
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 8/2544

   วันท่ี  14  ธันวาคม  2544
ณ   หองประชมุ GSP  ชั้น  P1   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
อาคารยูไนเต็ด  เซ็นเตอร  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ

1.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2544  วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544  โดยมีการแกไข
      หนาที ่10  ขอ 2  ขอความเดิม  “นายกสภามหาวิทยาลัยจะรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยจัดทํ ารางพระราช-
      บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา .ศ. ….  เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับของรัฐใหเรียบรอย แลวสงทบวง
      มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ ค.ร.ม.ตอไป”
                            แกไขเปน  “ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ปรับปรุงและตรวจสอบ ราง พระราชบัญญัติ
      มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. …. เพื่อเปนมหาวิทยาลัยในก ํากับของรัฐใหเรียบรอย เพ่ือเสนอนายกสภา
      มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลวสงทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ ค.ร.ม.ตอไป
2.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร โดยมกีาร
       แกไขดังนี้
                  1.1  หนา 2 ขอ 8 วรรคสอง ขอความเดิม “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือก
                         กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยทานหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการประจํ า
                         มหาวิทยาลัย”
                         แกไขเปน   “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิทาน
                         หน่ึงเปนประธานคณะกรรมการประจํ าวิทยาลัย”

           1.2  หนา 6 ขอ 28 บรรทัดแรก ขอความเดิม “ใหโอนกิจการ สิทธ ิหนาที ่ทรัพยสิน งบประมาณ
                         รายได ผลประโยชนตาง ๆ”
                          แกไขเปน  “ใหโอนกิจการ สิทธ ิหนาที ่ทรัพยสิน หนี้สิน งบประมาณรายได  ผลประโยชน
                          ตาง ๆ
      และใหปรับแกไขตามมติขางตน แลวเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
3.  รับทราบการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาวิชา
      เทคโนโลยสีารสนเทศ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.   รับทราบ ราง กํ าหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดํ าเนิน
      ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร วิทยาลยัการบริหารรัฐกจิและเสด็จฯ
       แทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสํ าเร็จการศึกษา ประจํ าปการศึกษา 2543



5.   รับทราบความกาวหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. และใหรักษาหลักการเดิมไว
      โดยมอบใหมหาวิทยาลัยไปจัดทํ ารูปแบบและความสมบูรณของ พ.ร.บ. นํ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
       พิจารณาตอไป
6.   รับทราบเกณฑการสรรหาอธิการบดีและปฏิทินการดํ าเนินการ
7.   รับทราบคูมือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2545) มหาวิทยาลัยบูรพา และมีขอเสนอแนะดังนี้
!                 1.   ใหจัดท ําวิชาเพ่ิมเติมอีก 2 รายวิชา คือ
                              1.1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร

   1.2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
              2.     วิชา 999 101 สหศาสตร 1  ใหเติมคํ าอธิบายรายวิชา  ในบรรทัดท่ี 2  "…..กฎหมาย
                              สิทธิและหนาที่พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ……"
                      3.    วิชา 999 102  สหศาสตร 2  ใหเติมคํ าอธิบายรายวิชา  โดยมีเน้ือหาสาระ เร่ือง สิ่งแวดลอม
                              เพศศึกษา หรือประชากรศึกษา และความคิดแบบวิทยาศาสตร  ดวย
                      4.    วิชา 423319  ใหเปลี่ยนชื่อวิชาเปน องคกรเรียนรู  (แทนช่ือเดิม องคกรแหงการเรียนรู)
                      5.     ศาสตราจารย ดร.วิโรจน  ตันตราภรณ  ยินดีรับเชิญเปนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                              ใหแกอาจารยที่สอนวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียน "รักวิทยาศาสตร"
8.   อนุมัติผลการศึกษาประจํ าภาคตน  ปการศึกษา 2544  รวมทั้งสิ้น 355 คน
9.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2544
10. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัย การบริหารรัฐกจิ
       พ.ศ.2544  โดยใหแกไข หนา 2 ขอ 8 วรรคสอง ขอความเดิม หนา 2 ขอ 8 วรรคสอง
      ขอความเดิม  “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
       ภายนอกมหาวิทยาลัยทานหนึ่งเปนประธาน คณะกรรมการประจํ าวิทยาลัย”
       แกไขเปน  “ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่ง
       เปนประธานคณะกรรมการประจํ าวิทยาลัย”
11.  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํ านวยการวิทยาลัย พ.ศ.2544
       โดยใหแกไขขอความดังนี้
               1.  หนา 2 ขอ 6.4.3  ขอความเดิม  ”เปนผูซึ่งมีศักยภาพในการชี้น ําสังคม”  แกไขเปน
                    “ เปนผูที่มีศักยภาพในการรวมนํ าสังคม”
               2.  หนา 4 ขอ 11  ขอความเดิม  ”ใหคณะกรรมการสรรหามีอํ านาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการ
               3. ปฏิบัติตามขอบังคับนี้”  แกไขเปน  ”ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม
                   ขอบังคับนี้ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย”
12.  ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาผูอํ านวยการสถาบัน ส ํานัก ศูนย
        หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2544 โดยใหแกไขขอความดังนี้



              1.   หนา 3 ขอ 6.4.3  ขอความเดิม  ”เปนผูซึ่งมีศักยภาพในการชี้น ําสังคม”  แกไขเปน
                    “ เปนผูที่มีศักยภาพในการรวมนํ าสังคม”
!        2.   หนา 4 ขอ 11  ขอความเดิม  ”ใหคณะกรรมการสรรหามีอํ านาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
                    การปฏิบัติตามขอบังคับนี”้  แกไขเปน  ”ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามขอบังคับนี้ให
                    เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย”
13.   ใหความเห็นชอบโครงการจัดต้ังภาควิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังน้ี
              1.  เห็นชอบใหดํ าเนินการ “โครงการจัดต้ังภาควิชานิติศาสตร”  ตามเสนอ
              2.  ใหตัดสาระที่เกี่ยวของกับ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” เกี่ยวกับการเปดสอนในป 2545

      ออกจากเอกสารโดยการ  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ยังไมใหความเห็นชอบหลักสูตร
                    และการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
             3.  ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปหาขอมูลทั้งในและตางประเทศในการจัดการเรียน

     การสอนเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ดานกฎหมาย โดยรับผูที่ส ําเร็จหลักสตูรระดับปริญญาตรี  สาขาใด
     สาขาหนึ่ง  เขาศึกษาวิชากฎหมายลวน ๆ โดยใชเวลาเรียน ประมาณ 3 ป  แลวไดรับปริญญานิติ-
     ศาสตรมหาบัณฑิต  เปนปริญญาท่ี 2

14.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
15.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินผลโครงการ
         (หลักสูตร 1 ป) พ.ศ.2544 ดังน้ี
                     1.  โดยใหเพิ่มเติมวิชาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน

             และการบริหารงานระดับทองถ่ิน ดวย
                     2.  อนุมัติใหเปดสอนได  โดยใหหลกัการจัดการเรียนการสอนไวดังน้ี
!                     2.1  ควรมีคณะกรรมการดูแลโครงการน้ีโดยเฉพาะ 1 ชุด  และใหเชิญผูทรงคุณวุฒิดานน้ี

                 เปนที่ปรึกษาดวย
                          2.2  ใหปรับแผนการเรียนการสอนใหม  โดยสอนแบบ module  เชน  ในสัปดาหแรก   เรียนรู
                                  เร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  และการบริหารงานทองถิ่น  หลังจากนั้นสงนิสิตเขาไปฝงตัว
                                 ในหมูบาน 2 สัปดาห  เพ่ือสังเกตและรวบรวมขอมูลตาง ๆ นํ ากลับมาวิเคราะหในหองเรียน
                                  แลวกลับไปในหมูบานใหม
                          2.3  ใหวิทยาลัยพาณิชยศาสตรรวมมือในการสอน  และการฝกงานภาคสนามกับวิทยาลัยการ
                                  บริหารรัฐกิจ  ซึ่งจะมีประสบการณและเชี่ยวชาญในดานบริหารงานในทองถิ่นเปนอยางดี
                          2.4   ใหบทบาทของอาจารยเนนการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยวิธีการหาค ําตอบในชุมชน
                                   ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการบริหารของรัฐไปดวย

          ขอใหมหาวิทยาลัยใชวิกฤตนี้เปนโอกาสในการด ําเนินการ  เพ่ือเปนการเรียนรูวิธีการสอน
        ที่แตกตางไปจากเดิม  ซึ่งนาจะมีผลลัพธที่คุมคามาก



16.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส ําหรับผูบริหารหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2545
17.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
        โดยขอใหเพิ่มเติมสาระเกี่ยวกับ nanochemistry  ในวิชา 303521  ทฤษฎีเคมีอินทรีย ดวย
18.   ใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการตลาด (ตอเน่ือง)
        ณ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
19.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) สาขาวิชาการ
         เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ า  ฉบับป พ.ศ.2543
20.   ใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว
         ดังน้ี

1.  อนุมัติในหลักการใหมีการดํ าเนินการเพ่ือหาทางสรางอาคารเรียนได
2.  แนะนํ าใหของบประมาณแผนดินใหไดกอนการกอสราง

21.   ใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารทองใหญอนุสสร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ
        จันทบุรี ดังน้ี

1.  อนุมัติในหลักการใหมีการดํ าเนินการเพ่ือหาทางสรางอาคารได
              2.  แนะนํ าใหของบประมาณแผนดินใหไดกอนการกอสราง
22.   ขออนุมัติเชาคอมพิวเตอรจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ  โดยมีมติดังน้ี
              1.    ใหความเห็นชอบเชาคอมพิวเตอรโดยวิธีพิเศษ
!        2.     ใหความเห็นชอบกอหน้ีผูกพันเปนเวลา 3 ป  และใหความเห็นชอบในหลักการ ใหมหาวิทยาลัย
!                 เชาเคร่ืองคอมพิวเตอรได  โดยผูกพันงบประมาณ ขามปไมเกิน 3 ป  โดยขออนุมัติตอ
!                 คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย
23.   ใหความเห็นชอบก ําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจํ าป 2545 เฉพาะเดือนมกราคม – มีนาคม 2545

1.  คร้ังที ่1/2545   วันท่ี  11  มกราคม  2545   (เวลา  13:30 น.)
2.  คร้ังที่ 2/2545    วันท่ี   8  กุมภาพันธ 2545  (เวลา 13:30 น.)

  3.  คร้ังที ่3/2545     วันท่ี  8  มีนาคม  2545      (เวลา 13:30 น.)
24.    พิจารณาการขอมอบอํ านาจในการพิจารณาอนุมัติของสภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารพนักงาน
         มหาวิทยาลัย  โดยมมีติ คือ ขอใหนํ าวาระน้ีพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป

****************************
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