
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 3/2546 

วันศุกรท่ี  23  พฤษภาคม  2546 
ณ  หองประชมุ 903 อาคาร ภปร.  

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2546  วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 แตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร ไดแกนายแพทยวรรณะ  อูนากลู            

ตั้งแตวนัที่ 21 เมษายน 2546 เปนตนไป 
1.2 แตงตั้งกรรมการดําเนินงานของสภาอาจารย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย แจมกระจาง 

เปนประธานสภาอาจารย ตั้งแตวันที ่23 เมษายน 2546 เปนตนไป 
1.3 การจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลยั ระหวางวันที่ 5-8 กรกฏาคม 2546 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังที่ 2/2546 วันที่ 28 มีนาคม 2546                
โดยมีการแกไขเล็กนอย 

3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา 
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 (ภาควิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

4. ใหความเห็นชอบการขอปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรสาขาวิชาใหมในแผนพัฒนาการศึกษา      
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9  (พ.ศ. 2545-2546) ของมหาวทิยาลัยบูรพา  คณะศึกษาศาสตร                
ในระดับปริญญาตรีจํานวน 8 โครงการ  ดังนี้ 

 1.1  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน 
1.2  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
1.3  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
1.4  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1.5  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอรศึกษา 
1.6  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 
1.7  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาเกาหล ี
1.8  โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสื่อนฤมิต 
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ใหคณะศึกษาศาสตร ปรับหลักสูตร 4 ป ใหเปนหลักสูตร 5 ป ใหสอดคลองกับหลักสูตร    
ที่จะเปดใหมและสรางหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ป  เพื่อพัฒนาผูที่จบปริญญาตรี  
สาขาอื่น ๆ  (เชน คอมพิวเตอร)  ซ่ึงตองการเปนครู และผูที่กําลังศึกษาอยูในสาขาตาง ๆเพื่อสรางครู
ที่มีความรูในสาขานั้น ๆ อยางแทจริง 
ขอเสนอแนะ 

     ควรจัดใหมคีณะกรรมการรวมกันบริหารหลักสูตร โดยประกอบดวยผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น ๆ รวมกับ ผูเชี่ยวชาญดานการสอน (Academic Alliance) (เชน กรรมการซึ่งเปน
อาจารยจากคณะศกึษาศาสตร รวมกับอาจารยที่เชี่ยวชาญดานภาษาจนี เปนตน)  และใหสรุปการ
พัฒนาหลักสูตรในแนวทางใหมทั้งหมด และจัดทําสรุปภาพรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

5. ใหความเห็นชอบการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของ
มหาวิทยาลัยบรูพา  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 โครงการ 
คือโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการทองเที่ยว 

6. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี ้
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารงานวิศวกรรม                           

(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
6.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
6.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย             

ฉบับป พ.ศ.2543  และฉบับป 2545 
6.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                       

ฉบับป พ.ศ.2545 
6.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร                     

หลักสูตรใหม  พ.ศ.2546 
6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี                        

หลักสูตรใหม พ.ศ.2546 
6.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ                     

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  หลักสูตรใหม พ.ศ.2546 จํานวนรุนละ 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2547 
7. ใหความเห็นชอบการขยายเวลาเรียนของ นายไพโรจน  ทรัพยเจริญ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร     

รหัส 40050801 โดยมีระยะเวลาศึกษาอีก 1 ภาคการศึกษา (ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2546) และมอบให
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาในกรณีขยายเวลาเรียนของนสิิตไดตามความเหมาะสม 
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8. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานในระดับงานภายในสํานักงานเลขานุการ คณะวทิยาศาสตร
จํานวน 3 งาน คือ 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานคลังและแผน 
3. งานบริการการศึกษา 

9. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานในระดับงานภายในสํานักงานเลขานุการ คณะวศิวกรรมศาสตร 
จํานวน 3 งาน คือ 

1 งานบริหารทั่วไป 
2 งานคลังและแผน 
3 งานบริการการศึกษา 

10. ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล ฉกรรจแดง ดาํรงตําแหนงคณบดี                
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฏาคม 2546 เปนตนไป 

11. ใหความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยเกยีรติคุณ ดร.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 เปนตนไป 

12. ใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ   
หนวยงานระดบัมหาวิทยาลัยและระดับคณะ แลวนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
หมายเหตุ  :  การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวยประเดน็สําคัญ 3 ประเด็น คือ 

       1.  การประเมนิผลการดําเนนิงานของหนวยงานโดยรวม (Performance assessment) 
       2.  ประเมินผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร 
       3.  ประเมินผลการตั้งหนวยงานใหมในระยะแรก  

วัตถุประสงคของการประเมิน คือ เพื่อทราบสถานภาพของหนวยงาน อันจะนําไปสู      
การปรับปรุงพัฒนา สนับสนุน สงเสริม และใหการชวยเหลือแลวแตกรณี 

13. มอบหมายใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการรางระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางการแตงตั้งคณาจารยประจาํ
ในคณะเปนกรรมการประจาํคณะ โดยใหมีแนวปฏิบัติเหมือนกนัทุกคณะ และที่ประชุมไดมี             
ขอเสนอแนะดังนี ้

1. การออกระเบยีบควรจะตองนําพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 มาตรา 27  
มาประกอบการพิจารณาดวย เพราะตามกฎหมายเปนอํานาจของอธิการบดี  

2. ในระเบยีบอาจระบุวา ภาควชิาจะตองนําเสนอรายชื่อคณาจารยใหคณะกรรมการประจําคณะ
กล่ันกรองกอนเสนออธิการบดีลงนาม 
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14. ใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อเพื่อเลือกผูบริหารมหาวทิยาลัยในระดบัตาง ๆ และใหถือเปน
แนวปฏิบัติ คอื ในกรณีที่มกีารเสนอชื่อผูบริหารมหาวทิยาลัยในระดบัตาง ๆ  เชน อธิการบดี  
คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด หากผูมสิีทธิ์เสนอชื่อไมสามารถ
เสนอชื่อในวนัดังกลาวได  หามสงเปนบนัทึกหรือเสนอชื่อลวงหนา 

15. มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยไปพจิารณาเรื่องการจายโบนัสขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2545 (เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไมสามารถกําหนดแนวทาง
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวได เพราะเปนเรือ่งของฝายบริหารมหาวิทยาลัยโดยแท ) 

16. อนุมัติการลาศึกษาตอของ นายประเสริฐ  รัตนะ ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ         
ณ มหาวิทยาลยับูรพา  เปนระยะเลา 3 ป ตามเงื่อนไขของหลักสูตร ตั้งแตวันที ่1 พฤษภาคม 2546
เปนตนไป 

17. ใหความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยสมศักดิ์  จักรไพวงศ เปนประธานอนุกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยบูรพา 

18. ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2546 วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 เวลา 13:00-16:00 น. 
ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

 
 

                                                  
  (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   26 พฤษภาคม 2546 


