มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 4/2546
วันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2546
ณ หองประชุมสายธาร โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546
โดยมีการแกไข
3. อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2545 จํานวน 2,114 ราย
4. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
4.1 (ราง ) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ คาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (นานาชาติ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไขหนา 2 ขอ 5.4
ขอความเดิม “ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 10 คน เปนกรรมการ”
แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ”
5. ใหปรับปรุง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 ใหมโดยมีหลักการ 3 ขอ ดังนี้
5.1 ใหระเบียบนีใ้ ชไดกับอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งรับเงินจาก
งบประมาณแผนดินและลูกจางชั่วคราวทีร่ ับเงินจากงบประมาณรายได
โดยอาจจัดทําคํานิยามใหชัดเจน
5.2 ใหกําหนดขัน้ ตอนการดําเนินการใหมีความคลองตัว กําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานใหชัดเจน
5.3 การจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ หากไมไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน
ใหคณะหรือวิทยาลัยตนสังกัดรับผิดชอบ

-16-

6. ใหถอน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา จากนักเรียนที่เขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 เพราะควรพิจารณาจัดทํา
ใหเหมือนกันทั้งโรงเรียน เนื่องจากจะทําใหมีนกั เรียน 2 กลุม ในโรงเรียนเดียวกัน
7. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงการเพชรบูรพา
8. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
8.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตรฉบับป พ.ศ. 2541
8.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตรฉบับป พ.ศ. 2545
8.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา (ตอเนือ่ ง)
ฉบับป พ.ศ. 2545
8.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ฉบับป พ.ศ. 2545
8.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ฉบับป พ.ศ. 2545
8.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ฉบับป พ.ศ. 2545
8.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับป พ.ศ. 2545
8.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546
8.9 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 จํานวน 5 คน ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2546
8.10 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545 ภาคพิเศษ แผน ข จํานวน 20 คน
ปการศึกษา 2546
8.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546
(ถาภาระงานของอาจารยผูสอนมีมากยังไมอนุญาตใหเปดสอน)
ุ วุฒิของผูสอนวาจบสาขาอะไร
หมายเหตุ ในการเสนอหลักสูตรครั้งตอไปใหระบุคณ
ป พ.ศ. ใด มหาวิทยาลัยอะไร และทําตารางภาระงานมาดวย
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9. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานระดับงานภายในสํานักงานเลขานุการ
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล จํานวน 3 งาน คือ
1 งานบริหารทั่วไป
2 งานบริหารงานบุคคลและแผนงาน
3 งานการเงินและพัสดุ
10. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด ดังนี้
1 ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2 ดร.วิโรจน ตันตราภรณ
รองประธานกรรมการ
3 อธิการบดี
กรรมการ
4 ดร.พิชัย สนแจง
กรรมการ
5 ผศ.ดร.สมหมาย แจมกระจาง
กรรมการ
6 ผศ.สุดา สุวรรณาภิรมย
เลขานุการ
7 นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
ผูชวยเลขานุการ
11. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
1 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการ
2 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ
3 อธิการบดี
กรรมการ
4 รศ.ลัดดา ศุขปรีดี
กรรมการ
5 รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน
กรรมการ
6 รศ.ประกิจ ตังติสานนท
กรรมการ
7 รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต
กรรมการ
8 รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
เลขานุการ
9 นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
ผูชวยเลขานุการ
12. ใหถอนประมาณการรายรับ-รายจาย งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจไปกอน โดยมีขอสังเกตวาหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
สามารถถัวจายในรายการอืน่ ๆ ได แตไมสามารถนํารายการอื่น ๆ มาถัวจายเปนคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุได ใหตั้งงบอุดหนุนสํานักหอสมุดกลางเพิ่มจาก 35,000 บาท โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม มอบใหวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ทําคําชี้แจงในฐานะสอนการบริหารรัฐกิจ
ซึ่งรูระบบงบประมาณ จะใชตั้งแตเดือนเมษายน 2546 ทําไมเสนอลาชา เพราะอาจเปนตัวแบบ
ที่ไมดีในการสอนและการบริหาร รวมทัง้ ชี้แจงเกีย่ วกับงบประมาณกอสรางอาคารสวนที่เหลือ
จะดําเนินการอยางไร และงบประมาณสวนที่เหลือเปนเงินเทาใด
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13. ใหความเห็นชอบการขอติดตั้งเครื่องบริการเงินดวน ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และยกเวนคาธรรมเนียมเชาพื้นทีเ่ ปนระยะเวลา 5 ป
14. งานนิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ใหอยูใ นความรับผิดชอบของคณะและวิทยาลัย
ตนสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตลอดจนวางระบบ
กลไกการควบคุม กํากับ ติดตามคุณภาพงาน แตในทุกกรณีบัณฑิตวิทยาลัยตองทํางานดวย
ความรวดเร็วและไมเปนอุปสรรคในการทํางานของคณะอื่น
15. ระเบียบวาระการออกประกาศมหาวิทยาลัยไมถูกตองใหนําไปเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งตอไป
16. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 19 กันยายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2546

