มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 1/2547
วันศุกรที่ 23 มกราคม 2547
ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 23 มกราคม 2547 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
1.2 รายงานฐานะการเงินของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2546
1.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
1.4 สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
1.5 การรับสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ซึ่งเรียนในวันราชการ
เวลา 13.00 – 20.00 น. และขอมูลแผนการรับนิสิตเขาศึกษา ปการศึกษา 2547
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6/2546 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
3. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร เปนหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
4. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดหารายไดหรือผลประโยชน
จากทีร่ าชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย ที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
โดยมีการแกไขหนา 4 บรรทัดที่ 26
ขอความเดิม “ใหเก็บไวที่กองอาคารสถานที่หนึ่งฉบับ หรือสวนราชการที่ปกครองดูแล
ที่ราชพัสดุ”
แกไขเปน “ใหเก็บไวที่กองอาคารสถานที่ หรือสวนราชการที่ปกครองดูแล
ที่ราชพัสดุหนึ่งฉบับ”
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5. ใหความเห็นชอบการขอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแกไข ขอ 2.1 คณะศึกษาศาสตร
ขอความเดิม “2.1 การผลิตบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”
แกไขเปน “2.1 การผลิตบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และฝกอบรม”
6. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547
6.2 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 ภาคปกติ แผน ก จํานวน 5 คน
ตัง้ แตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
6.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2544
6.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร
ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยใหมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะขอ 1 และขอ 2 สําหรับขอ 3
ใหวิทยาลัยพาณิชยศาสตร นํากลับไปทบทวนใหม ในหลักการใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับจริยธรรม แตอาจเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาใหสอดคลองกับสาขาวิชาบัญชีบริหาร
6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
6.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
6.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 ภาคปกติ
จํานวน 30 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
6.9 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ภาคพิเศษ
จํานวน 10 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
6.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
6.11 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ภาคพิเศษ จํานวน 40 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
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6.12 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2547 หลักสูตรนานาชาติ
6.13 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547
หลักสูตรนานาชาติ
6.14 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
(ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 25 คน ตั้งแต
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547
6.15 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ จํานวน 50 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
6.16 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด
ภาคพิเศษ (วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี) จํานวน 50 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2547
6.17 หลักสูตรปรับปรุง 4 ป (จํานวน 1 สาขาวิชา 3 กลุมวิชาเลือก) คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
- กลุม ที่เนนคอมพิวเตอรศึกษาและฝกอบรม
- กลุม ที่เนนภาพนิ่งและภาพยนตร
- กลุม ทีเ่ นนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
6.18 หลักสูตรตอเนื่อง (จํานวน 1 สาขาวิชา 3 กลุมวิชาเลือก) คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- กลุม ที่เนนคอมพิวเตอรศึกษาและฝกอบรม
- กลุม ที่เนนภาพนิ่งและภาพยนตร
- กลุม ทีเ่ นนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
6.19 หลักสูตรวิชาโท (จํานวน 2 สาขาวิชา) คือ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
7. ใหมหาวิทยาลัยนําหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 (สถาบันสมทบ)
ไปประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสราง
หลักสูตร และรายวิชา ใหสอดคลองกับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบในโอกาสตอไป

-4-

8. อนุมตั ใิ นหลักการในการเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ดังนี้
8.1 หลักสูตรใหม 5 ป จํานวน 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
2. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
3. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน
4. สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมจาก 4 ป เปน 5 ป จํานวน 9 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
2. สาขาวิชาการสอนเคมี
3. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
4. สาขาวิชาการสอนฟสิกส
5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
6. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
7. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. สาขาวิชาการสอนดุริยางคศึกษา
9. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8.2 มอบหมายใหอธิการบดีและคณบดีคณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบรวมกัน ในการปรับแกไข
หลักสูตร โดยเชิญคณะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ทั้ง 9 สาขาวิชา มารวมปรึกษาหารือ เพื่อ
สรางครูที่มีความรูเนื้อหาแนนมากที่สุดเทาที่จะทําได หลักสูตรตองสามารถทําใหผูเรียน
เกิดความใฝรู เรียนรูไดดวยตนเองมากขึ้น และสามารถเปนครูไดดีที่สุด สามารถใช IT
ไดมากขึ้น (ตัวอยางเชน ครูสาขาการสอนคณิตศาสตร ตองเรียนเนื้อหาสาระทางดาน
คณิตศาสตรเต็มที่) กระบวนการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาเฉพาะ จะแตกตางกัน
ออกไป
8.3 มอบหมายใหอธิการบดี และคณบดีคณะศึกษาศาสตร หามาตรการใหเด็กเกงมาเรียน
ในสาขานี้ เชน การคัดเลือกพิเศษ และเจรจาตอรองกับรัฐบาล หาทุนสนับสนุนนักเรียน
เรียนเกงโดยอาจจะเขาศึกษาในคณะที่เรียนเนื้อหาสาระตรงสาขา แลวมาเรียนตอดาน
วิชาครู หรือเขาศึกษาโดยตรงที่คณะศึกษาศาสตรก็ได
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8.4 ใหนาเสนอผลการปรั
ํ
บปรุงเปนภาพสรุป ในการประชุมนัดพิเศษ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
เวลา 14:00 น.
1.5 สําหรับนิสิตปจจุบันที่ใชหลักสูตร 4 ป ใหจัดทําแผนดําเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ศึกษาในหลักสูตร 5 ป ใหแกนิสิตเหลานี้ดวย เชน นิสิตปที่ 4 ใหถามความสมัครใจวา
จะเรียนในหลักสูตร 5 ปหรือไม สําหรับนิสิตปที่ 1-2-3 ใหโอนมาศึกษาในหลักสูตร 5 ป
ไดเลย เปนตน
9. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานภายในระดับงานภายในสํานักงานเลขานุการ ดังนี้
9.1 บัณฑิตวิทยาลัย งานภายในสํานักงานเลขานุการมี 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป
และงานบริการการศึกษา
9.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งานภายในสํานักงานเลขานุการ 3 งาน คือ
งานบริหารงานทั่วไป งานคลังและแผนงาน และงานบริการการศึกษา
9.3 คณะศิลปกรรมศาสตร งานภายในสํานักงานเลขานุการ 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป
และงานบริการการศึกษา
9.4 คณะสาธารณสุขศาสตร งานภายในสํานักงานเลขานุการ 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป
และงานบริการการศึกษา
9.5 สํานักบริการวิชาการ งานภายในสํานักงานเลขานุการ 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป
และงานการเงินและพัสดุ
10. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา เปนหนวยงานภายในคณะศึกษาศาสตร
11. ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2547 (เพิ่มเติม)
12. เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ที่ประชุมมี
มติดังนี้
12.1 มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูรับผิดชอบ
จัดทีมประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
ดังมีรายนามตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จักรไพวงศ
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
3. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
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12.2 การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ใหใช
แนวทางการประเมินที่สอดคลองกัน และขอใหทั้ง 3 ทาน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหา
แนวทางและวิธีการประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ หรือทั้ง 3 ทาน อาจจะ
ประเมินทัง้ หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะก็ได โดยขอใหจัดหาทีมงานรวม
อาจใชหลักเกณฑ แนวทางการประเมินการดําเนินงานของหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะตามเอกสารรางมหาวิทยาลัยบูรพาเสนอ หรือหาแนวทางการประเมินการ
ดําเนินงานในรูปแบบใหมก็ได ทั้งนี้ ขอใหแจงวิธีการประเมินใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป
13. ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา (เพิ่มเติม) ดังนี้
1. นายปญญา โชติเทวัญ
กรรมการ
2. นางเรไร วรศิลปชัย
กรรกมาร
3. นายสุเมธ รังสรรคพิรุณ
กรรมการ
4. นายเชาวน มณีวงษ
กรรมการ
5. นายวิฑูรย สุขแดง
กรรมการ
14. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 ณ กรุงเทพฯ
15. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
29 มกราคม 2547

