
มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 1/2545

    วันศุกรท่ี  11  มกราคม  2545
    ณ หองประชมุ GSC  ชั้น P1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

     อาคารยูไนเต็ด  เซ็นเตอร  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ

1.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 8/2544 วันท่ี 14 ธันวาคม 2544
     โดยมีการแกไขดังนี้

หนาที ่10  ขอ 5.3.1 มติ ขอ 2  ขอความเดิม “ใหตัดสาระที่เกี่ยวของกับ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
      เกี่ยวกับการเปดสอนในป 2545  ออกจากเอกสารโดยการ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ยังไมให
      ความเห็นชอบหลักสูตร และการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว”

                                  แกไขเปน  “ใหตัดสาระที่เกี่ยวของกับ “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
      เกี่ยวกับการเปดสอนในป 2545 ออกจากเอกสารโครงการ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ยังไมให
      ความเห็นชอบหลักสูตร และการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว”
2.   ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวีและการคาระหวางประเทศ
      โดยมีมติดังน้ี
          1.  ใหความเห็นชอบ

              2.  ใหตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจํ าหลักสูตรที่ปรากฎในเอกสารใหถูกตอง
              3.  ใหมีอาจารยประจํ าท่ีมีคุณวุฒิตรงสาขาใหเปนท่ีเรียบรอยกอนขออนุมัติเปดสอน

3.   การขอมอบอํ านาจในการพิจารณาอนุมัติของสภาวิชาการและคณะกรรมการบริหารพนักงาน
      มหาวิทยาลัย  โดยมีมติดังน้ี
               1.  มอบอํ านาจใหสภาวิชาการด ําเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทักทวง ดังนี้
                    (1)  มอบอํ านาจการอนุมัติหลักสูตรเดิมท่ีมีการปรับปรุง

      (2)   มอบอํ านาจการยายโอนนิสิต การยายโอนหนวยกิต การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง
              การยกเวนรายวิชาและอ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการเงิน

                    (3)   มอบอํ านาจการพิจารณาแตงตั้งสภาวิชาการ ตํ าแหนงคณาจารย  ผูดํ ารงตํ าแหนง
                            รองศาสตราจารยข้ึนไป จากกลุมสาขาวิชาตาง ๆ
หมายเหตุ    มอบหมายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาการ
                   วาควรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงอยางไรหรือไม

   2.  มอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยดํ าเนินการและเสนอสภา
                   มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวง  ดังน้ี



(1)! มอบอํ านาจ ขอ 6.1 แหงระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงาน
        มหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2543
(2)! มอบอํ านาจการก ําหนดตํ าแหนงเพ่ิมเติม ระหวางปงบประมาณ กรณีทดแทน
       อัตราวาง และอัตราเกษียณอายุราชการ

                      (3)   มอบอํ านาจการเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจํ าป
                      (4)   มอบอํ านาจการรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัย
                      (5)   มอบอํ านาจการขอปรับวุฒิการศึกษาใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย
4.   รับทราบขอสังเกตเก่ียวกับจํ านวนผูเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจ ํานวนลดนอยลง
       และสภามหาวิทยาลัย  มอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดสัมมนา เพ่ือพิจารณาทบทวน
       หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และวางหลักเกณฑวาแตละหลักสูตร จะตองทบทวนปรับปรุง
       เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร  ยังเปนความตองการของตลาดมากนอย
       เพียงใด  กํ าลังคนมีเพียงพอหรือไม  อาจารยแตละคนรับผิดชอบก่ีรายวิชา กี่หลักสูตร ตองรับภาระ
       ควบคุมวิทยานิพนธ  และงานนิพนธ จํ านวนกี่คน  เปนตน
5.    รับทราบงบประมาณรายการคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2545
6.    รับทราบความกาวหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ….   และใหมหาวิทยาลัย
       ดํ าเนินการนํ าขอมูลรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาลงใน Web Site ของมหาวิทยาลัยบูรพา
       โดยใหระบุวา หากประสงคจะขอเอกสาร ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ….
       ใหรับไดที่ส ํานักงานอธิการบดี
7.    ขอความเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา  โดยมมีติ คือ ใหความเห็นชอบ โดยใหมีแนวปฏิบัติใน
        โอกาสตอไป ดังน้ี
           1.  ใหนับวาวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามอนุมัต ิคือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
           2.   ขอใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทักทวง เปนรายภาคการศึกษา
           3.    ในการนํ าเสนอแตละคร้ังใหสภาวิชาการวิเคราะหแนวโนม และแยกแยะในผูส ําเร็จ
                     การศึกษาแตละกลุม ในเร่ืองของการเขาเรียนเม่ือไร ใชเวลาเรียนกี่ป ผลการเรียน
                     คะแนนเฉลี่ยสะสมเปนอยางไร คะแนนสูงสุด ต่ํ าสุด คาเฉลี่ยและอื่น ๆ
8.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเน่ือง) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ีหลักสูตร
       ปรับปรุง พ.ศ. 2545
9.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
       ฉบับป  พ.ศ.2541
10.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
        เคร่ืองกล  ฉบับป  พ.ศ.2541
11.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
         ฉบับป พ.ศ.2541



12.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร
          ปรับปรุง  พ.ศ.2545
13.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตรปรับปรุง
          พ.ศ.2545
14.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง
          พ.ศ.2545
15.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคม ีหลักสูตรปรับปรุง
          พ.ศ.2545
16.     ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตร
          ปรับปรุง พ.ศ. 2545
17.! ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2544
18.     ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตรใหม
          พ.ศ. 2544
19.     ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
          วิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544
20.     ใหความเห็นชอบการขอเปดสอนหลกัสูตรปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
          รัฐประศาสนศาสตร
21.! ใหความเห็นชอบแตงต้ัง นายเสรี  ชิโนดม  ตํ าแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  ดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสํ านักคอมพิวเตอร ต้ังแตวันท่ี 11
มกราคม 2545  เปนตนไป

22.     ใหความเห็นชอบการขอรับโอนบุคลากร เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํ านาจให
          คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
22.! ใหความเห็นชอบการกํ าหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2545

(เพิ่มเติม)  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
23.     ใหความเห็นชอบการขอปรับวุฒิการศึกษาใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย  จํ านวน 2 ราย
           เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
24.   ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการ
         แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2545
        โดยมีการแกไข หนา 3 ขอ 9  วรรคสอง
         ขอความเดิม “ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอานผลงานทางวิชาการ หากไมประสงค



         ใหเปดเผยช่ือ แตผูเสนอผลงานประสงคใหเปดเผย  ก็ใหเปล่ียนแปลงผูอานผลงานทางวิชาการ
          เวนแตมีการอานผลงานทางวิชาการแลวเสร็จ  และผลการพิจารณาไมผาน  มหาวิทยาลัยจะ
         ไมแตงตั้งผูอานผลงานทางวิชาการใหม”
          แกไขเปน  “ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอานผลงานทางวิชาการ หากไมประสงค
         ใหเปดเผยช่ือ แตผูเสนอผลงานประสงคใหเปดเผย  ก็ใหเปล่ียนแปลงผูอานผลงานทางวิชาการ
          และถายังไมสามารถหาผูทรงคุณวุฒ ิท่ียินยอมใหเปดเผยช่ือไดเปนเวลาเกิน 1 ป  ใหสงผลงาน
          คืนใหแกผูเสนอผลงานเวนแตมีการอานผลงานทางวิชาการแลวเสร็จ  และผลการพิจารณา
         ไมผาน  มหาวิทยาลัยจะไมแตงตั้งผูอานผลงานทางวิชาการใหม”
25.    ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดตั้งและการบริหาร สถาบัน
          ส ํานัก ศูนย  ที่เปนหนวยงานภายใน พ.ศ.2545  โดยมีการแกไขหนา 3  ใหตัดขอ 13  ออกดังน้ี
          ขอความเดิม  “โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ และโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะและ
          วัฒนธรรม  ใหด ําเนินการเพื่อเขาสูระเบียบนี้ภายในเวลา 2  ป”
26.    ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานภายใน
27.    ใหความเห็นชอบโครงการจัดต้ังกองในสํ านักงานอธิการบดี  ดังน้ี

  1.  กองการเจาหนาท่ี
  2.  กองอาคารสถานที่

                3.  กองคลังและทรัพยสิน
           โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี
           1.  ไมเพิ่มคน
           2.   ไมเพิ่มงบประมาณ
28.    ใหความเห็นชอบ โครงการจัดต้ังภาควิชาเปนหนวยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร ดังน้ี
           1.  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
            2.  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
            3.  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
29.     รับทราบการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Center for the Environmental
          Management of Enclosed Coastal Seas  (EMECS)
30.! รับทราบการประชุมนานาชาติ เร่ือง “International Conference : Impact of Globalization

on Women and Children”
31.   รับทราบการประชุมนานาชาติ เร่ือง “Conference on Educational Reform  in  Pacific
        Rim Countries : Stratagies that Work”
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