มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 4/2544
วันที่ 13 กรกฎาคม 2544
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2544 วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 โดยมีการเพิม่ เติม
และแกไข ดังนี้
1.! หนา 2 ใหเพิม่ เติม ระเบียบวาระที่ 1 ขอ 1.1.2 เรือ่ ง การทบทวนโครงสรางและหนาที่
ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร และภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
และภาควิชารัฐศาสตร โดยใหมคี ณะทํางานศึกษาปญหาและสถานภาพของวิทยาลัย
ที่จัดตั้งขึ้นใหม และภาควิชาเดิมในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะกรรมการ ไดแก
1. นายประยูร จินดาประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
กรรมการ
3. นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการ
4. นายเปยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการ
5. นายผาสุข กุลละวณิชย
กรรมการ
6. นายวรวิทย ชีวาพร
กรรมการ
7. นายปรากรม ประยูรรัตน
กรรมการ
ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ศึกษาปญหาและสถานภาพของวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม
และภาควิชาเดิมในมหาวิทยาลัยบูรพา และรายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
(หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว
เรียบรอยแลว ตามคําสั่งที่ 14/2544 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2544)
2.! หนา 5 บรรทัดที่ 1 ขอความเดิม “(International Research Fund)” แกไขเปน “International
Foundation for Science”
3.! หนา 7 บรรทัดที่ 2 ขอความเดิม “ศูนยกิจกกรม” แกไขเปน “ศูนยกจิ กรรม”
4.! หนา 19 ขอ 5.2.21 บรรทัดที่ 1 ขอความเดิม “โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา” ใหตดั ขอความ ” ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ “
ออกเนื่องจากพิมพเกิน
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย และ
เครื่องแตงกายนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2544 และขอใหปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
3. รับทราบการจัดโบวลง่ิ การกุศล

4. รับทราบการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา
5. รับทราบการเชาอาคาร United Center เปนสถานที่เรียนของนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สําหรับผูบ ริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
6. รับทราบอนุมตั กิ ารเปลีย่ นเงือ่ นไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
7. รับทราบจํานวนนิสิตตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
8. รับทราบ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ….. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
ขอใหสภาอาจารย ดําเนินการจัดประชุมตามความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ไดทาหนั
ํ งสือเสนอ
ทานนายกสภามหาวิทยาลัย โดยใหสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สงใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17
สิงหาคม 2544 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป และกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณา
ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. … เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในวันศุกรที่ 24
สิงหาคม 2544 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
9. อนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2543 จํานวน 4 คน
10. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ฉบับป พ.ศ.2541
11. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ฉบับป พ.ศ.2542
12. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ นายประทุม มวงมี ตําแหนงรองศาสตราจารยระดับ 9 สังกัดภาควิชาพลศึกษา
และสันทนาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 16 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
13. ใหความเห็นชอบแตงตั้งนางสาวรณพ ประวัติงาม ตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารยระดับ 8
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 16 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
13.!รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการสรรหาผูอ านวยการสํ
ํ
านักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา
14.!แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองผูส มควรไดรบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2544 ดังนี้
1. แตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองผูส มควรไดรบั ปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
ประธานกรรมการ
2. นายเปยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการ
3. นายผาสุข กุลละวณิชย
กรรมการ
4. นายวรวิทย ชีวาพร
กรรมการ
5. นางจุรี วิจติ รวาทการ
กรรมการ
6. นายศิริพงษ ศรีพพิ ฒ
ั น
กรรมการ
7. นางสุนงนาท สูตะบุตร
กรรมการ

2. ใหเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้
!
1. ใหขอประวัติจากผูใกลชิดที่รูจักผูนั้นดีพอเปนผูจัดทําประวัติ มิใหเจาตัวเขียนเอง
!
2. ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบแลวจึงทาบทาม
ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2544 ตอไป
15.!ใหความเห็นชอบในหลักการโครงการศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวนาและพื
ํ้
ชนํ้า แตขอใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการดังนี้
1.! ใหจัดทําเปนโครงการความรวมมือ วิจยั ดานวาริชกรรมการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ
รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
เพื่อลดความซําซ
้ อนและลดคาใชจายในการลงทุน
2.! ใหเพิ่มวัตถุประสงค เพื่อสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
3.! ใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยใหมหาวิทยาลัยไดรบั ผลประโยชนสงู สุด
4.! ใหปรึกษาหารือในรายละเอียดกับดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการใชทรัพยากรรวมกันในเรื่องวิจัย ถาสามารถใชรวมกันได
มหาวิทยาลัยก็ไมจาเป
ํ นตองสรางศูนยวจิ ยั สําหรับเรือ่ งกระบวนการในการผลิต
เพื่อสรางรายได ถาจําเปนตองสรางอะไร ใหจัดทําเปนโครงการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป
17. ใหความเห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิน่ หลักสูตรใหม
! พ.ศ. 2544 โดยใหปรับปรุงแกไข ดังนี้
!
1. ใหลดวิชาสถิติและวิจัย ใหเหลือเพียง 1 วิชา 3 หนวยกิต
2. ใหยายวิชา 351556 จริยธรรมและธรรมรัฐในการบริหารงานทองถิน่
3 (3 – 0 – 6) จาก วิชาเลือก มาเปน วิชาแกน
18. ใหความเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที…
่ ) พ.ศ…..
19. ใหความเห็นชอบ กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
!
1. ครั้งพิเศษ/2544 วันที่ 24 สิงหาคม 2544 เวลา 14.00 น.
!
2. ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 14 กันยายน 2544 เวลา 14.00 น.
!
3. ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 16 พฤศจิกายน 254 เวลา 14.00 น.
20. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงพิเศษ เฉพาะสาขาวิชา
สําหรับนิสิต ภาคปกติ พ.ศ.2544
21. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงพิเศษ เฉพาะสาขาวิชา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ 2544
22. ที่ประชุมใหนําเรื่องรูปแบบและวิธีการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรรจุวาระการประชุม ครัง้ พิเศษ/2544
วันที่ 24 สิงหาคม 2544

