
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 4/2544

   วันท่ี  13  กรกฎาคม  2544
ณ   หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

         มหาวิทยาลัยบูรพา

1.    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2544  วันท่ี 11 พฤษภาคม 2544  โดยมีการเพ่ิมเติม
และแกไข  ดังน้ี

1.! หนา 2 ใหเพ่ิมเติม ระเบียบวาระที ่1 ขอ 1.1.2 เร่ือง การทบทวนโครงสรางและหนาที่
       ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร และภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารรัฐกจิ
        และภาควิชารัฐศาสตร โดยใหมีคณะทํ างานศึกษาปญหาและสถานภาพของวิทยาลัย
        ที่จัดตั้งขึ้นใหม และภาควิชาเดิมในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะกรรมการ ไดแก

1.  นายประยูร  จินดาประดิษฐ ประธานกรรมการ
2.  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการ
3.  นายณรงค  โชควัฒนา กรรมการ
4.  นายเปยมศักดิ ์ เมนะเศวต กรรมการ
5.  นายผาสุข  กุลละวณิชย กรรมการ
6.  นายวรวิทย  ชีวาพร กรรมการ
7.  นายปรากรม  ประยรูรัตน กรรมการ

      ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ศึกษาปญหาและสถานภาพของวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม
และภาควิชาเดิมในมหาวิทยาลัยบูรพา และรายงานผลการด ําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
(หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการจัดทํ าค ําสั่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว
เรียบรอยแลว ตามค ําสั่งที ่14/2544  ลงวันที ่12 พฤษภาคม 2544)

2.! หนา 5 บรรทัดท่ี 1 ขอความเดิม “(International Research Fund)” แกไขเปน “International
       Foundation for Science”
3.! หนา 7  บรรทัดท่ี 2 ขอความเดิม “ศูนยกิจกกรม” แกไขเปน “ศูนยกิจกรรม”
4.! หนา 19 ขอ 5.2.21 บรรทัดท่ี 1 ขอความเดิม “โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ

                            ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา” ใหตัดขอความ ” ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ “
                            ออกเนื่องจากพิมพเกิน

2.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และ
       เครื่องแตงกายนิสิตภาคปกต ิ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544  และขอใหปฏิบัติตามระเบียบที่กํ าหนดไว
3.   รับทราบการจัดโบวลิง่การกศุล



4.   รับทราบการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา
5.   รับทราบการเชาอาคาร United Center เปนสถานที่เรียนของนิสิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
      สํ าหรับผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
6.   รับทราบอนุมัติการเปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
7.   รับทราบจํ านวนนิสิตตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
8.   รับทราบ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ….. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับของรัฐ และ
ขอใหสภาอาจารย ดํ าเนินการจัดประชุมตามความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ไดท ําหนังสือเสนอ
ทานนายกสภามหาวิทยาลัย โดยใหสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สงใหมหาวิทยาลัยภายในวันที ่17
สิงหาคม 2544 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และก ําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. … เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับของรัฐ ในวันศุกรที ่24
สิงหาคม 2544 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

9.    อนุมัติผลการศึกษา  ประจํ าภาคปลาย ปการศึกษา 2543 จํ านวน 4 คน
10.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
        ฉบับป  พ.ศ.2541
11.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
         ฉบับป พ.ศ.2542
12.   ใหความเห็นชอบแตงต้ังนายประทุม  มวงม ีตํ าแหนงรองศาสตราจารยระดับ 9 สังกัดภาควิชาพลศึกษา
         และสันทนาการ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดํ ารงตํ าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
         ทั้งนี ้ ต้ังแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที ่15 กรกฎาคม 2548
13.   ใหความเห็นชอบแตงตั้งนางสาวรณพ   ประวัติงาม ตํ าแหนงผูชวยศาสตราจารยระดับ 8
        คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ดํ ารงตํ าแหนง
        คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  ทั้งนี้
        ต้ังแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที ่15 กรกฎาคม 2548
13.!รับทราบความกาวหนาในการดํ าเนินการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา
14.!แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจํ าป 2544 ดังน้ี

1.  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ดังน้ี
1.  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ
2.  นายเปยมศักดิ ์ เมนะเศวต กรรมการ
3.  นายผาสุข  กุลละวณิชย กรรมการ
4.  นายวรวิทย  ชีวาพร กรรมการ
5.  นางจุรี  วิจิตรวาทการ กรรมการ
6.  นายศิริพงษ  ศรีพิพัฒน กรรมการ
7.  นางสุนงนาท  สูตะบุตร กรรมการ



2.  ใหเปนแนวปฏิบัต ิดังน้ี
!        1.  ใหขอประวัติจากผูใกลชิดที่รูจักผูนั้นดีพอเปนผูจัดท ําประวัติ มิใหเจาตัวเขียนเอง

!                      2.  ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงทาบทาม
             ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์ประจํ าป 2544 ตอไป

15.!ใหความเห็นชอบในหลักการโครงการศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวนํ ้าและพืชนํ้ า  แตขอใหมหาวิทยาลัย
       ดํ าเนินการดังน้ี

1.! ใหจัดทํ าเปนโครงการความรวมมือ วิจัย ดานวาริชกรรมการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ า
รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ
เพื่อลดความซํ ้าซอนและลดคาใชจายในการลงทุน

2.! ใหเพิ่มวัตถุประสงค เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
3.! ใหชุมชนมีสวนรวมในการดํ าเนินการ โดยใหมหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนสงูสุด
4.! ใหปรึกษาหารือในรายละเอียดกับดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการใชทรัพยากรรวมกันในเรื่องวิจัย ถาสามารถใชรวมกันได
มหาวิทยาลัยก็ไมจ ําเปนตองสรางศูนยวิจัย ส ําหรับเร่ืองกระบวนการในการผลิต
เพื่อสรางรายได ถาจํ าเปนตองสรางอะไร ใหจัดท ําเปนโครงการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป

17. ใหความเห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิน่ หลักสูตรใหม
!  พ.ศ. 2544 โดยใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี
! 1.  ใหลดวิชาสถิติและวิจัย ใหเหลือเพียง 1 วิชา 3 หนวยกิต
                           2.  ใหยายวิชา 351556 จริยธรรมและธรรมรัฐในการบริหารงานทองถิน่

      3 (3 – 0 – 6)  จาก วิชาเลือก มาเปน วิชาแกน
18.   ใหความเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา
         ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํ าตํ าแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที…่) พ.ศ…..
19.   ใหความเห็นชอบ กํ าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี
!                   1.  คร้ังพิเศษ/2544 วันท่ี 24 สิงหาคม 2544 เวลา 14.00 น.
!                   2.  คร้ังที่ 5/2544 วันท่ี 14 กันยายน 2544 เวลา 14.00 น.
!                   3.  คร้ังที ่6/2544 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 254 เวลา 14.00 น.
20.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงพิเศษ เฉพาะสาขาวิชา
        สํ าหรับนิสิต  ภาคปกต ิ พ.ศ.2544
21.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงพิเศษ เฉพาะสาขาวิชา
         ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ 2544
 22.   ที่ประชุมใหนํ าเรื่องรูปแบบและวิธีการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรรจุวาระการประชุม คร้ังพิเศษ/2544
         วันท่ี  24  สิงหาคม  2544
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