มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 1/2546
วันศุกรที่ 17 มกราคม 2546
ณ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดจันทบุรี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 มกราคม 2546 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทผูแทนผูบริหาร 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข และ ดร.พิชัย สนแจง
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนคณาจารย 2 ทาน ไดแก รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม และ
รองศาสตราจารยลัดดา ศุขปรีดี
1.3 สรุปรายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ซึ่งดํารงตําแหนงวาระ 2 ป
ตั้งแตวนั ที่ 25 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2548
1.4 สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยประจําป 2545
1.5 ขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
1.6 บันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา กับสมาคมโรงเรียน
อาชีวศึกษาแหงประเทศไทย
1.7 การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ณ พระตําหนักเลอดิส
1.8 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ 18 หนวยงาน
และที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
(1) ใหหนวยงานตางๆ นําผลการประเมินไปจัดทําแผนการดําเนินงาน
ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อแกไขจุดออน เสริมจุดแข็งอยางเปนรูปธรรม
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(2) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป
1.9 รายงานการประเมินคุณภาพตนเองระดับมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพรอมเพือ่
รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
และที่ประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไว ดังนี้
ขอสังเกต
(1) ตัวชี้วดั บางตัวยังไมสามารถแสดงใหสาธารณชนเชื่อมั่นในคุณภาพ
(2) เกณฑทใี่ ชยังเปนเชิงปริมาณเปนสวนใหญ
(3) เกณฑการประเมินจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ระบุไววา ยิ่งมีจํานวน
บุคลากรมากยิง่ ดีมีคุณภาพ แตในการประเมินการบริหารงานควรจะ
พิจารณาการใชคนจํานวนนอยทํางานไดคมุ คา จึงจะถือวามีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
สมควรใหมหาวิทยาลัยใหขอ เสนอแนะแกสมศ.ในการเพิม่ ตัวบงชี้คุณภาพ
อีก 2 ดาน คือ
(1) ความพึงพอใจของสังคม ประชาคมที่อยูรอบๆ และสังคมไทยโดยรวม
ตลอดจนกลุมนักวิชาการ สื่อมวลชน รัฐสภา และอืน่ ๆ
(2) การเรียนรูขององคกรกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต มีระบบการ
จัดการเพื่อถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการที่ดี
หมายเหตุ:
กรรมการสภามหาวิทยาลัยยินดีใหการสัมภาษณ และกรรมการบางทาน
จะเขารวมฟงการนําเสนอผลการประเมินดวยวาจาของสมศ. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ
2546 ดวย
เมื่อคณะกรรมการ สมศ. สงรางรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ
มหาวิทยาลัย มาใหพิจารณา มหาวิทยาลัยจะสําเนา สงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ่
รวมพิจารณาดวย
1.10 สรุปการบรรยายนโยบายการพัฒนาระบบอุดมศึกษา ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการบรรยายแก อธิการบดี คณบดี และหัวหนาภาควิชา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
สมควรกําหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทองถิ่นใหชัดเจน
โดยเนนในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาทองถิ่น
เนนการวิจยั เชิงพัฒนา หรือการวิจัยเชิงพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยใหเชือ่ มโยงกับเรื่อง
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3.

4.

5.
6.

หนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การจัดอบรมนักธุรกิจ จัดสถานที่ใหเปนศูนยบมเพาะภาคธุรกิจ ใหภาคเอกชนมามีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมลงทุนกับภาคธุรกิจ
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีคณะทํางานดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจัง
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส
พ.ศ. 2546
อนุมัติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแบบเหมาจายจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2545 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
สําหรับ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษและคาใชจา ย
อื่นๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไปนั้น มอบให
อธิการบดีมอบหมายผูแทนไปรวมกับโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อคิดวิเคราะหในเรื่องตางๆ เชน
(1) คาใชจายทีจ่ ําเปนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหกาวหนา พิจารณาสิ่งกอสราง
ที่ตองการซอมบํารุงและสรางเพิ่มเติม จัดหาอุปกรณทจี่ าํ เปนตองมีเพิม่ ใหสมบูรณ
(2) การเพิ่มเงินสวัสดิการใหอาจารยมีขวัญและกําลังใจ และการจัดหาอาจารยที่ดี
มีฝมือมาสอน
(3) การจัดตั้งกองทุนเพื่อใหสวัสดิการแกเด็กขาดแคลน บุตรบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
ใหมหาวิทยาลัยจัดทําอัตราเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมจากผูเรียนใหเพียงพอกับคาใชจาย
ดังกลาว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2545 จํานวน 3 ราย
ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
6.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
ฉบับป พ.ศ.2545
6.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับป พ.ศ. 2545
6.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ. 2545
6.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2545
6.5 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545 แผน ข ภาคพิเศษ จํานวน 10 คน ตั้งแต
ปการศึกษา 2546
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6.6 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ภาคพิเศษ จํานวน 60 คน ตั้งแต
ปการศึกษา 2546
6.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2545 ภาคพิเศษ จํานวน 60 คน ตั้งแต
ปการศึกษา 2546
6.8 การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 จํานวน 30 คน ตั้งแตปการศึกษา 2546
6.9 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการขนสงและโลจิสติกส แผน ข ภาคพิเศษ จํานวน 50 คน ตั้งแตปการศึกษา 2546
6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
6.11 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม ภาคพิเศษ จํานวน 60 คน ตั้งแตปการศึกษา 2546
ใหความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกสําหรับนิสิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ ไดแกวิชา 999104 ตะวันออกศึกษา 3(1- 6- 2)
ใหความเห็นชอบการขอปรับแผน บรรจุหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ของภาควิชารัฐศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9
(พ.ศ.2545-2549) มหาวิทยาลัยบูรพา
ใหความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ ทั้งนี้ตงั้ แตวันที่ 25 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2548
ใหความเห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 25 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 24
มกราคม 2548
อนุมัติการจายเงินเดือนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการแลว ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอ โดยใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนสุดทายรวมกับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการที่ผูบริหาร
นั้นเคยไดรับ โดยอนุมัติการใชเงินรายไดมาจายสมทบกับเงินงบประมาณแผนดินที่จา ยสําหรับเงิน
ประจําตําแหนงผูบริหารระดับนั้นๆ ทั้งนี้ใหมีผลยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2545 และมอบหมาย
ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาการใชเงินรายไดเพื่อจายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในอัตราที่
เหมาะสมใหแกผูบริหารระดับตางๆ ที่เปนขาราชการประจําตอไปดวย
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12. ใหความเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป 2546 ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2546 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่จะกําหนดภายหลัง)
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่จะกําหนดภายหลัง)
ครั้งที่ 5 วันที่ 19 กันยายน 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่จะกําหนดภายหลัง)
ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่จะกําหนดภายหลัง)
13. ใหความเห็นชอบใหเชิญรองอธิการบดี และ ผูบริหารระดับคณะ (ที่ไมติดภารกิจ) เขารวม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารงาน และแสดงความคิดเห็น
โดยมอบหมายใหฝายเลขาฯ จัดเวลาไวประมาณ 30 นาที เพื่อปรึกษาหารือรวมกับผูบริหารใน
ประเด็นที่ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยสนใจรวมกัน

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
18 มกราคม 2546

