
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 7/2544

   วันท่ี  29  ตุลาคม  2544
ณ   หองประชมุ 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.! รับทราบ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพารับเคร่ืองอิสริยาภรณ “วัฒนธรรมเหรียญเงิน”
       และรางวัลวัฒนธรรมเซจง
2.   รับทราบการประชุมวิชาการเพือ่นํ าเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
3.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2544  วันท่ี 29 ตุลาคม 2544 โดยมีการแกไขดังนี้
      หนา 8 บรรทัดท่ี 4  และบรรทัดท่ี 19
      ขอความเดิม  “หลักสูตรใหม พ.ศ.2544  ท้ังน้ีใหตรวจสอบเร่ืองวุฒิการศึกษาของศาสตราจารย ดร.ศรีศักด์ิ
                              จามรมาน”
      แกไขเปน  “หลักสูตรใหม พ.ศ.2544  ทั้งนี้ใหตรวจสอบความถูกตองสาขาการศึกษาของศาสตราจารย
                         ดร.ศรีศักด์ิ  จามรมาน”
4.   รับทราบรายงานประจํ าป 2544 ของโครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
      สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม
5.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุงและคาธรรมเนียม
       การศึกษา  ส ําหรับนิสิตภาคปกต ิ พ.ศ.2544
6.    อนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจํ าป 2545 ของหนวยงานนอกระบบในก ํากับของมหาวิทยาลัย
       บูรพา   โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ   ดังน้ี

       1.  วิทยาลยัการบริหารรัฐกจิ  ยังขาดความสมบูรณในรายการเงินส ํารองใหมหาวิทยาลัย 10%
                          จึงควรระบุไวใหชัดเจนดวย
               2.  ในการจัดท ํางบประมาณปตอ ๆ ไป  มีขอเสนอแนะ  ดังน้ี
              2.1  ควรแจกแจงคาตอบแทนคาใชสอยใหชัดเจน

             2.2  ควรระบุงบประมาณดานการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การพฒันา
                     อาจารย ใหชัดเจน

                           2.3  ควรระบุผลลัพธของโครงการ หรือกิจกรรมท่ีดํ าเนินการใหชัดเจน  เชน จํ านวนผูส ําเร็จ
                                  การศึกษา  จํ านวนงานวิจัยที่จะเสร็จสมบูรณ  จํ านวนอาจารยท่ีจะไดรับการพัฒนา
                                  ดานตาง ๆ  เปนตน



 7.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544
        โดยมีมติดังน้ี

         1.  ใหแกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2540  เฉพาะสวนที่จ ําเปน
                            ตองแกไขเทาน้ัน

              2.  ใหด ําเนินการในขอ 7.1  และ 7.2 ตามที่ระบุไวในขอบังคับฯ
!                 3.  ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกํ าหนดคุณสมบัติผูสมควรดํ ารงตํ าแหนง “อธิการบด”ี
                            ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ในระยะเวลา 4 ป ตอไป  โดยมองไปขางหนาวา
                            มหาวิทยาลัยบูรพา  ตองการอธิการบดีประเภทไหน  เชน  เกงวิชาการ  เกงบริหาร  หรือเกง
                            ดานการประสานงาน  ถาเนนดานใดมากก็ใหนํ ้าหนักสวนนั้นมาก
                      4.   ในขอ 7.4  ใหคงไว  โดยใหจัดทํ าเกณฑ  เชน  ดานวิชาการ  ตองมีงานวิจัยไมนอยกวาก่ีเร่ือง
                            ดานบริหาร  ตองมีประสบการณดานบริหารอยางไรบาง  เปนตน

            เมื่อกํ าหนดเกณฑและนํ ้าหนักแตละเกณฑแลว  ใหน ําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ และ ประกาศใหทราบทั่วกัน

5.  ในขอ 8.1  ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อในแตละหนวยงาน  คือ  อาจารย  ขาราชการประจํ า  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจาง  ที่จางโดยงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได  (ที่ไมใชนักการ
ภารโรง) ต้ังแตระดับ 3 หรือเทียบเทา ขึ้นไป ท่ีรับราชการหรือปฏิบัติงานโดยไดรับการบรรจุ
ในมหาวิทยาลัยบูรพามาแลวไมนอยกวา 1 ป

6.   ในขอ 8.4  ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนํ ารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
      จากขอ 8.1  8.2 และสมัครจากขอ 8.3 มาดํ าเนินการตามกระบวนการในขอ 7.4  และ
      พิจารณากลั่นกรองชื่อ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไมเกิน 3 ชื่อ  (โดยคณะกรรมการสรรหา
      อธิการบดีตองพิจารณา ผูสมควรดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีเรียงล ําดับไวดวย)  ส ําหรับการลง
      คะแนนเสียงจะไดมีการพิจารณากันในโอกาสตอไป
7.    สภามหาวิทยาลัยจะเชิญผูไดรับการเสนอชื่อไมเกิน 3 คน  จากการเสนอของคณะกรรมการ
       สรรหาอธิการบดีมาสัมภาษณเพื่อรับฟงวิสัยทัศนกอนพิจารณาตัดสินใจเลือกผูสมควรดํ ารง
       ตํ าแหนงอธิการบดีตอไป

       หมายเหตุ     ในวันขางหนาตองคํ านึงถึงนํ้ าหนักของผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหมากขึ้น  ส ําหรับคร้ังน้ี
                            ยังท ําไมได  เน่ืองจากขอบังคับไมเอ้ืออํ านวยใหท ําเชนน้ัน
8.    ใหความเห็นชอบจัดทํ าขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544 ฉบับที ่2
        โดยมีการแกไขขอบังคับฯ พ.ศ.2540 ในบางขอเทานั้น  และใหปรับปฏทิินการสรรหาอธิการบดี
        โดยใหการประกาศรับสมคัรและกิจกรรมตาง ๆ ออกหลังขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ
        สรรหาอธิการบดี   พ.ศ.2544  ฉบับที ่2  ประกาศใช



9.! พิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับของรัฐ
       โดยมีมติดังน้ี
       1.  ใหปรับแก 4 มาตรา  ดังน้ี

เดิม  มาตรา ๒๖  (๑)  ประธานสภาวิชาการ ซึ่งเลือกกันเองจากกรรมการสภาวิชาการ
              แกไขใหม  มาตรา ๒๖  (๑)  ประธานสภาวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการ
                                                  สภาวิชาการ  ตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ

เดิม  มาตรา ๒๗ (๕)  พิจารณาหลักสูตร  การสอน  การวัดผลการศึกษา และการพัฒนานิสิต
                                                 ตลอดจนระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับปณิธาน
                                                 ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

แกไขใหม  มาตรา ๒๗ (๕)  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร  การสอน  การวัดผลการศึกษา
                                                     และการพัฒนานิสิต ใหสอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัย
เดิม  มาตรา ๒๗ (๘)  ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย
                                    และผูชวยศาสตราจารย  หรือตํ าแหนงทางวิชาการอ่ืน
แกไขใหม  มาตรา ๒๗ (๘)  ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารย  และ

                             ผูชวยศาสตราจารย  หรือตํ าแหนงทางวิชาการอ่ืน  ตามขอเสนอแนะ
                             ของอธิการบดี

                  มาตรา ๓๔ (๓)  ทว ิ เสนอแนะการกํ าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เดิม  มาตรา ๕๖  อธิการบด ีรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ตองทํ างานเต็มเวลา
                           และจะท ําการสอนในระหวางการดํ ารงตํ าแหนงไมได  เวนแตเปนกรณีจํ าเปน
                          ที่หลีกเลี่ยงไมไดเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
                          ที่สภามหาวิทยาลัยก ําหนดตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ

            แกไขใหม  มาตรา ๕๖  อธิการบด ีและรองอธกิารบดี ตองทํ างานเต็มเวลา และจะท ําการสอนใน
                      ระหวางการดํ ารงตํ าแหนงไมได  เวนแตเปนกรณีจํ าเปนที่หลีกเลี่ยงไมได
                      เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
                      กํ าหนดตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ

       2. นายกสภามหาวิทยาลัยจะรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย  จัดทํ ารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
           พ.ศ. … เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับของรัฐ  ใหเรียบรอย  แลวสงทบวงมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอ
           ค.ร.ม. ตอไป
3. เอกสารรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. …  ที่เสนอทบวงมหาวิทยาลัยแลว
           ใหเผยแพรโดย Web site  และใหผูสนใจสามารถขอดูรายละเอียดไดที่ส ํานักงานอธิการบดี
       4. ส ําหรับขอเสนอของกรรมการบางทานในเร่ือง สภาอาจารย ถามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
           ตามพระราชบัญญัติฯ สภาอาจารย ไดเปลี่ยนเปนสภาพนักงาน  ซึ่งจะขอปรับในบทเฉพาะกาล
           ใหครอบคลุมถึงบุคลากรที่ยังเปนขาราชการอยูจนกวาบุคลากรที่เปนขาราชการนั้นจะเปลี่ยนสภาพ
           เปนพนักงาน



ซึ่งที่ประชุมมีมติใหบันทึกขอเสนอไว เพื่อใหมหาวิทยาลัยดํ าเนินการตอไป เม่ือออก
           ระเบียบหรือขอบังคับภายใน
10.!ใหความเห็นชอบ ในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
        พ.ศ.2544 โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมใหเพิ่มขอความดังนี้
                 1.  ใหความเห็นชอบในหลักการ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมใหเพิ่มขอความดังนี้
!                 1.1  ขอ 5 ใหเพิ่มขอความ “และสงเสริมคุณธรรม” ตอทายขอความเดิม

                1.2  หนา 2 ใหเพิ่มขอความในขอ 6 ทว ิ“สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นเพื่อ
                       ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดํ าเนินงานของวิทยาลัยทุกสองป  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
                       ที่สภามหาวิทยาลัยก ําหนด”

                       1.3  หนา 3 ใหเพิ่มขอความในขอ 10 วรรคสอง “และในกรณีที่วิทยาลัยไมผานการประเมินตาม
                              ขอ 6 ทว ิ สภามหาวิทยาลัยอาจใหผูอํ านวยการพนจากต ําแหนงกอนวาระได”
                  2.  ใหเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยดวยหากคณะกรรมการ
                       ที่ปรึกษากฎหมายฯ มีขอเสนอแนะประการใด  ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
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