
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 2/2546 

วันศุกรท่ี  28  มีนาคม  2546 
ณ  หองประชมุ 903 อาคาร ภปร.  

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2546  วันที่ 28 มีนาคม 2546 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร่ือง แตงตั้งนายกสภามหาวทิยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิของมหาวิทยาลัยบูรพา (ลงวันที่ 20 
กุมภาพนัธ 2546) 

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.2545 (ฉบับกฤษฎีกา เลม 119 ตอนที่ 112  ก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545) 

1.3 การประเมินสถานภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 
1.4 โครงการแขงขันกอลฟการกุศล “กอลฟ GSC มหาวิทยาลัยบูรพา กอลฟ 4 สนาม” 
1.5 เอกสารรายงานมติยอการประชุมคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ.2545 
1.6 รายงานประจําป 2545  ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
1.7 สรุปยอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ. (วันที่ 23-28     

กุมภาพนัธ 2546) 
1.8 มติคณะกรรมการการเงิน คร้ังที่ 2/2546 วนัที่ 11 กุมภาพันธ 2546  เร่ือง  หลักเกณฑ

การจายคาตอบแทนและเบี้ยประชุมจากเงนิรายได 
หมายเหต ุ  

สําหรับคาตอบแทนที่เพิ่มขึน้ของตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยนั้น                     
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหใชหลักเกณฑที่กําหนดไวสําหรับนายกสภามหาวิทยาลยั
วาระตอไป (ตั้งแต 25 มกราคม 2548 เปนตนไป) 
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2. ใหความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วฒันชัย เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
3. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังที่ 1/2546 วันที่ 17 มกราคม 2546                 

โดยไมมีการแกไข 
4. ยืนยนัมติสภามหาวิทยาลัยบรูพา คร้ังที่ 1/2546 วันที่ 17 มกราคม 2546 เร่ือง การจายเงนิเดือน        

ผูบริหารมหาวทิยาลัยที่เกษียณอายุราชการแลว ทั้งนี้เปนการพิจารณาโดยยดึหลักความเปนธรรม
และถือวาเปนการจายเงนิเดอืนขั้นต่ํา 

5. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
5.1 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษและคาใชจายอื่น ๆ 

จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ.2546  โดยมีการแกไขขอความใน                 
บทเฉพาะกาลใหมีความกระชับขึ้นแตยังมคีวามหมายเชนเดิม 

5.2 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

5.3 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 

5.4 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา           
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 

5.5 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร 
หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2546 

6. อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2545 
จํานวน 25 ราย และระดับบณัฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2545 
จํานวน 8 ราย ยกเวน นายมณินทร  รักษบาํรุง เนื่องจากยงัแกไขวิทยานพินธตามคําแนะนําของ
กรรมการสอบปากเปลาไมแลวเสร็จ และมอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน       
ขอเท็จจริง แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 

7. ใหความเห็นชอบการขอปรับแผนโดยบรรจุหลักสูตรสาขาวิชาใหมในแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

8. ใหความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเปนหลักสตูรรัฐศาสตร-  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบรหิารจัดการ ของคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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9. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี ้
9.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                     

ฉบับป พ.ศ.2541 
9.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ.2545 
9.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป พ.ศ.2545  
9.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2545 
9.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศึกษา                 

ฉบับป พ.ศ.2545 
9.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ                       

สารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.2545 
9.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกฬีา                  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
9.8 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว                                  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
9.9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน                             

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
9.10 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ                                  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
9.11 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ                              

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
9.12 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร การเมืองและการบริหารจัดการ 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2546 
9.13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2546 
9.14 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต                              

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม พ.ศ.2546                 
แผน ก จํานวน 10 คน และแผน ข จํานวน 50 คน ทั้งนี ้ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546 

9.15 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                          
สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข ภาคพิเศษ จํานวน 40 คน ทั้งนี้ ตั้งแตภาคตน                              
ปการศึกษา 2546 

 
 
 



 -4-

9.16 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                           
สาขาวิชาพัฒนศึกษา แผน ก แผน ข  ภาคปกติและภาคพิเศษ แผน ก จํานวน 20 คน          
และแผน ข จํานวน 20 คน ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1          
ปการศึกษา 2546 

10. ใหความเห็นชอบรายรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี            
ทุกมหาวิทยาลัย ไดแกวิชา 111101 คายเรียนรูชุมชนภาคตะวันออก  2(1- 2- 6) 

11. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งวทิยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานภายใน             
ระดับคณะ โดยใหพิจารณาระบบโครงสรางวิธีบริหารจัดการและวิธีลงทุนใหม  (โดยมี                 
ขอเสนอแนะ 9 ประการ) 

12. ใหความเห็นชอบหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี  จํานวน 7 หลักสตูร ดังนี ้
12.1 Bachelor of Arts in Communication Skills for Human Resource Development 
12.2 Bachelor of Business Administration Program in Management 
12.3 Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
12.4 Bachelor of Business Administraion Program in Hospitality Management 
12.5 Bachelor of Science Program in Food Science 
12.6 Bachelor of Science Program in Computer Science 
12.7 Bachelor of Science Program in Aquatic Science 
* ใหคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรสงชื่อผูสอนจากภาควิชาบริหารธุรกิจมาบรรจุไว 

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตรดวย 
13. ใหความเห็นชอบการขออนุมัติจายเงนิสมนาคุณสาขาขาดแคลนของคณะวิศวกรรมศาสตร 
14. ใหความเห็นชอบการตอสัญญาเชาพื้นที่มหาวิทยาลัยบริเวณตลาดแสงจันทรโดยมหาวิทยาลัย      

ไมตองเปดใหบุคคลทั่วไปเขาแขงขันประมลูการเชา 
15. ใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาอาจารยดานพาณิชยนาวี จํานวนปละ 4 คน เปนเวลา 5 ป 
16. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 44 คน 
17. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 

1. นายสุเมธ   ตนัติเวชกุล    ประธานกรรมการ 
2. นายประยูร   จนิดาประดษิฐ    รองประธานกรรมการ 
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
4. นายประทุม   มวงม ี    กรรมการ 
5. นางลัดดา   ศุขปรีดี     กรรมการ 
6. นายวิรัช   คารวะพิทยากุล    เลขานุการ 
7. นางกิตติมา   ศักดากัมปนาท   ผูชวยเลขานุการ 
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18. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ดังนี้ 
1. นายสมศักดิ์   จักรไพวงศ    ประธานกรรมการ 
2. นายกําจัด   มงคลกุล     รองประธานกรรมการ 
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
4. นายวิโรจน   เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 
5. นายบัญญัติ   สุขศรีงาม    กรรมการ 
6. นายบุญเสริม   พูลสงวน    เลขานุการ 
7. นางกิตติมา   ศักดากัมปนาท   ผูชวยเลขานุการ 

19. อนุมัติใหรับนสิิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรนานาชาติ 
จากเดิมรับนิสิตรุนละ 10 คน ปเวนป เปน รับรุนละ 20 คน และมอบอํานาจแกคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ซ่ึงมีอธิการบดีเปนประธานในการพิจารณารบัปเวนป หรืองดรับในบางป โดยมีเงื่อนไข
วากอนทีน่ิสิตจะสอบปองกนัวิทยานิพนธจะตองมีผลงานวิจยัตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการ 
ที่มี peer review  และมอบใหอธิการบดี และบัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยจดัทํา 
ตารางภาระงานอาจารยในการสอนทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาระงานควบคุมวทิยานิพนธตอไป 
ทั้งนี้  ใหเพิ่มหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดทําประกาศของบณัฑิตวิทยาลัย       
ตลอดจนแจงใหผูสมัครลงนามเปนหลักฐานรับทราบเงื่อนไขนี้กอนเขาศึกษาดวย 

  อนึ่ง ใหอธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เฉพาะภาคฤดูรอนดวย สําหรับการขอเปดสอนภาคพิเศษ 
ในครั้งตอไปใหมหาวิทยาลัย จัดทําภาพรวมทั้งระดับปรญิญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา แสดง
สถานภาพในปจจุบันวา เปดภาคพิเศษสาขาใดบาง นิสิตแตละสาขาจาํนวนเทาใด มรีายละเอียด
อาจารยผูสอนในแตละหลักสูตร และใหเสนอแผนใน 2 ป ขางหนา คณะใดจะเปดสอนภาคพิเศษ
อีกบาง นําเสนอพรอมผลการประเมิน รายงานใหสภามหวิทยาลัยทราบดวย 

20. ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2546 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 

                                                   
  (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   31 มีนาคม 2546 

 


