มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 5/2546
วันจันทรที่ 29 กันยายน 2546
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 29 กันยายน 2546 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 18 กรกฎาคม 2546
1.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี
เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2546
1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยวิธีการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ. 2546
1.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
1.5 ขอตกลงความรวมมือกอตั้งศูนยหนังสือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 18 กรกฎาคม 2546
3. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบและขอบังคับดังนี้
3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข ดังนี้
ก. ขอความเดิมที่มีคําวา “คณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
แกไขเปน “คณะกรรมการอํานวยการ”
ข. ใหตัดขอความ ขอ 9.8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการ
บริหารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2544 ออกทั้งหมด
ค. ใหเพิ่มบทเฉพาะกาล ผูทรงคุณวุฒิเดิมใหดาํ รงตําแหนงอยูไปจนครบวาระ
3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข ดังนี้
ก. ขอความเดิมทีม่ ีคําวา “คณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
แกไขเปน “คณะกรรมการอํานวยการ”
ข. ใหตัดขอความ ขอ 9.8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร พ.ศ. 2544 ออกทั้งหมด
ค. ใหเพิ่มบทเฉพาะกาล ผูทรงคุณวุฒิเดิมใหดาํ รงตําแหนงอยูไปจนครบวาระ
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3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร พ.ศ. 2546
โดยมีการแกไข ขอ 5 ขอความเดิม “ใหคณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
แกไขเปน “ใหคณะกรรมการอํานวยการ”
3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2546
โดยมีการแกไข ดังนี้
ก. ขอความที่มีคําวา “คณะกรรมการประจําวิทยาลัย”
แกไขเปน “คณะกรรมการอํานวยการ”
ข. ขอ 6.3 ขอความเดิม “ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 5 คน”
แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอย
กวา 5 คน แตไมเกิน 8 คน”
ค. ขอ 6.4 ขอความเดิม “คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัยที่เกี่ยวของ”
แกไขเปน คณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูแทนสาขาไมเกิน 5 คน”
ง. ขอ 7.8 ใหตัดขอความเดิม “ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการ”
ออกทั้งหมด
4. อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 2546 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2546)
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ โดยในรายการอุดหนุนอาจารยภาควิชารัฐศาสตร 104,880 บาท
ใหตัดขอความในวงเล็บ “เงินเดือนอัตราปริญญาเอก” ออก
5. ใหถอนวาระการออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไมถูกตองตามขอบังคับ
6. ใหถอนวาระการปรับแผนเพือ่ บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรการกีฬา
การเสนอขออนุมัติหลักสูตร และการขอเปดสอน เพื่อนําไปทบทวนในประเด็นตางๆ ดังนี้
6.1 ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรยังมีเนื้อหาดานวิทยาศาสตรไมเพียงพอ
ควรเปนนิเทศศาสตรบัณฑิตจะเหมาะสมกวา
6.2 ใหปรับแผนฯ โดยบรรจุหลักสูตรที่ครอบคลุม 3 กรณีคือ
6.2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การกีฬา)
6.2.2 หลักสูตรตอเนื่องสําหรับผูสําเร็จอนุปริญญาทางการกีฬา มาเรียนตอใน
ระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร
6.2.3 หลักสูตรตอเนื่องสําหรับผูสําเร็จอนุปริญญาทางนิเทศศาสตร มาเรียน
ตอในระดับปริญญาตรีทางการกีฬา
อนึ่งสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับแผน
ปละหนึ่งครั้ง ดังนั้นใหมหาวิทยาลัยไปประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน โดยมองภาพในอนาคตใหครอบคลุม
และสอดคลองกันทั้งระบบ
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7. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
7.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2541
7.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2545
7.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2541
7.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2545
7.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
ฉบับป พ.ศ.2544
7.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณี
ฉบับป พ.ศ. 2544
7.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนสงและ
โลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545
7.8 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2545
7.9 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2544
7.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
7.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2546
7.12 การขอเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 จํานวน 35 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
7.13 หลักสูตรวิชาโทการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546
7.14 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการจัดการการทองเที่ยว หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2546 ภาคปกติ จํานวน 30 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
7.15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546
7.16 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2547 จํานวน 36 คน ใน ภาคการศึกษา ที่ 1 ปการศึกษา 2547 เมื่อไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล
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7.17 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 7 สาขาวิชา จํานวน 360 คน
ในเดือนสิงหาคม 2547 ดังนี้
1. สาขาวิชา Business Administration Program in Hospitality Management
2. สาขาวิชา Business Administration Program in Marketing
3. สาขาวิชา Business Administration Program in Management
4. สาขาวิชา Bachelor of Science Program in Food Science
5. สาขาวิชา Bachelor of Science Program in Aquatic Science
6. สาขาวิชา Bachelor of Science Program in Computer Science
7. สาขาวิชา Bachelor of Arts in Communication Skills for Human
Resource Development
8. ใหถอนวาระ การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทองเที่ยว
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการทองเที่ยว
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 และการขอเปดสอนในสาขาวิชาสังคมวิทยาการทองเที่ยว โดยให
พิจารณาทบทวนใหอยูใ นหลักสูตรเดียวกัน เพื่อปองกันความซ้ําซอนของหลักสูตร
9. ใหทบทวนหลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 และการขอเปดสอน
เนื่องจากไมควรเรียนวิชาดานนิติศาสตรอยางผิวเผินควรจะศึกษาใหเขาใจดานนิติศาสตร
อยางแทจริง ดังนั้นเห็นควรเปนวิชาเลือกจะเหมาะสมกวา
10. ใหความเห็นชอบ ราง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยบูรพา
(ฉบับที่….) พ.ศ…….
11. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานในระดับงาน ดังนี้
11.1 การจัดตั้งหนวยงานในระดับงานภายในสํานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร
11.2 การจัดตั้งหนวยงานในระดับงานภายในสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร
11.3 การจัดตั้งหนวยงานในระดับงานภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
(งานเอกชนสัมพันธ และงานชวยอํานวยการผูบริหาร)
11.4 การจัดตั้งหนวยงานในระดับงานภายในกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
โดยใหพยายามทํางานโดยลดขั้นตอนลงใหมากที่สุดใหมหาวิทยาลัยรวบรวม
หนวยงานที่ยงั ไมไดเสนอตัง้ หนวยงานภายในระดับงาน ใหนําเสนอพรอมกันในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2547
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12. ใหถอนวาระการเสนอตั้งภาควิชานิเทศศาสตร ออกไปกอน โดยสภามหาวิทยาลัยมอบ
นโยบายใหภาควิชานิเทศศาสตรพิจารณาทบทวนทิศทางที่ควรจะเปน โดยทําหนาที่เปน
ศูนยกลางในการใหความรูแกผูเรียนในศาสตรอื่นๆ ดวย อาทิเชน นิเทศศาสตรดาน
วิทยาศาสตร เพื่อสื่อสารใหประชาชนเขาใจความรูดานวิทยาศาสตรไดงายขึ้น
13. มีมติใหป 2546 เปนปเฉลิมฉลองที่สําคัญสําหรับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ สมเด็จ
พระนางเจาฯ และ พระบรมวงศานุวงค จึงมีมติทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตมิ ศักดิ์
เฉพาะราชวงศ 3 พระองคเทานั้น โดยเปนไปตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังนี้
13.1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
13.2 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
13.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขระเบียบ วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ โดย
กําหนดวาสําหรับราชวงศ ใหเปนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย สําหรับบุคคลทั่วไปใหผาน
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และใหสิทธิ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาดวย
14. ใหความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายวิจยั ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป
15. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 14 ตุลาคม 2546 เปนตนไป
16. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ดังนี้
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จักรไพวงศ
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ
4. นายวิโรจน เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
5. นายบัญญัติ สุขศรีงาม
กรรมการ
6. นางบุญมา ไทยกาว
เลขานุการ
7. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
ผูชวยเลขานุการ
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17. อนุมัติการลาออกจากตําแหนงของ ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งศูนยมาตรฐาน และ
ระบบคุณภาพ และแตงตั้ง นายวิรัช คารวะพิทยากุล รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการโครงการจัดตั้งศูนยมาตรฐานและระบบคุณภาพ
อีกตําแหนงหนึ่ง
18. อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดป 2547 ในปตอๆไป ใหทําตารางเปรียบเทียบกับ
งบประมาณแผนดินดวย
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา
ใหสามารถใชเงินตนไดหากมีความจําเปน โดยใหเสนอขอตั้งงบประมาณมาพรอม
งบประมาณรายจายประจําป
ในการนี้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร โดย ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
ไดมอบเงิน 5 แสนบาท ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อนําเขากองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อใชในการพัฒนากิจการนิสิต บุคลากร และสํานักหอสมุด โดยใหใชเงินตนได
เมื่อแกไขระเบียบแลว
19. อนุมัติโครงการกอสรางอาคารหอพักนิสิตในที่ดินมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใหพิจารณา
วิธีการดําเนินงานในรูปแบบใหม เชนใหเอกชนสราง มหาวิทยาลัยบริหารจัดการและ
ผอนชําระ โดยผูบริหารจัดการใหใชมืออาชีพเพื่อใหสามารถเลี้ยงตัวเองได มอบให
วิทยาลัยพาณิชยศาสตรไปคํานวณคาใชจาย และการรวมลงทุนของมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบตาง ๆ
20. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ 6/2546 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
30 กันยายน 2546

