
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 3/2547 

วันศุกรท่ี  21  พฤษภาคม  2547 
ณ  หองประชมุ 903 อาคาร ภปร.  

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2547  วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราว ประชุม คร้ังที่ 2/2547  

วันที่ 19 มีนาคม 2547 
1.2 รายงานผลการชําระบัญชีของโครงการจัดตั้งศูนยมาตรฐานและระบบคุณภาพ 
1.3 การจัดสรรและโอนงบประมาณตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

ปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ป)  ประจําปการศึกษา 2547 
1.4 การชี้แจงของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  กรณีคาใชจายในการเรียนของโรงเรียน

สาธิตฯ ทุกชวงชั้น 
1.5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)              

พ.ศ. 2547 
1.6 รายงานประจําป มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2546 
1.7 การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา วันที่ 22-24 กนัยายน 2547 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547 
3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2547 โดยมี
การแกไข และไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป 2547 ดังนี้  

1.  นายเกษม  วัฒนชยั            ประธานกรรมการ 
2.  นายสุเมธ  ตันติเวชกุล     กรรมการ 
3.  นายประยูร  จินดาประดิษฐ   กรรมการ  
4.  อธิการบดี     กรรมการ   
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5.  นางสมหมาย  แจมกระจาง   กรรมการ 
6.  นางลัดดา  ศุขปรีดี    กรรมการ 
7.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรรมการ 
8.  อธิการบดีสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร กรรมการ 
9.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการ 

และที่ประชุมไดใหความเหน็ชอบในหลักการ คือ หากหนวยงานใดหรอืบุคคลใดเสนอชื่อ 
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ อาจมาเสนอผลงานตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ที่สภามหาวทิยาลัย 
แตงตั้งดวยก็ได 

3.2 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยกองทุน ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ดร.เช ชาง 
ซอง  พ.ศ. 2547 

3.3 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา  วาดวยเงนิคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและคาบํารุงกีฬา  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547 

3.4 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  
มหาวิทยาลัยบรูพา โดยมีการแกไข สําหรับบทเฉพาะกาลนายกสภามหาวิทยาลัย            
ขอนํากลับไปพิจารณากอนลงนามตอไป 

3.5 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  
พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข 

3.6 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษา            
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข  

3.7 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยเงนิรายไดในโครงการบริการทางวิชาการ  
พ.ศ. 2547  

4. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอน ดังนี ้
4.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ฉบับป พ.ศ. 2545 
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร                    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
4.4 หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาหลัก                         

สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
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4.5 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรวิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2547 ตั้งแตภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2547  จํานวน 40 คน 

4.6 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรวิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2547 ตั้งแตภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2547  จํานวน 40 คน 

4.7 การรับนักศึกษาเพื่อขอรับทุนตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ป) ประจําปการศึกษา 2547 จํานวน 80 คน ใน 6 สาขาวิชา ไดแก  สาขาวชิา
คณิตศาสตร  สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ดนตรีไทย)  
สาขาวิชาดุริยางคศิลป (ดนตรีสากล)  และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5. สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก            
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดังนี้ 

1.  ควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาเรื่องอะไรบาง ที่จะตองแกไขตามที่สํานักงานรบัรอง    
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดใหขอเสนอแนะ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยดวย  ทั้งนี้ ควรจะกําหนดวาจะแลวเสร็จเมื่อไหร           
เพื่อเปนแรงกระตุนในการดาํเนินการ 

  2.  ควรแกไขดานการจัดการศึกษาเปนเรื่องเรงดวน 
  3.  ควรจะมกีารอบรมพัฒนาอาจารยดานอารมณดวย  (Emotional Quotient-E.Q.) 

4.  ควรจัดทําโครงการงานวจิัยระยะยาวระดับประเทศ (10-15 ป) โดยรวมตัวกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ตั้งเปนสหภาพมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดเสนอนโยบายโครงการงานวจิัยระยะยาวระดับประเทศ      
ตอรัฐบาล เพื่อจัดหาทนุสนับสนุนตอไป โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  5.  ควรพัฒนาคุณภาพนิสิตโดยใหทดลองทํางานอยางจรงิจัง และติดตามประสานงาน 
  กับผูประกอบการดวยเพื่อประโยชนแกนสิิต 

6. การแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ดูแลติดตามการรางกฎหมายลูก ระเบยีบ ขอบังคับเพื่อ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และการจัดทําขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมการรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับนั้น  สภามหาวิทยาลยัไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ไปจัดทํารายชือ่ระเบียบ 
ขอบังคับ วามหาวิทยาลัยจะตองจัดทําระเบียบและขอบงัคับกี่ฉบับเรื่องอะไรบาง เพือ่เตรียมการ
รองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับและมอบรายชื่อระเบียบ ขอบังคับดังกลาว ใหสภาอาจารย 
เผยแพรใหบุคลากรในมหาวทิยาลัยทราบ  หากบุคลากรสนใจตองการจะมีสวนรวมในการราง
ระเบียบหรือขอบังคับฉบับไหน ใหใสรายชื่อและเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่จัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 
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7. สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบริหารไป
พิจารณาใน อ.ก.ม. ตอไป  โดยอาจใหผูมีความรูความสามารถดานการประเมินผลรวมพิจารณาดวย 

8. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2547 วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

                                                                       
 (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              28 พฤษภาคม 2547 


