มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 8/2544
วันที่ 14 ธันวาคม 2544
ณ หองประชุม GSP ชั้น P1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 7/2544 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 โดยมีการแกไข
หนาที่ 10 ขอ 2 ขอความเดิม “นายกสภามหาวิทยาลัยจะรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยจัดทํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา .ศ. …. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเรียบรอย แลวสงทบวง
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ ค.ร.ม.ตอไป”
แกไขเปน “ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ปรับปรุงและตรวจสอบ ราง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเรียบรอย เพือ่ เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวสงทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ ค.ร.ม.ตอไป
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร โดยมีการ
แกไขดังนี้
1.1 หนา 2 ขอ 8 วรรคสอง ขอความเดิม “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยทานหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัย”
แกไขเปน “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิทาน
หนึง่ เปนประธานคณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
1.2 หนา 6 ขอ 28 บรรทัดแรก ขอความเดิม “ใหโอนกิจการ สิทธิ หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ
รายได ผลประโยชนตาง ๆ”
แกไขเปน “ใหโอนกิจการ สิทธิ หนาที่ ทรัพยสิน หนี้สิน งบประมาณรายได ผลประโยชน
ตาง ๆ
และใหปรับแกไขตามมติขางตน แลวเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
3. รับทราบการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. รับทราบ ราง กําหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจและเสด็จฯ
แทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผสู าเร็
ํ จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2543

5. รับทราบความกาวหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. และใหรักษาหลักการเดิมไว
โดยมอบใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํารูปแบบและความสมบูรณของ พ.ร.บ. นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
6. รับทราบเกณฑการสรรหาอธิการบดีและปฏิทินการดําเนินการ
7. รับทราบคูมือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2545) มหาวิทยาลัยบูรพา และมีขอเสนอแนะดังนี้
!
1. ใหจัดทําวิชาเพิม่ เติมอีก 2 รายวิชา คือ
1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
1.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
2. วิชา 999 101 สหศาสตร 1 ใหเติมคําอธิบายรายวิชา ในบรรทัดที่ 2 "…..กฎหมาย
สิทธิและหนาที่พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ……"
3. วิชา 999 102 สหศาสตร 2 ใหเติมคําอธิบายรายวิชา โดยมีเนือ้ หาสาระ เรือ่ ง สิ่งแวดลอม
เพศศึกษา หรือประชากรศึกษา และความคิดแบบวิทยาศาสตร ดวย
4. วิชา 423319 ใหเปลี่ยนชื่อวิชาเปน องคกรเรียนรู (แทนชือ่ เดิม องคกรแหงการเรียนรู)
5. ศาสตราจารย ดร.วิโรจน ตันตราภรณ ยินดีรับเชิญเปนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใหแกอาจารยที่สอนวิทยาศาสตร เพือ่ ใหผเู รียน "รักวิทยาศาสตร"
8. อนุมัติผลการศึกษาประจําภาคตน ปการศึกษา 2544 รวมทั้งสิ้น 355 คน
9. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544
10. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัย การบริหารรัฐกิจ
พ.ศ.2544 โดยใหแกไข หนา 2 ขอ 8 วรรคสอง ขอความเดิม หนา 2 ขอ 8 วรรคสอง
ขอความเดิม “ใหกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าก
ภายนอกมหาวิทยาลัยทานหนึ่งเปนประธาน คณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
แกไขเปน “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่ง
เปนประธานคณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
11. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาคณบดี ผูอ ํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.2544
โดยใหแกไขขอความดังนี้
1. หนา 2 ขอ 6.4.3 ขอความเดิม ”เปนผูซึ่งมีศักยภาพในการชี้นาสั
ํ งคม” แกไขเปน
“ เปนผูที่มีศักยภาพในการรวมนําสังคม”
2. หนา 4 ขอ 11 ขอความเดิม ”ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการ
3. ปฏิบัติตามขอบังคับนี้” แกไขเปน ”ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ การปฏิบตั ติ าม
ขอบังคับนี้ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย”
12. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาผูอ านวยการสถาบั
ํ
น สํานัก ศูนย
หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2544 โดยใหแกไขขอความดังนี้

1. หนา 3 ขอ 6.4.3 ขอความเดิม ”เปนผูซึ่งมีศักยภาพในการชี้นาสั
ํ งคม” แกไขเปน
“ เปนผูที่มีศักยภาพในการรวมนําสังคม”
!
2. หนา 4 ขอ 11 ขอความเดิม ”ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามขอบังคับนี”้ แกไขเปน ”ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ให
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย”
13. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตัง้ ภาควิชานิตศิ าสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
1. เห็นชอบใหดําเนินการ “โครงการจัดตัง้ ภาควิชานิตศิ าสตร” ตามเสนอ
2. ใหตัดสาระที่เกี่ยวของกับ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” เกี่ยวกับการเปดสอนในป 2545
ออกจากเอกสารโดยการ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ยังไมใหความเห็นชอบหลักสูตร
และการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
3. ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปหาขอมูลทั้งในและตางประเทศในการจัดการเรียน
การสอนเพือ่ รับปริญญาที่ 2 ดานกฎหมาย โดยรับผูที่สาเร็
ํ จหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาใด
สาขาหนึ่ง เขาศึกษาวิชากฎหมายลวน ๆ โดยใชเวลาเรียน ประมาณ 3 ป แลวไดรบั ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต เปนปริญญาที่ 2
14. ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
15. ใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินผลโครงการ
(หลักสูตร 1 ป) พ.ศ.2544 ดังนี้
1. โดยใหเพิ่มเติมวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน
และการบริหารงานระดับทองถิน่ ดวย
2. อนุมตั ใิ หเปดสอนได โดยใหหลักการจัดการเรียนการสอนไวดงั นี้
!
2.1 ควรมีคณะกรรมการดูแลโครงการนีโ้ ดยเฉพาะ 1 ชุด และใหเชิญผูท รงคุณวุฒดิ า นนี้
เปนที่ปรึกษาดวย
2.2 ใหปรับแผนการเรียนการสอนใหม โดยสอนแบบ module เชน ในสัปดาหแรก เรียนรู
เรือ่ งระเบียบกองทุนหมูบ า น และการบริหารงานทองถิ่น หลังจากนั้นสงนิสิตเขาไปฝงตัว
ในหมูบาน 2 สัปดาห เพือ่ สังเกตและรวบรวมขอมูลตาง ๆ นํากลับมาวิเคราะหในหองเรียน
แลวกลับไปในหมูบานใหม
2.3 ใหวิทยาลัยพาณิชยศาสตรรวมมือในการสอน และการฝกงานภาคสนามกับวิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ ซึ่งจะมีประสบการณและเชี่ยวชาญในดานบริหารงานในทองถิ่นเปนอยางดี
2.4 ใหบทบาทของอาจารยเนนการจัดกระบวนการเรียนรู โดยวิธีการหาคําตอบในชุมชน
ซึง่ ผูเ รียนจะไดเรียนรูว ธิ กี ารบริหารของรัฐไปดวย
ขอใหมหาวิทยาลัยใชวิกฤตนี้เปนโอกาสในการดําเนินการ เพือ่ เปนการเรียนรูว ธิ กี ารสอน
ที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งนาจะมีผลลัพธที่คุมคามาก

16. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบ ริหารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545
17. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
โดยขอใหเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับ nanochemistry ในวิชา 303521 ทฤษฎีเคมีอินทรีย ดวย
18. ใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการตลาด (ตอเนือ่ ง)
ณ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
19. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ ง) สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ฉบับป พ.ศ.2543
20. ใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว
ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการใหมีการดําเนินการเพือ่ หาทางสรางอาคารเรียนได
2. แนะนําใหของบประมาณแผนดินใหไดกอนการกอสราง
21. ใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารทองใหญอนุสสร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ
จันทบุรี ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการใหมีการดําเนินการเพือ่ หาทางสรางอาคารได
2. แนะนําใหของบประมาณแผนดินใหไดกอนการกอสราง
22. ขออนุมตั เิ ชาคอมพิวเตอรจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ โดยมีมติดงั นี้
1. ใหความเห็นชอบเชาคอมพิวเตอรโดยวิธพี เิ ศษ
!
2. ใหความเห็นชอบกอหนีผ้ กู พันเปนเวลา 3 ป และใหความเห็นชอบในหลักการ ใหมหาวิทยาลัย
!
เชาเครือ่ งคอมพิวเตอรได โดยผูกพันงบประมาณ ขามปไมเกิน 3 ป โดยขออนุมตั ติ อ
!
คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย
23. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2545 เฉพาะเดือนมกราคม – มีนาคม 2545
1. ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 11 มกราคม 2545 (เวลา 13:30 น.)
2. ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2545 (เวลา 13:30 น.)
3. ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 8 มีนาคม 2545 (เวลา 13:30 น.)
24. พิจารณาการขอมอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติของสภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีมติ คือ ขอใหนําวาระนีพ้ จิ ารณาในการประชุมครัง้ ตอไป
****************************

