุคลากรผูสนใจเขารวมเปน กรรมการดํ าเนินการรางระเบียบขอบังคับตอไป



5.   รับทราบสรุปภาพรวมมหาวิทยาลัยบูรพา
6.   รับทราบสรุปแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยมีขอเสนอแนะ
       ดังน้ี

1.! หนวยงานที่คลายคลึงกันที่อยูในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที ่9
                        (พ.ศ. 2545 – 2549) ควรจะมีความรวมมือกัน
!           2.    วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว นาจะพิจารณาวาควรจะยายนิสิตกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา
                         ดีหรือไมเน่ืองจากขณะน้ีมีปญหาเศรษฐกิจ
!           3.    ใหใชพื้นที่วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว เปนศูนยพัฒนาชุมชน เชน การเพาะพันธุปลาใน
!                   กระชังเพื่อฝกสอนใหชาวบาน ฝกอบรมระยะสั้น ใหแก อ.บ.ต. กลุมเกษตรกร ในเร่ืองการ
!                   บริหารจัดการ และอื่นๆ  ทั้งนี้ เพ่ือรอการพ้ืนฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ
!           4.     เทคโนโลยีทางการเกษตร ควรมีการพัฒนาใหรวดเร็ว โดยทํ าความรวมมือกับภาคเอกชน
                         เพื่อจะท ําใหประหยัดงบประมาณ
!           5.     มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเปนไปได ในการเปดหลักสูตรตอเน่ืองภาคพิเศษ ใหสามารถ
!                   พ่ึงตนเองโดยรับนิสิตระดับปริญญาตรี รวมมือกับหนวยงานตางๆ ใชบุคลากร จากสถาบัน
!                   ตางๆ รวมสอนและจัดระบบการสอนทางไกล ติดต้ังจานดาวเทียม ฯลฯ
7.   รับทราบขอบังคับมหาวิทยาลัยบุรพา วาดวยการศึกษาภาคปกติ ข้ันปริญญาตรี (ฉบับที ่6) พ.ศ.2543
8.   รับทราบสรุปคํ าขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2545
9.   รับทราบการมอบอํ านาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
10. อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี
!           1.  ตํ าแหนงนิติกร เลขประจํ าตํ าแหนง 62-2544 เปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุจากวุฒิปริญญาตรีทาง
                      กฎหมาย และไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เปน วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
!           2.  ตํ าแหนงอาจารย เลขประจํ าตํ าแหนง 70-2544 เปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุจากวุฒิปริญญาเอก
                     ทางจิตวิทยา เปน วุฒิปริญญาเอกหรือโททางจิตวิทยา
              ส ําหรับตํ าแหนงอาจารย ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะวาควรพยายามหาวุฒิปริญญาเอกทาง
       จิตวิทยาใหได
11.  อนุมัติใหเปลี่ยนต ําแหนงและตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จากตํ าแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบ
       ภายใน สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน  เปน ตํ าแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ีวุฒิปริญญาตรี (คุณสมบัติ
       ตามมาตรฐานก ําหนดตํ าแหนง) ขั้น 9,250 บาท และตัดโอนอัตราจากหนวยตรวจสอบภายในมาสังกัด
       ส ํานักบริการวิชาการ
12.!อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2544 เลขท่ี 36-2543
       จากบรรจุนายจักริน  สุขสวัสด์ิชนม  เปนบรรจุนางสาวจรุงจิต  ปานใจ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
      ต้ังแตวันท่ี  1 กุมภาพันธ 2544



13.!อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปประมาณ พ.ศ.2544  (เพ่ิมเติม) และขอเปลี่ยนต ําแหนง
จํ านวน 5 อัตรา

14.  ใหความเห็นชอบเลือก นายก ําจัด  มงคลกุล เปน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
15.  ใหความเห็นชอบ แตงต้ัง นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  เปนประธานอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
        ประจํ ามหาวิทยาลัย
16. ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี
       1. นายก ําจัด  มงคลกุล                            ประธานกรรมการ
       2. นายเปยมศักดิ ์ เมนะเศวต                    กรรมการ
       3. นายผาสุข กุลละวณิชย                        กรรมการ
       4. นางสาวกชกร  สังขชาติ                           กรรมการ
       5. นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท                 เลขานุการ
       สํ าหรับกรรมการตามประเด็นเสนอขอ 4 แหงขอบังคับฯ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยด ําเนินการ
17.!ใหความเห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ดังน้ี

       1. นายวิโรจน  ตันตราภรณ                      ประธานกรรมการ
       2. นายณรงค โชควัฒนา                          กรรมการ
       3. นายผาสุข กุลละวณิชย                       กรรมการ
       4. นางอัมพิกา  ไกรฤทธิ์                          กรรมการ
       5. นายปรากรม  ประยรูรัตน                     กรรมการ
       6. นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท                เลขานุการ
18.  ใหความเห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักคอมพิวเตอร  ดังน้ี
       1. นายจักรมณฑ  ผาสุกวณิช                  ประธานกรรมการ
       2. นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม                   กรรมการ
       3. นายผาสุข กุลละวณิชย                       กรรมการ
       4. ประธานชมรมขาราชการและลูกจางประจ ําหรือผูแทน          กรรมการ
       5. นายวรวิทย  ชีวาพร                            กรรมการ
       6. นางกิตติมา  ศักดากัมนาท                                      เลขานุการ

สํ าหรับกรรมการตามประเด็นเสนอขอ 6,7,8 ใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการ และที่ประชุมไดให
ขอเสนอแนะวาควรแกไขขอบังคับ วาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบด ีผูอํ านวยการ สถาบัน ส ํานัก
ศูนย หรือหัวหนาหนวยงานทีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยแกไขเกี่ยวกับการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการสรรหาเปนไปในทางเดียวกัน



19. ใหความเห็นชอบวิธีการดํ าเนินการข้ันตนของโครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
      โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี

                 1.  ขอใหท ําการศึกษาภาพรวมในแงความเปนไปไดดานการเงิน
                 2.  ใหน ําผลการดํ าเนินงานรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

20. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดสรรเงินอุดหนุนและสงเสริมวิทยานิพนธ
       ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีการแกไขดังนี้
                       1.   บรรทัดท่ี 9 ใหตัดขอความ “มาตรา 10” ออก
                       2.   ขอ 4.1.1.1(2) ขอความเดิม  “การพิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธ
                              พิจารณาจากเคาโครงละเอียดวิทยานิพนธวามีคุณคาอันเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยบูรพา
                              สังคมประเทศชาต ิเปนสวนรวม โดยมีหนังสือรับรองจากประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธนั้นๆ”

               แกไขเปน  “การพิจารณาคุณภาพของวิทยานิพนธพิจารณาจาก
                              เคาโครงละเอียดวิทยานิพนธวาจะกอใหเกิดองคความรูใหม มีคุณคาอันจะเปนประโยชนเชิง
                              วิชาการ แกมหาวิทยาลัยบูรพา สังคม ประเทศชาติเปนสวนรวม โดยมีหนังสือรับรองจาก
                              ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธนั้นๆ”

      3.    ขอ 7.1 ขอความเดิม  “ส ําหรับทุนในขอ 4.1.1.1 และขอ 4.1.2.1
                              ใหแบงเบิกจาย 2 งวด ดังน้ี
                                งวดที ่1  ใหเบิกจายในอัตรารอยละ 25 เม่ือนิสิตไดรับอนุมัติการจัดสรรทุน

       งวดที ่2  ใหเบิกจายในอัตรารอยละ 75 เม่ือผูวิจัยไดรับตอบรับการเสนอ
                              ผลงานวิจัยพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในประเทศที่มีกระบวนการ
                              ตรวจสอบผลงานวิชาการโดยคณะกรรมการ กอนตีพิมพ”
21.  ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุง คาธรรมเนียมการศึกษา
        และคาใชจายอื่น ๆ จากนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบํ าเพ็ญ” พ.ศ.2544
22.!ใหความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บคาบํ ารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
        ส ําหรับนิสิตภาคปกต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2544
23.!ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บคาบํ ารุง และคาธรรมเนียมการศึกษา
        ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544
24.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงและคาธรรมเนียม
        การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ส ําหรับนิสิต ภาคปกต ิพ.ศ.2544
25.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ
         หลักสูตรใหม พ.ศ.2544  โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะวาวิทยาลัยอัญมณีควรจะรวมมือกับจุฬาลงกรณ
         มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีสถาบันอัญมณีโดยเนนการทํ าวิจัยแตไมมีการเรียนการสอน
         แตส ําหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดใหมีการเรียนการการสอน ดังนั้นหากมีความรวมมือกันจะท ําใหเกิด
         ประโยชนความแข็งแกรงทางวิชาการมากขึ้น
26.   ใหความเห็นชอบในหลักการ โครงการทดลองจัดการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา ที่เนนความสามารถ



        ในการใชภาษาอังกฤษ และใหพิจารณาก ําหนดการเปดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
        โรงเรียนนานาชาติโดยท่ัวไป เพื่อนักเรียนสามารถโอนยายหรือรับเขาศึกษาใหมไดสะดวก
27.  รับทราบก ําหนดใหมีการจัดประชุม International Center for the Environmental Management
       of Enclosed Coastal Seas  (EMECS) และมหาวิทยาลัยบูรพายินดีรับเปน  Co - host
28.!ใหความเห็นชอบกํ าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยประจํ าป 2544 คือวันศุกรสัปดาหที ่2 ของเดือน
        เวนเดือน ดังน้ี

                    1.    การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2544 คือวันท่ี 11 พฤษภาคม  2544
!                      2.    การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2544 คือวันท่ี 13 กรกฎาคม  2544
!                      3.    การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2544 คือวันท่ี 14 กันยายน  2544
!                      4.    การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2544 คือวันท่ี   9 พฤศจิกายน 2544
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