
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 3/2544

   วันท่ี  11  พฤษภาคม  2544
ณ   หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.! รับทราบเรื่องแจงจากประธาน จํ านวน 1 เร่ือง คือ การปรับปรุงแกไขดานส ํานวนภาษาของรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ….

2.! รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 2/2544 วันท่ี 16 มีนาคม 2544
        และรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังพิเศษ/2544  วันท่ี 21-22 เมษายน 2544
3.! ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังพิเศษ/2544  วันท่ี 21-22 เมษายน 2544  เร่ือง การพิจารณา
       รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. …. โดยมมีติ คือ ใหยกเลิกมติเดิมดังกลาวขางตนและที่ประชุม
       พิจารณาแลวใหใชมติ  ดังตอไปน้ี

1.! ใหมหาวิทยาลัยจัดทํ าเอกสารราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. สงใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนไดลงนามรับเอกสารที่หนวยงานตนสังกัด

                             โดยดวน
                      2.    ใหสงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนความคิดเห็นท่ีไมเห็นดวยหรือตองการใหแกไข
                             ขอใหระบุเหตุผลและเปาหมายที่ตองการคืนใหมหาวิทยาลัย ภายในวันที ่30 มิถุนายน 2544

         3.    ใหส ํานักงานอธิการบดีรวบรวมขอมูลราง พระราชบัญญัติฯ ลงในเครือขายของมหาวิทยาลัย
                              เพื่อใหผูสนใจไดทราบถึงสาระของกฎหมายโดยทั่วกัน
                      4.   ใหมหาวิทยาลัยรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
4.! รับทราบรายงานประจํ าป 2543 ของมหาวิทยาลัยบูรพาและการนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
        ใหน ําเสนอท้ัง input และ output  ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการจัดท ํารายงานประจ ําปคร้ังตอไปดังน้ี

1.  การผลิตบัณฑิต สรุปการผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
                            ใหเนน output ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การส ําเร็จการศึกษาและ

 การมีงานท ํา
2.  การวิจัย ไดรับทุนสนับสนุนจ ํานวนก่ีโครงการ งานวิจัยที่ท ําเสร็จและ

ตีพิมพเผยแพรมีจํ านวนก่ีโครงการ และขอใหแสดงผลงาน
การตีพิมพเผยแพรดวย

3.  ผลงานทางวิชาการ เชน ตํ ารา หนังสือ ผลิตไดมากนอยเพียงใด ชื่อผลงานอะไร
4.  งานวิเทศสัมพันธ ใหระบุกิจกรรมที่ด ําเนินการดวย เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 มีจํ านวนก่ีคร้ัง รวมกันทํ าหลักสูตรมีหลักสูตรอะไรบาง
 รวมมือท ําวิจัยเร่ืองอะไร  เปนตน



5.  ผลงานดีเดน บุคคลดีเดน  ที่ไดรับรางวัลตาง ๆ  ควรแสดงไวในรายงาน
ประจํ าปดวย

6.  ภาพกิจกรรม ใหเพ่ิมภาพกิจกรรมเดน ๆ ลงในรายงานประจ ําป
และที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะการจัดหาแหลงทุนวิจัย เพ่ือเปนการกระตุนใหคณาจารย

ไดมีโอกาสรับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น  โดยใหมหาวิทยาลัยติดตอประสานงานเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัยดังนี้
1.! องคการระหวางประเทศ  (International Research Fund) มีลักษณะคลายทุน Post – Doctoral

                    ซึ่งจะมีงบประมาณ ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท ตอทุน และใชเวลาท ําการวิจัยประมาณ 1-2 ป
2.! กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหติดตอขอความอนุเคราะหจากทานรัฐมนตรี

                    วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งทานเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยูแลว
                    ท้ังน้ีเพ่ือใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนตอไป

3.! กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนทุนวิจัยและพัฒนาภายใตการสนับสนุนโครงการ ADB
                    ซึ่งจะมีงบประมาณ 3,500 ลานบาท  ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพรอมสูงรวมทั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
                    จันทบุรีและสระแกว โดยเฉพาะวิทยาการดานเกษตร
5.! รับทราบผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย คือ รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย  ชีวาพร
6.! รับทราบองคการอนามัยโลก (WHO) มอบรางวัล Leon Bernard Foundation Prize ใหแก
       ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี  เสาวคนธ
7.! รับทราบอาสาสมัครญ่ีปุนอาวุโส
8.! รับทราบการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะส้ันดานอนามัยส่ิงแวดลอม (International
        Environmental Health)
9.! รับทราบการเชาพ้ืนท่ีในอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต
10.!รับทราบรายงานมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัย ป 2542-2543
11.!อนุมัติผลการศึกษา ประจํ าภาคปลาย ปการศึกษา 2543 จํ านวนทั้งสิ้น 2,369 คน
12.!ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป
        พ.ศ.2539  และที่ประชุมใหพิจารณาวาควรเพิ่มเติมค ําวา “Language” หลัง  “Thai” หรือไม ดังน้ี
        “Thai Language in Everyday Life for International Students”
13.!ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ี

1.  นายวงศภิญโญ  เชียงทอง ประธานกรรมการ
2.  อธิการบดีหรือผูแทน กรรมการ
3.  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
4.  นายชัยยนต  ประดิษฐศิลป กรรมการ
5.  นายเสรี  ชัดแชม กรรมการ
6.  นายวิรัช  คารวะพทิยากุล กรรมการและเลขานุการ
7.  นางสาวสุชาดา  มณีสุธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ
8.  นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท กรรมการและผูชวยเลขานุการ



        โดยใหตัดอธิการบดีหรือผูแทนออกเน่ืองจากคณะกรรมการดังกลาว ท ําหนาที่ใหค ําปรึกษาอธิการบดี
         นอกจากนั้นใหพิจารณานักกฎหมายที่เกษียณอายุราชการ ที่มีภูมิลํ าเนาในจังหวัดชลบุรี เพ่ือเรียนเชิญ
         เปนคณะกรรมการเพิ่มเติมตอไป
14.!ใหความเห็นชอบหลักสูตร ดังน้ี

14.1! หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม  พ.ศ.2544
14.2! หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรใหม  พ.ศ.2544
14.3! หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
14.4! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร (ตอเน่ือง)  หลักสูตรใหม

พ.ศ.2544
14.5! หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544

       ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
! 1.  ใหหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่เปดสอนสาขาเดียวกัน

       2. ใหเจรจากับกรมเจาทา และศูนยฝกพาณิชยนาวีใหตั้งงบประมาณสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา
            รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให

15.   ใหความเห็นชอบการเปดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา โดยทีป่ระชุม
        มีขอสังเกตวาในเอกสารการขอเปดหลักสูตรฯ หนา 2  ขอ 5.3 ขอความเดิม “ส่ืออ่ืน ๆ “ ควรแกไขเปน
         “หนังสือและเอกสารอื่น ๆ “
16.   ใหความเห็นชอบการเปดสอนภาษาฮินดี เปนวิชาเลือกเสรีในกลุมมนุษยศาสตร จํ านวน 2 รายวิชา
         คือ วิชาภาษาฮินดีเบ้ืองตน และวิชาภาษาฮินดีเบื้องตน 2
17.   ใหความเห็นชอบการขยายเวลาเรียน เปนกรณีพิเศษของนายสิทธิศักดิ ์ เจนการ อีก 1 ปการศึกษา
         คือปการศึกษา 2544 และที่ประชุมขอใหคณะวิทยาศาสตรจัดอาจารยชวยดูแลใหใกลชิดเปนกรณีพิเศษ
         และถามีกรณีดังกลาวอีก สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหสภาวิชาการพิจารณาแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
         ทราบตอไป
17.! ใหความเห็นชอบโครงการจัดที่พักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยส ําหรับขาราชการหรือพนักงาน
         มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ 3 ป (พ.ศ.2544- 2547)
19.    ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
          พ.ศ.2544
14.!ใหมหาวิทยาลัยทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ง
        ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2544   โดยใหเพ่ิมขอความ
        ประเด็นสํ าคัญ 3 ประเด็น ดังน้ี

1.  ระเบียบนี้ใหใชเฉพาะอาจารยที่มหาวิทยาลัยเชิญมาสอนพิเศษ ไมใชอาจารยประจํ า
2.  เมื่อพิจารณาแลวกระบวนการสิ้นสุดที่ไหน



3.  ผลงานทางวิชาการของผูสมควรไดรับการแตงต้ังตองไมมาขอเปดเผยรายช่ือผูอาน
                   ผลงาน ถาตองการขอเปดเผยรายช่ือผูอานผลงาน จะไมมีสิทธิขอผลงานทางวิชาการ

    ในตํ าแหนงดังกลาว
21.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาในระดับ
        ปริญญาตรี พ.ศ.2544
22.   มีมติเกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุด
         มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสารสนเทศ  จันทบุรี  พ.ศ.2544  ดังน้ี
                  1.  ใหจัดท ําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหอธิการบดีลงนาม เน่ืองจากเปน
                        การบริหารงานภายในมหาวิทยาลยั
                  2.   ใหมหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยสามารถ
                         มอบอํ านาจได  ขอใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  มอบอํ านาจตอไป
23.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการการจัดการศึกษา
        ระดับปฐมวัย  พ.ศ.2544
22.! ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารโครงการการจัดการศึกษา
         หลักสูตรมัธยมศึกษาซึ่งเนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบํ าเพ็ญ”
         มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2544
23.!ใหทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนิสิต
        ภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544 โดยทีป่ระชุม ไดใหขอสังเกต  ดังน้ี

1.  การเปลี่ยนแปลง อาจทํ าใหตองส้ินเปลืองคือเคร่ืองแตงกายซ้ือใหม ซึ่งจะท ําใหไมประหยัด
2.  ขอใหเนนการแตงกายสุภาพ  ไมฉูดฉาด  ไมเปดเผยมากนัก
3.   ใหเขมงวดเฉพาะชุดพิธีการเทานั้น

24.!ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเงินรายได (ฉบับที ่4) พ.ศ.2544
25.!นายกสภามหาวิทยาลัย ขอนํ า (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดตั้งและบริหารสถาบัน
       สํ านัก   ศูนย  ที่เปนหนวยงานภายใน พ.ศ.2544   กลับไปพิจารณา และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป
26.!ใหความเห็นชอบ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ดังน้ี

1.  แตงต้ังศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม
                   เปนกรรมการสภาวิชาการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั
                   ทั้งนี ้ ต้ังแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2544

2.  แตงต้ังรองศาสตราจารยลัดดา  ศุขปรีดี
                   เปนกรรมการสภาวิชาการประเภทผูแทนคณาจารย
          ทั้งนี ้ ต้ังแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2544



27.!อนุมัติจัดเก็บคาท ําหัตถการจากผูปวย  และอัตราการจายตอบแทนการทํ าหัตถการ ของแพทย
ที่ปรึกษาทางดานศัลยกรรมจากภายนอก

1.! อัตราเก็บคาหัตถการจากผูปวยอัตรารอยละไมเกิน 50 ของอัตราท่ีเสนอ
2.! จายคาตอบแทนแพทยที่ปรึกษาจากภายนอกในการท ําหัตถการเทากับอัตรา
รอยละ 90 ของคาท ําหัตถการท่ีจัดเก็บจากผูปวย

28.!ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขา
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  หลักสูตรใหม  พ.ศ.2544 ทั้งนี้ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2544
และขอใหติดตามมติการปรับแผนฯ 8  รวมท้ังเรงดํ าเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาดวย

29.!ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม
พ.ศ.2544  ทั้งนี้ตั้งแตภาคปลายปการศึกษา 2544 และขอใหติดตามมติการปรับแผนฯ 8 รวมท้ังเรง
ดํ าเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาดวย

30.! อนุญาตใหมหาวิทยาลัยขอถอนเรื่อง (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับ
 สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจํ าตํ าแหนง  ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที…่)

        พ.ศ. …. เพ่ือนํ ากลับไปทบทวนเกี่ยวกับสีประจ ําสาขาใหครบถวนทุกสาขา แลวขอนํ าเสนอสภา
 มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

31.!รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
32.!รับทราบขอมูลการจัดการศึกษาทุกระดับ
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