มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 5/2544
วันที่ 17 กันยายน 2544
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ/2544 วันที่ 24 สิงหาคม 2544 โดยมีการ
เพิ่มเติมและแกไข ดังนี้
1.! หนาแรกใหเพิ่มขอความผูมาประชุม คือ นางสาวกชกร สังขชาติ
2.! หนา 5,6 ใหแกไขขอความเดิมที่มีคาว
ํ า ”ประเทศฝรัง่ เศษ” แกไขเปน “ประเทศฝรัง่ เศส”
2. ใหความเห็นชอบเปลีย่ นวิธกี ารสรรหาผูอ านวยการสํ
ํ
านักคอมพิวเตอร โดยเปดใหผูสนใจทั้งภายใน
และภายนอก สมัครเปนผูอ านวยการสํ
ํ
านักคอมพิวเตอร
3. รับทราบอนุมตั ใิ หเปลีย่ นเงือ่ นไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
จากวุฒปิ ริญญาโท เปน วุฒปิ ริยญาตรี (สังกัดสํานักคอมพวิเตอร)
4. รับทราบจํานวนผูสาเร็
ํ จการศึกษาปริญญาบัณฑิต – มหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจําปการศึกษา
2540 2544 จําแนกคณะและปริญญา
5. รับทราบสรุปผูเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีจานวนลดน
ํ
อยลงในปการศึกษา 2544 และที่ประชุม
ใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดทําสรุป และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้
!
1. แผนการรับนิสติ จํานวนทีค่ าดวาจะรับ
!
2. ตนทุนการผลิตตอคน
3. สาเหตุของการมีผเู ขาศึกษานอย หรือไมมีผูเขาศึกษาเลย
!
4. แนวทางการแกปญ
 หา เพื่อใหเปนไปตามแผนโดยใหศึกษาทั้งระบบ
(input – process – output) และใหหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
!
ที่เปดสอนในสาขาเดียวกันดวย
6. รับทราบพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2544
6.! อนุมัติผลการศึกษาประจําภาคปลาย และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2544 จํานวนทั้งสิ้น 673 คน
และนายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหคณบดีลงนามรับรองในเอกสารกอนเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามอนุมัติผลการศึกษาดวย
8.! ใหความเห็นชอบทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก
ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย ดังนี้

9.!

!
!
!

1.! นายจํานงค ทองประเสริฐ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
2.! นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3.! นายเชาน สายเชื้อ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4.! นายวิโรจน ศรีโภคา
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีมติดงั นี้
1.! ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
1. นายกําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค โชควัฒนา
กรรมการ
3. นายประยูร จินดาประดิษฐ
กรรมการ
4. นางอัมพิกา ไกรฤทธิ์
กรรมการ
5. นายปรากรม ประยูรรัตน
กรรมการ
6. นางสาวขวัญชฎิล พิศาลพงศ
กรรมการ
7. นายวรวิทย ชีวาพร
กรรมการ
8. นายกสมาคมศิษยเกา
กรรมการ
9. ประธานชมรมขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัย
กรรมการ
สําหรับเลขานุการ มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูเ สนอแตงตัง้ ตอไป
2. ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จัดทําเกณฑการพิจารณาและขบวนการสรรหาอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และประกาศใหทราบทั่วกันตอไป
3. ใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบังคับ ในประเด็นสําคัญดังนี้
3.1 ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจดั ทําประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
สงใบสมัครพรอมประวัตแิ ละผลงานเสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
3.2 ปรับปรุงขอ 7 ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนดคุณสมบัติ “อธิการบดี”
ที่มหาวิทยาลัยตองการ จัดทําเกณฑและกําหนดนําหนั
้ กแตละเกณฑ
ตลอดจนจัดทํากระบวนการสรรหาอธิการบดี นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใหทราบทั่วกัน

3.3! ปรับปรุงขอ 8.1 ใหเติมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จางโดยงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงินรายได ตัง้ แตระดับ 3 ขึ้นไป และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
บูรพาไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
คนละ 1 ชื่อ ไปยังหนวยงานตนสังกัดได
3.4! ขอ 8.1 วรรค 2 ใหเติมขอความ “ใหทุกหนวยงานไปทาบทามผูที่มีความ
เหมาะสมตามความเห็นของหนวยงานนั้น โดยเสนอชือ่ ไมเกิน 3 คน และขอให
ผูตอบรับการทาบทามสงใบสมัครและประวัติรวมทั้งผลงานเสนอคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ตามแบบฟอรมที่กาหนดไว
ํ
3.5! ปรับปรุงขอความในขออืน่ ๆ ใหสอดคลองกัน
10.!ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบตําแหนงประธานกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 โดยมีการแกไขชื่อระเบียบและแกไขชื่อระเบียบขอ 1 ขอความเดิม “ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544”
แกไขเปน “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544”
11.!อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2544
จํานวน 4 อัตรา
12. อนุมตั กิ าหนดกรอบอั
ํ
ตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545 ดังนี้
1.! กําหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545
จํานวน 154 อัตรา
2.! กําหนดเงินเลือ่ นขัน้ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545
จํานวน 30 ราย เปนเงิน 274,800 บาท
13. อนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ปละ 2 ครัง้ โดยใชหลักเกณฑการประเมินเชนเดียวกับ
ขาราชการสาย ก ข และ ค โดยเริม่ ตัง้ แตปง บประมาณ 2545 เปนตนไป
14. อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการตอสัญญา
15. อนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ)
16. ใหความเห็นชอบโครงการเลีย้ งปลาทับทิมในกระชัง ในสระนําในเขตพื
้
้นที่กอตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
สระแกว
17. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหารหลักสูตรใหม
พ.ศ.2544
18. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรใหม
พ.ศ.2544

19. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
20. ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
21. ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพยาบาล
หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
22. ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2544
23. ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี และการคา
ระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
24. ที่ประชุมใหชลอ เรือ่ ง หลักสูตรนิสิตศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี และ
การคาระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 ไวกอน โดยขอใหเริม่ ตนดวยหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี และการคาระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544 กอน
เพื่อใหคณะมีความแข็งแกรงและมีประสบการณมากกวานี้
25. อนุมัติงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยบูรพาประจําปงบประมาณ 2545 และงบประมาณเงินรายได
โครงการทดลองจัดการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา ซึ่งเนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ งบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2544-2545
26. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
27. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาใบสมัครสอบคาสมัครสอบและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบ ริหาร
ระดับตน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับผูบ ริหาร พ.ศ.2544
27.! ประธานขอนําเรือ่ ง (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2544 เพื่อเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐบาล ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
28.! ใหความเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1.! ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 12 ตุลาคม 2544
2.! ครั้งที่ 7/2544 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
3.! ครั้งที่ 8/2544 วันที่ 14 ธันวาคม 2544
4.! ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 11 มกราคม 2545
5.! ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2545
6.! ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 8 มีนาคม 2545

