มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 2/2547
วันศุกรที่ 19 มีนาคม 2547
ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราว ประชุม ครั้งที่ 1/2547
วันที่ 23 มกราคม 2547 และครั้งพิเศษ/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
1.2 รายงานงบการเงิน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ประจําป 2546
1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
1.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
1.5 รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข
3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการศูนยสอบเทียบเครื่องมือ
วัดสําหรับอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข
3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการ
ศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข
3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการ
ศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข
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5.

6.

7.
8.
9.

3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการ
ศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข
3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร
พ.ศ. 2547
ใหความเห็นชอบอนุมัติผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สําเร็จการ
ศึกษา ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2546 และภาคปกติและภาคพิเศษ สําเร็จการศึกษาในภาคตน
ปการศึกษา 2546 จํานวนทั้งสิ้น 448 ราย
ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม ดังนี้
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
5.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับป
พ.ศ. 2546
5.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสเครื่องมือวัด ฉบับป
พ.ศ. 2545
5.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร ฉบับป
พ.ศ. 2544
5.5 การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2541
ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2545 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เกี่ยวกับการรับนิสิตหลักสูตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คือ ปละ 6 คน และใหเปดรับนิสิตหลักสูตรดัง
กลาวปเวนป (เริ่มเปดรับนิสิตรุนที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2546) ทั้งนี้มอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบวาปจจุบันการรับนิสิตในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจมีจํานวนกี่คน เปนไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไม และแจงสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
ใหความเห็นชอบโครงการบัณฑิตรักถิ่น (เสนอโดยคณะพยาบาลศาสตร)
ใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารหนี้ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ระหวางปงบประมาณ
2547-2549
พิจารณากําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารยพิเศษ ดังนี้
9.1 สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษ
ผูช ว ยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ วาควรสราง
ความเขาใจใหบุคลากรภายในและภายนอกใหมีความเขาใจตรงกันวา อาจารยพิเศษเปน
บุคคลภายนอก ที่มาทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อไดอุทิศเวลา เพื่อทําการ
สอนเปนเวลานานพอสมควร ก็ควรไดรับการยกยองจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการ
พิจารณาแตกตางไปจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย
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9.2 มอบหมายใหมหาวิทยาลัย ตั้งคณะทํางาน 1 ชุด เพื่อจัดทํารางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณสมบัติขั้นตน ขั้นตอนการพิจารณา การเชิญผูอานผลงาน ฯลฯ โดยใหหาขอมูล
จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาดวย (ตัวอยางการกําหนดคุณสมบัติ
เชน ผูที่เปนอาจารยพิเศษ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก สอนติดตอกันมา 5 ป หรือ
วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโท สอนติดตอกันมา 10 ป และเขียนตําราอยางนอย 1 เลม
อาจเสนอขอตําแหนงศาสตราจารยพิเศษได ผูทรงคุณวุฒิอานผลงานทางวิชาการ
ควรเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมดเปนตน) แลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
10. การทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใชเงินรายไดเพื่อจายเพิ่มพิเศษรายเดือน ในอัตราที่
เหมาะสมแกผูบริหารระดับตางๆ ที่เปนขาราชการประจํา สภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้
10.1 หากมีเอกสารของทางราชการชัดเจนระบุวารัฐบาลใหมีการขึ้นเงินเดือนจริงและระบุ
แหลงของเงินที่เพิ่มขึ้นชัดเจนแลวจึงนํามาพิจารณาใหม
10.2 มอบหมายใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวามีผลกระทบตอการบริหารงบประมาณเงินรายได
หรือไม อยางไร แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
11. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
30 มีนาคม 2547

