
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 5/2544

   วันท่ี  17  กันยายน  2544
ณ   หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ/2544  วันท่ี 24  สิงหาคม  2544  โดยมกีาร
       เพิ่มเติมและแกไข ดังน้ี

1.! หนาแรกใหเพิ่มขอความผูมาประชุม คือ นางสาวกชกร  สังขชาติ
2.! หนา 5,6 ใหแกไขขอความเดิมที่มีค ําวา ”ประเทศฝร่ังเศษ” แกไขเปน “ประเทศฝร่ังเศส”

2.   ใหความเห็นชอบเปล่ียนวิธีการสรรหาผูอํ านวยการสํ านักคอมพิวเตอร  โดยเปดใหผูสนใจทั้งภายใน
       และภายนอก  สมัครเปนผูอํ านวยการส ํานักคอมพิวเตอร
3.   รับทราบอนุมัติใหเปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตํ าแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
      จากวุฒิปริญญาโท  เปน วุฒิปริยญาตรี  (สังกัดส ํานักคอมพวิเตอร)
4.   รับทราบจํ านวนผูส ําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต – มหาบัณฑิต (ภาคปกต)ิ ประจํ าปการศึกษา
      2540 2544  จํ าแนกคณะและปริญญา
5.   รับทราบสรุปผูเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีจ ํานวนลดนอยลงในปการศึกษา 2544 และที่ประชุม
      ใหบัณฑิตวิทยาลัยด ําเนินการจัดทํ าสรุป และน ําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้
!               1.  แผนการรับนิสิต จํ านวนท่ีคาดวาจะรับ
!               2.  ตนทุนการผลิตตอคน

3.  สาเหตุของการมีผูเขาศึกษานอย หรือไมมีผูเขาศึกษาเลย
!               4.  แนวทางการแกปญหา เพื่อใหเปนไปตามแผนโดยใหศึกษาทั้งระบบ
                         (input – process – output) และใหหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
!                   ที่เปดสอนในสาขาเดียวกันดวย
6.    รับทราบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจํ าป 2544
6.! อนุมัติผลการศึกษาประจํ าภาคปลาย และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2544 จํ านวนทั้งสิ้น 673 คน
       และนายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหคณบดีลงนามรับรองในเอกสารกอนเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัย
       ลงนามอนุมัติผลการศึกษาดวย
8.! ใหความเห็นชอบทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชาเทคโนโลยี
       สารสนเทศ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก
       ผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 4 ราย ดังน้ี



1.! นายจ ํานงค  ทองประเสริฐ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย

2.! นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3.! นายเชาน  สายเชื้อ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

                                  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4.! นายวิโรจน  ศรีโภคา
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

9.! ใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีมติดังน้ี
1.! ใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังน้ี

1.  นายก ําจัด  มงคลกุล ประธานกรรมการ
2.  นายณรงค  โชควัฒนา กรรมการ
3.  นายประยูร  จินดาประดิษฐ กรรมการ
4.  นางอัมพิกา  ไกรฤทธิ์ กรรมการ
5.  นายปรากรม  ประยรูรัตน กรรมการ
6.  นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ กรรมการ
7.  นายวรวิทย  ชีวาพร กรรมการ
8.  นายกสมาคมศิษยเกา กรรมการ
9.  ประธานชมรมขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัย กรรมการ

              ส ําหรับเลขานุการ มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูเสนอแตงต้ังตอไป
! 2.  ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จัดทํ าเกณฑการพิจารณาและขบวนการสรรหาอธิการบดี
!        เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และประกาศใหทราบทั่วกันตอไป
!   3.  ใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบังคับ ในประเด็นส ําคัญดังน้ี

3.1   ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจัดทํ าประกาศรับสมัครผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
       สงใบสมัครพรอมประวัติและผลงานเสนอตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

3.2   ปรับปรุงขอ 7 ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกํ าหนดคุณสมบัต ิ“อธิการบด”ี
           ที่มหาวิทยาลัยตองการ จัดทํ าเกณฑและก ําหนดน้ํ าหนักแตละเกณฑ
                                   ตลอดจนจัดทํ ากระบวนการสรรหาอธิการบดี นํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย
                          พิจารณาอนุมัต ิและประกาศใหทราบทั่วกัน



3.3!  ปรับปรุงขอ 8.1 ใหเติมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จางโดยงบประมาณแผนดิน
  และงบประมาณเงินรายได ต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไป และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  บูรพาไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี
  คนละ 1 ชื่อ ไปยังหนวยงานตนสังกัดได

3.4!  ขอ 8.1 วรรค 2 ใหเติมขอความ “ใหทุกหนวยงานไปทาบทามผูที่มีความ
  เหมาะสมตามความเห็นของหนวยงานนั้น โดยเสนอช่ือไมเกิน 3 คน และขอให
  ผูตอบรับการทาบทามสงใบสมัครและประวัติรวมทั้งผลงานเสนอคณะกรรมการ
  สรรหาอธิการบดี ตามแบบฟอรมที่ก ําหนดไว

3.5!  ปรับปรุงขอความในขออ่ืนๆ ใหสอดคลองกัน
10.!ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบต ําแหนงประธานกรรมการสงเสริม
        กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 โดยมีการแกไขชื่อระเบียบและแกไขชื่อระเบียบขอ 1 ขอความเดิม “ระเบียบ

 มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบต ําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2544”
 แกไขเปน  “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการสงเสริม
 กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544”

11.!อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการที่วางลง ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2544
       จํ านวน 4 อัตรา
12.  อนุมัติกํ าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2545  ดังน้ี

1.! กํ าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2545
จํ านวน 154 อัตรา

2.! กํ าหนดเงินเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2545
จํ านวน 30 ราย เปนเงิน 274,800 บาท

13.  อนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ปละ 2 คร้ัง โดยใชหลักเกณฑการประเมินเชนเดียวกับ
       ขาราชการสาย ก ข และ ค โดยเร่ิมต้ังแตปงบประมาณ 2545  เปนตนไป
14.  อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการตอสัญญา
15.  อนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ)
16.  ใหความเห็นชอบโครงการเลีย้งปลาทับทิมในกระชัง  ในสระนํ ้าในเขตพื้นที่กอตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ
       สระแกว
17.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหารหลักสูตรใหม
        พ.ศ.2544
18.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหวางประเทศ 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 เร่ือง หลกัสูตรนิสิตศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี และ
         การคาระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 ไวกอน โดยขอใหเร่ิมตนดวยหลักสูตรศิลปศาสตร
         มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี   และการคาระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544 กอน
         เพื่อใหคณะมีความแข็งแกรงและมีประสบการณมากกวานี้
25.   อนุมัติงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยบูรพาประจํ าปงบประมาณ 2545 และงบประมาณเงินรายได
        โครงการทดลองจัดการศึกษาหลักสตูรมัธยมศึกษา ซึ่งเนนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ งบประมาณ
        ประจํ าปการศึกษา 2544-2545
26.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงและคาธรรมเนียม
        การศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบํ าเพ็ญ” (ฉบับที ่2) พ.ศ.2544
27.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาใบสมัครสอบคาสมัครสอบและ
         คาธรรมเนียมการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส ําหรับผูบริหาร
         ระดับตน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส ําหรับผูบริหาร พ.ศ.2544
27.! ประธานขอนํ าเร่ือง (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2544 เพื่อเปนมหาวิทยาลัย
         ในก ํากับรัฐบาล ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
28.! ใหความเห็นชอบก ําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา  ดังน้ี

1.! คร้ังที ่6/2544   วันท่ี  12  ตุลาคม 2544
2.! คร้ังที ่7/2544   วันท่ี  16  พฤศจิกายน 2544
3.! คร้ังที ่8/2544   วันท่ี  14  ธันวาคม 2544
4.! คร้ังที ่1/2545   วันท่ี  11  มกราคม 2545
5.! คร้ังที ่2/2545   วันท่ี  8  กุมภาพันธ 2545
6.! คร้ังที ่3/2545   วันท่ี  8 มีนาคม 2545
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