มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 3/2544
วันที่ 11 พฤษภาคม 2544
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.! รับทราบเรื่องแจงจากประธาน จํานวน 1 เรือ่ ง คือ การปรับปรุงแกไขดานสํานวนภาษาของรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ….
2.! รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2544 วันที่ 16 มีนาคม 2544
และรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ พิเศษ/2544 วันที่ 21-22 เมษายน 2544
3.! ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ พิเศษ/2544 วันที่ 21-22 เมษายน 2544 เรือ่ ง การพิจารณา
รางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. โดยมีมติ คือ ใหยกเลิกมติเดิมดังกลาวขางตนและที่ประชุม
พิจารณาแลวใหใชมติ ดังตอไปนี้
1.! ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. สงใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนไดลงนามรับเอกสารที่หนวยงานตนสังกัด
โดยดวน
2. ใหสง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในสวนความคิดเห็นทีไ่ มเห็นดวยหรือตองการใหแกไข
ขอใหระบุเหตุผลและเปาหมายที่ตองการคืนใหมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2544
3. ใหสานั
ํ กงานอธิการบดีรวบรวมขอมูลราง พระราชบัญญัตฯิ ลงในเครือขายของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหผูสนใจไดทราบถึงสาระของกฎหมายโดยทั่วกัน
4. ใหมหาวิทยาลัยรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
4.! รับทราบรายงานประจําป 2543 ของมหาวิทยาลัยบูรพาและการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ใหนาเสนอทั
ํ
ง้ input และ output ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานประจําปครัง้ ตอไปดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต
สรุปการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ใหเนน output ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสําเร็จการศึกษาและ
การมีงานทํา
2. การวิจัย
ไดรับทุนสนับสนุนจํานวนกีโ่ ครงการ งานวิจัยที่ทาเสร็
ํ จและ
ตีพิมพเผยแพรมจี ํานวนกีโ่ ครงการ และขอใหแสดงผลงาน
การตีพมิ พเผยแพรดว ย
3. ผลงานทางวิชาการ
เชน ตํารา หนังสือ ผลิตไดมากนอยเพียงใด ชื่อผลงานอะไร
4. งานวิเทศสัมพันธ
ใหระบุกิจกรรมที่ดาเนิ
ํ นการดวย เชน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
มีจํานวนกีค่ รัง้ รวมกันทําหลักสูตรมีหลักสูตรอะไรบาง
รวมมือทําวิจยั เรือ่ งอะไร เปนตน

5. ผลงานดีเดน

บุคคลดีเดน ที่ไดรับรางวัลตาง ๆ ควรแสดงไวในรายงาน
ประจําปดวย
6. ภาพกิจกรรม
ใหเพิม่ ภาพกิจกรรมเดน ๆ ลงในรายงานประจําป
และที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะการจัดหาแหลงทุนวิจัย เพือ่ เปนการกระตุน ใหคณาจารย
ไดมีโอกาสรับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น โดยใหมหาวิทยาลัยติดตอประสานงานเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัยดังนี้
1.! องคการระหวางประเทศ (International Research Fund) มีลักษณะคลายทุน Post – Doctoral
ซึ่งจะมีงบประมาณ ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท ตอทุน และใชเวลาทําการวิจัยประมาณ 1-2 ป
2.! กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหตดิ ตอขอความอนุเคราะหจากทานรัฐมนตรี
วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทานเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยูแลว
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรบั โอกาสในการเสนอโครงการเพือ่ ขอรับทุนตอไป
3.! กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนทุนวิจัยและพัฒนาภายใตการสนับสนุนโครงการ ADB
ซึ่งจะมีงบประมาณ 3,500 ลานบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพรอมสูงรวมทั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
จันทบุรแี ละสระแกว โดยเฉพาะวิทยาการดานเกษตร
5.! รับทราบผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย คือ รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย ชีวาพร
6.! รับทราบองคการอนามัยโลก (WHO) มอบรางวัล Leon Bernard Foundation Prize ใหแก
ศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ
7.! รับทราบอาสาสมัครญีป่ นุ อาวุโส
8.! รับทราบการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสัน้ ดานอนามัยสิง่ แวดลอม (International
Environmental Health)
9.! รับทราบการเชาพืน้ ทีใ่ นอาคารศูนยกจิ กรรมนิสติ
10.!รับทราบรายงานมติยอ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ป 2542-2543
11.!อนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2543 จํานวนทั้งสิ้น 2,369 คน
12.!ใหความเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป
พ.ศ.2539 และที่ประชุมใหพิจารณาวาควรเพิ่มเติมคําวา “Language” หลัง “Thai” หรือไม ดังนี้
“Thai Language in Everyday Life for International Students”
13.!ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายวงศภญ
ิ โญ เชียงทอง
ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีหรือผูแ ทน
กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
กรรมการ
4. นายชัยยนต ประดิษฐศลิ ป
กรรมการ
5. นายเสรี ชัดแชม
กรรมการ
6. นายวิรชั คารวะพิทยากุล
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
8. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหตัดอธิการบดีหรือผูแ ทนออกเนือ่ งจากคณะกรรมการดังกลาว ทําหนาที่ใหคาปรึ
ํ กษาอธิการบดี
นอกจากนั้นใหพิจารณานักกฎหมายที่เกษียณอายุราชการ ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดชลบุรี เพือ่ เรียนเชิญ
เปนคณะกรรมการเพิ่มเติมตอไป
14.!ใหความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้
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 (ตอเนือ่ ง) หลักสูตรใหม
พ.ศ.2544
14.5! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
!
1. ใหหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่เปดสอนสาขาเดียวกัน
2. ใหเจรจากับกรมเจาทา และศูนยฝกพาณิชยนาวีใหตั้งงบประมาณสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให
15. ใหความเห็นชอบการเปดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา โดยทีป่ ระชุม
มีขอสังเกตวาในเอกสารการขอเปดหลักสูตรฯ หนา 2 ขอ 5.3 ขอความเดิม “สือ่ อืน่ ๆ “ ควรแกไขเปน
“หนังสือและเอกสารอื่น ๆ “
16. ใหความเห็นชอบการเปดสอนภาษาฮินดี เปนวิชาเลือกเสรีในกลุมมนุษยศาสตร จํานวน 2 รายวิชา
คือ วิชาภาษาฮินดีเบือ้ งตน และวิชาภาษาฮินดีเบื้องตน 2
17. ใหความเห็นชอบการขยายเวลาเรียน เปนกรณีพิเศษของนายสิทธิศักดิ์ เจนการ อีก 1 ปการศึกษา
คือปการศึกษา 2544 และที่ประชุมขอใหคณะวิทยาศาสตรจัดอาจารยชวยดูแลใหใกลชิดเปนกรณีพิเศษ
และถามีกรณีดังกลาวอีก สภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหสภาวิชาการพิจารณาแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป
17.! ใหความเห็นชอบโครงการจัดที่พักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ 3 ป (พ.ศ.2544- 2547)
19. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2544
14.!ใหมหาวิทยาลัยทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพเิ ศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2544 โดยใหเพิม่ ขอความ
ประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ระเบียบนี้ใหใชเฉพาะอาจารยที่มหาวิทยาลัยเชิญมาสอนพิเศษ ไมใชอาจารยประจํา
2. เมื่อพิจารณาแลวกระบวนการสิ้นสุดที่ไหน

3. ผลงานทางวิชาการของผูส มควรไดรบั การแตงตัง้ ตองไมมาขอเปดเผยรายชือ่ ผูอ า น
ผลงาน ถาตองการขอเปดเผยรายชือ่ ผูอ า นผลงาน จะไมมีสิทธิขอผลงานทางวิชาการ
ในตําแหนงดังกลาว
21. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการยกเวนการศึกษารายวิชาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2544
22. มีมติเกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี พ.ศ.2544 ดังนี้
1. ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหอธิการบดีลงนาม เนือ่ งจากเปน
การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย
2. ใหมหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยสามารถ
มอบอํานาจได ขอใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา มอบอํานาจตอไป
23. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย พ.ศ.2544
22.! ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการการจัดการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาซึ่งเนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2544
23.!ใหทบทวน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนิสิต
ภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544 โดยทีป่ ระชุม ไดใหขอสังเกต ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลง อาจทําใหตอ งสิน้ เปลืองคือเครือ่ งแตงกายซือ้ ใหม ซึ่งจะทําใหไมประหยัด
2. ขอใหเนนการแตงกายสุภาพ ไมฉูดฉาด ไมเปดเผยมากนัก
3. ใหเขมงวดเฉพาะชุดพิธีการเทานั้น
24.!ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเงินรายได (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544
25.!นายกสภามหาวิทยาลัย ขอนํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดตั้งและบริหารสถาบัน
สํานัก ศูนย ที่เปนหนวยงานภายใน พ.ศ.2544 กลับไปพิจารณา และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยครัง้ ตอไป
26.!ใหความเห็นชอบ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. แตงตัง้ ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม
เปนกรรมการสภาวิชาการประเภทผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 11 พฤษภาคม 2544
2. แตงตัง้ รองศาสตราจารยลดั ดา ศุขปรีดี
เปนกรรมการสภาวิชาการประเภทผูแ ทนคณาจารย
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 11 พฤษภาคม 2544

27.!อนุมัติจัดเก็บคาทําหัตถการจากผูปวย และอัตราการจายตอบแทนการทําหัตถการ ของแพทย
ที่ปรึกษาทางดานศัลยกรรมจากภายนอก
1.! อัตราเก็บคาหัตถการจากผูป ว ยอัตรารอยละไมเกิน 50 ของอัตราทีเ่ สนอ
2.! จายคาตอบแทนแพทยที่ปรึกษาจากภายนอกในการทําหัตถการเทากับอัตรา
รอยละ 90 ของคาทําหัตถการทีจ่ ดั เก็บจากผูป ว ย
28.!ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขา
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 ทั้งนี้ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2544
และขอใหตดิ ตามมติการปรับแผนฯ 8 รวมทัง้ เรงดําเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาดวย
29.!ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม
พ.ศ.2544 ทั้งนี้ตั้งแตภาคปลายปการศึกษา 2544 และขอใหตดิ ตามมติการปรับแผนฯ 8 รวมทัง้ เรง
ดําเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาดวย
30.! อนุญาตใหมหาวิทยาลัยขอถอนเรื่อง (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที…
่ )
พ.ศ. …. เพือ่ นํากลับไปทบทวนเกี่ยวกับสีประจําสาขาใหครบถวนทุกสาขา แลวขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
31.!รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
32.!รับทราบขอมูลการจัดการศึกษาทุกระดับ

