มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 1/2545
วันศุกรท่ี 11 มกราคม 2545
ณ หองประชุม GSC ชั้น P1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ

1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 8/2544 วันที่ 14 ธันวาคม 2544
โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 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
โดยมีมติดงั นี้
1. ใหความเห็นชอบ
2. ใหตรวจสอบคุณวุฒขิ องอาจารยประจําหลักสูตรที่ปรากฎในเอกสารใหถูกตอง
3. ใหมอี าจารยประจําทีม่ คี ณ
ุ วุฒติ รงสาขาใหเปนทีเ่ รียบรอยกอนขออนุมตั เิ ปดสอน
3. การขอมอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติของสภาวิชาการและคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีมติดงั นี้
1. มอบอํานาจใหสภาวิชาการดําเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทักทวง ดังนี้
(1) มอบอํานาจการอนุมตั หิ ลักสูตรเดิมทีม่ กี ารปรับปรุง
(2) มอบอํานาจการยายโอนนิสติ การยายโอนหนวยกิต การศึกษาเพือ่ รับปริญญาทีส่ อง
การยกเวนรายวิชาและอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการเงิน
(3) มอบอํานาจการพิจารณาแตงตั้งสภาวิชาการ ตําแหนงคณาจารย ผูด ํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยขน้ึ ไป จากกลุมสาขาวิชาตาง ๆ
หมายเหตุ มอบหมายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาการ
วาควรเพิม่ เติมหรือปรับปรุงอยางไรหรือไม
2. มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยดําเนินการและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักทวง ดังนี้

(1)! มอบอํานาจ ขอ 6.1 แหงระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
(2)! มอบอํานาจการกําหนดตําแหนงเพิม่ เติม ระหวางปงบประมาณ กรณีทดแทน
อัตราวาง และอัตราเกษียณอายุราชการ
(3) มอบอํานาจการเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป
(4) มอบอํานาจการรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัย
(5) มอบอํานาจการขอปรับวุฒิการศึกษาใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย
4. รับทราบขอสังเกตเกีย่ วกับจํานวนผูเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีจานวนลดน
ํ
อยลง
และสภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดสัมมนา เพือ่ พิจารณาทบทวน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา และวางหลักเกณฑวาแตละหลักสูตร จะตองทบทวนปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยางไร ยังเปนความตองการของตลาดมากนอย
เพียงใด กําลังคนมีเพียงพอหรือไม อาจารยแตละคนรับผิดชอบกีร่ ายวิชา กี่หลักสูตร ตองรับภาระ
ควบคุมวิทยานิพนธ และงานนิพนธ จํานวนกี่คน เปนตน
5. รับทราบงบประมาณรายการคาใชจายพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545
6. รับทราบความกาวหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …. และใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการนําขอมูลรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาลงใน Web Site ของมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยใหระบุวา หากประสงคจะขอเอกสาร ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ….
ใหรับไดที่สานั
ํ กงานอธิการบดี
7. ขอความเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา โดยมีมติ คือ ใหความเห็นชอบ โดยใหมแี นวปฏิบตั ใิ น
โอกาสตอไป ดังนี้
1. ใหนับวาวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามอนุมัติ คือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2. ขอใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทักทวง เปนรายภาคการศึกษา
3. ในการนําเสนอแตละครัง้ ใหสภาวิชาการวิเคราะหแนวโนม และแยกแยะในผูสาเร็
ํ จ
การศึกษาแตละกลุม ในเรือ่ งของการเขาเรียนเมือ่ ไร ใชเวลาเรียนกี่ป ผลการเรียน
คะแนนเฉลี่ยสะสมเปนอยางไร คะแนนสูงสุด ตําสุ
่ ด คาเฉลี่ยและอื่น ๆ
8. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนือ่ ง) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545
9. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ฉบับป พ.ศ.2541
10. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครือ่ งกล 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 สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2545
16. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545
17.! ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2544
18. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2544
19. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีภมู ศิ าสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2544
20. ใหความเห็นชอบการขอเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
21.! ใหความเห็นชอบแตงตัง้ นายเสรี ชิโนดม ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ตัง้ แตวนั ที่ 11
มกราคม 2545 เปนตนไป
22. ใหความเห็นชอบการขอรับโอนบุคลากร เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
22.! ใหความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545
(เพิ่มเติม) เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
23. ใหความเห็นชอบการขอปรับวุฒิการศึกษาใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
24. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการ
แตงตัง้ ผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ รองศาสตราจารยพเิ ศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2545
โดยมีการแกไข หนา 3 ขอ 9 วรรคสอง
ขอความเดิม “ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอานผลงานทางวิชาการ หากไมประสงค

ใหเปดเผยชือ่ แตผเู สนอผลงานประสงคใหเปดเผย ก็ใหเปลีย่ นแปลงผูอ า นผลงานทางวิชาการ
เวนแตมกี ารอานผลงานทางวิชาการแลวเสร็จ และผลการพิจารณาไมผาน มหาวิทยาลัยจะ
ไมแตงตั้งผูอานผลงานทางวิชาการใหม”
แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอานผลงานทางวิชาการ หากไมประสงค
ใหเปดเผยชือ่ แตผเู สนอผลงานประสงคใหเปดเผย ก็ใหเปลีย่ นแปลงผูอ า นผลงานทางวิชาการ
และถายังไมสามารถหาผูทรงคุณวุฒิ ทีย่ นิ ยอมใหเปดเผยชือ่ ไดเปนเวลาเกิน 1 ป ใหสง ผลงาน
คืนใหแกผเู สนอผลงานเวนแตมกี ารอานผลงานทางวิชาการแลวเสร็จ และผลการพิจารณา
ไมผาน มหาวิทยาลัยจะไมแตงตั้งผูอานผลงานทางวิชาการใหม”
25. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดตั้งและการบริหาร สถาบัน
สํานัก ศูนย ที่เปนหนวยงานภายใน พ.ศ.2545 โดยมีการแกไขหนา 3 ใหตดั ขอ 13 ออกดังนี้
ขอความเดิม “โครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ และโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหดาเนิ
ํ นการเพื่อเขาสูระเบียบนี้ภายในเวลา 2 ป”
26. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานภายใน
27. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตัง้ กองในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
1. กองการเจาหนาที่
2. กองอาคารสถานที่
3. กองคลังและทรัพยสิน
โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
1. ไมเพิ่มคน
2. ไมเพิ่มงบประมาณ
28. ใหความเห็นชอบ โครงการจัดตัง้ ภาควิชาเปนหนวยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2. ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
29. รับทราบการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Center for the Environmental
Management of Enclosed Coastal Seas (EMECS)
30.! รับทราบการประชุมนานาชาติ เรือ่ ง “International Conference : Impact of Globalization
on Women and Children”
31. รับทราบการประชุมนานาชาติ เรือ่ ง “Conference on Educational Reform in Pacific
Rim Countries : Stratagies that Work”

