มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 7/2544
วันที่ 29 ตุลาคม 2544
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.! รับทราบ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพารับเครือ่ งอิสริยาภรณ “วัฒนธรรมเหรียญเงิน”
และรางวัลวัฒนธรรมเซจง
2. รับทราบการประชุมวิชาการเพือ่ นําเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 6/2544 วันที่ 29 ตุลาคม 2544 โดยมีการแกไขดังนี้
หนา 8 บรรทัดที่ 4 และบรรทัดที่ 19
ขอความเดิม “หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 ทัง้ นีใ้ หตรวจสอบเรือ่ งวุฒกิ ารศึกษาของศาสตราจารย ดร.ศรีศกั ดิ์
จามรมาน”
แกไขเปน “หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 ทั้งนี้ใหตรวจสอบความถูกตองสาขาการศึกษาของศาสตราจารย
ดร.ศรีศกั ดิ์ จามรมาน”
4. รับทราบรายงานประจําป 2544 ของโครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม
5. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2544
6. อนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป 2545 ของหนวยงานนอกระบบในกํากับของมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมีขอ สังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ยังขาดความสมบูรณในรายการเงินสํารองใหมหาวิทยาลัย 10%
จึงควรระบุไวใหชดั เจนดวย
2. ในการจัดทํางบประมาณปตอ ๆ ไป มีขอ เสนอแนะ ดังนี้
2.1 ควรแจกแจงคาตอบแทนคาใชสอยใหชัดเจน
2.2 ควรระบุงบประมาณดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การพัฒนา
อาจารย ใหชดั เจน
2.3 ควรระบุผลลัพธของโครงการ หรือกิจกรรมทีด่ าเนิ
ํ นการใหชดั เจน เชน จํานวนผูสาเร็
ํ จ
การศึกษา จํานวนงานวิจัยที่จะเสร็จสมบูรณ จํานวนอาจารยทจ่ี ะไดรบั การพัฒนา
ดานตาง ๆ เปนตน

7. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544
โดยมีมติดงั นี้
1. ใหแกขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2540 เฉพาะสวนที่จาเป
ํ น
ตองแกไขเทานัน้
2. ใหดาเนิ
ํ นการในขอ 7.1 และ 7.2 ตามที่ระบุไวในขอบังคับฯ
!
3. ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนดคุณสมบัติผูสมควรดํารงตําแหนง “อธิการบดี”
ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในระยะเวลา 4 ป ตอไป โดยมองไปขางหนาวา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตองการอธิการบดีประเภทไหน เชน เกงวิชาการ เกงบริหาร หรือเกง
ดานการประสานงาน ถาเนนดานใดมากก็ใหนาหนั
ํ้ กสวนนั้นมาก
4. ในขอ 7.4 ใหคงไว โดยใหจดั ทําเกณฑ เชน ดานวิชาการ ตองมีงานวิจยั ไมนอ ยกวากีเ่ รือ่ ง
ดานบริหาร ตองมีประสบการณดา นบริหารอยางไรบาง เปนตน
เมื่อกําหนดเกณฑและนําหนั
้ กแตละเกณฑแลว ใหนาเสนอนายกสภามหาวิ
ํ
ทยาลัยเพื่อ
อนุมตั ิ และ ประกาศใหทราบทั่วกัน
5. ในขอ 8.1 ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อในแตละหนวยงาน คือ อาจารย ขาราชการประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจาง ที่จางโดยงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได (ที่ไมใชนักการ
ภารโรง) ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา ขึ้นไป ทีร่ บั ราชการหรือปฏิบตั งิ านโดยไดรบั การบรรจุ
ในมหาวิทยาลัยบูรพามาแลวไมนอยกวา 1 ป
6. ในขอ 8.4 ใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนารายชื
ํ
่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
จากขอ 8.1 8.2 และสมัครจากขอ 8.3 มาดําเนินการตามกระบวนการในขอ 7.4 และ
พิจารณากลั่นกรองชื่อ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไมเกิน 3 ชื่อ (โดยคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีตองพิจารณา ผูส มควรดํารงตําแหนงอธิการบดีเรียงลําดับไวดวย) สําหรับการลง
คะแนนเสียงจะไดมีการพิจารณากันในโอกาสตอไป
7. สภามหาวิทยาลัยจะเชิญผูไดรับการเสนอชื่อไมเกิน 3 คน จากการเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีมาสัมภาษณเพื่อรับฟงวิสัยทัศนกอนพิจารณาตัดสินใจเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีตอ ไป
หมายเหตุ ในวันขางหนาตองคํานึงถึงนํ้าหนักของผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหมากขึ้น สําหรับครัง้ นี้
ยังทําไมได เนือ่ งจากขอบังคับไมเอือ้ อํานวยใหทาเช
ํ นนัน้
8. ใหความเห็นชอบจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544 ฉบับที่ 2
โดยมีการแกไขขอบังคับฯ พ.ศ.2540 ในบางขอเทานั้น และใหปรับปฏิทนิ การสรรหาอธิการบดี
โดยใหการประกาศรับสมัครและกิจกรรมตาง ๆ ออกหลังขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544 ฉบับที่ 2 ประกาศใช

9.! พิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
โดยมีมติดงั นี้
1. ใหปรับแก 4 มาตรา ดังนี้
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) ใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ และถอดถอนรองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงทางวิชาการอืน่
แกไขใหม มาตรา ๒๗ (๘) ใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ และถอดถอนรองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงทางวิชาการอืน่ ตามขอเสนอแนะ
ของอธิการบดี
มาตรา ๓๔ (๓) ทวิ เสนอแนะการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
เดิม มาตรา ๕๖ อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ตองทํางานเต็มเวลา
และจะทําการสอนในระหวางการดํารงตําแหนงไมได เวนแตเปนกรณีจาเป
ํ น
ที่หลีกเลี่ยงไมไดเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
แกไขใหม มาตรา ๕๖ อธิการบดี และรองอธิการบดี ตองทํางานเต็มเวลา และจะทําการสอนใน
ระหวางการดํารงตําแหนงไมได เวนแตเปนกรณีจาเป
ํ นที่หลีกเลี่ยงไมได
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
2. นายกสภามหาวิทยาลัยจะรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย จัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. … เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใหเรียบรอย แลวสงทบวงมหาวิทยาลัย เพือ่ เสนอ
ค.ร.ม. ตอไป
3. เอกสารรางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. … ที่เสนอทบวงมหาวิทยาลัยแลว
ใหเผยแพรโดย Web site และใหผูสนใจสามารถขอดูรายละเอียดไดที่สานั
ํ กงานอธิการบดี
4. สําหรับขอเสนอของกรรมการบางทานในเรือ่ ง สภาอาจารย ถามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ตามพระราชบัญญัตฯิ สภาอาจารย ไดเปลี่ยนเปนสภาพนักงาน ซึ่งจะขอปรับในบทเฉพาะกาล
ใหครอบคลุมถึงบุคลากรที่ยังเปนขาราชการอยูจนกวาบุคลากรที่เปนขาราชการนั้นจะเปลี่ยนสภาพ
เปนพนักงาน

ซึ่งที่ประชุมมีมติใหบันทึกขอเสนอไว เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป เมือ่ ออก
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 ทวิ “สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะบุคคลขึ้นเพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของวิทยาลัยทุกสองป ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”
1.3 หนา 3 ใหเพิ่มขอความในขอ 10 วรรคสอง “และในกรณีที่วิทยาลัยไมผานการประเมินตาม
ขอ 6 ทวิ สภามหาวิทยาลัยอาจใหผูอํานวยการพนจากตําแหนงกอนวาระได”
2. ใหเสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษากฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยดวยหากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายฯ มีขอ เสนอแนะประการใด ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

