
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 4/2547 

วันศุกรท่ี  23  กรกฎาคม  2547 
ณ  หองประชมุ 903 อาคาร ภปร.  

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2547  วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราว ประชุม คร้ังที่ 3/2547  

วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 
1.2 ความกาวหนาในการดําเนินงานจัดทําราง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย

บูรพา เพื่อเตรยีมการรองรับการเปนมหาวทิยาลัยในกํากบั เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา
เปนมหาวิทยาลัยนํารอง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. …  อาจมีผลบังคับใช
ประมาณเดือนมกราคม 2548  ดังนั้น จึงมอบหมายใหอธิการบดีรับไปดําเนินการ 
วางแผนปฏิบตัิการ เพื่อใหรางตนฉบับระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศตาง ๆ แลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2547 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดทําแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหบุคลากรของมหาวทิยาลัย ใหขอเสนอแนะ
ในประเด็นที่มปีญหาอุปสรรค  มีอะไรบางและอยากใหปรับเปลี่ยนเปนอยางไร 

2. แจกแบบสอบถามใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนเซ็นตช่ือรับไปเพื่อตอบกลับ 
มาภายใน 30 วัน 

3. นําขอมูล สรุป ประกอบการพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัย 
4. จัดสัมมนา 1-2 คร้ัง  เพื่อรวมกันพิจารณาราง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ   
5. นําเสนอราง 1 ของระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตอสภามหาวทิยาลัย ในเดือน

พฤศจิกายน 2547 
1.3 รายงานความประพฤติ และการบอกเลิกสญัญาของผูไดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย

สาขาขาดแคลน  (นายมณนิทร  รักษบํารุง) 
1.4 รายงานผลการชําระหนี้คากอสรางอาคารครั้งที่ 1 ของวิทยาลัยการบรหิารรัฐกิจ

(ระหวางเดือนตุลาคม 2546  – เมษายน 2547) 
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1.5 ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2547 หลังจากการลงนามความรวมมือแลว ทางองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ไดจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2548 ประมาณ 200 ลาน เพื่อ
รวมลงทุนจัดทําสถานีสัตวน้ําเค็ม Underwater world และการเฝาระวงัสิ่งแวดลอม
ชายฝงทะเล สําหรับในป 2548-2549 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุจัดสรรเงิน
งบประมาณ 70 ลานบาท เพือ่กอสรางศูนยจีนศึกษา ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
นอกจากนั้นทางองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีจะโอนที่ดินประมาณ 400 ไร              
ที่อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาเปนสถานที่ตั้ง คณะเกษตรศาสตร           
เพื่อเปดสอนดานการเกษตร และสัตวบาลตอไป 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2547 วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 
3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

3.1 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการ พ.ศ. 2547 

3.2 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดบับัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการขนสงและโลจิสติกส (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2547 

3.3 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยเงนิทุนหมนุเวยีน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
3.4 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดบับัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ  พ.ศ. 2547 
4. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม  ดังนี ้

4.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 (สถาบันสมทบ) 
4.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบบัป  พ.ศ. 2545 
4.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการขนสง

และโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2545 
4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ฉบับป พ.ศ. 2541 
4.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545 
4.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ฉบับป พ.ศ. 2545 
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4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 
โดยมีขอสังเกต และขอเสนอแนะดังนี ้

1. ไมมีอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษจบการศึกษาทางดานการประกอบการเลย
จึงแนะนําวา เวลาเปดสอนใหเชิญเจาของกิจการที่มีประสบการณมาบรรยาย
กรณีศึกษา (Case study) ใหมากขึ้น 

2. ควรมีโครงการเตรียมอาจารย หนุม-สาว ไปศึกษาตอในสาขานี้ 
3. ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย – นิสิต กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ

เพื่อใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโลกภายนอกมากขึ้น 
4. ควรจัดหาตําราที่เปน Case study  เพิ่มขึ้น 
5. ควรทบทวน วชิา 459602  กลยุทธการประกอบการ 3(3-0-6)  ใหเปนรายวิชา

บังคับ หรือปรับปรุงรายวิชา 459501  การประกอบการ ใหมีคําอธิบายรายวิชาที่
ครอบคลุมกลยุทธการประกอบการดวย 

6. ในวิชาบังคับ  ควรมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเรื่อง “ธรรมาภิบาลของผูประกอบการ” ดวย 
7. ในวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมุงเนนการสอนให

ผูเรียนมีความรูในการนําไปใชประโยชน (General application)  มากกวาการ
สอนใหเปน technician 

4.8 หลักสูตร Master of Nursing Science (International Program) Revised 2004 โดยมี
การแกไข คือ Highest  Education  เปน Highest Degree  of  education  และให
ขอเสนอแนะวาใหกําหนดราคาคาเลาเรียนใหสูงพอที่จะดาํเนินการไดอยางมีคุณภาพ 

5. ใหความเห็นชอบเกณฑวัดการดําเนินงานของหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
(มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพาณชิยศาสตร และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) โดยสภามหาวทิยาลัยไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในการประเมินควรเนนการดูทีผ่ลผลิต (Output)  ผลลัพธ (Outcome)  
และผลกระทบ (impact)  โดยใชโจทยที่ผูบริหารไดใหสัญญาไวเมื่อเขารับตําแหนง  ทั้งนี้ เพื่อนํา
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป  อนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ อาจให
ผูบริหารลงนามในสัญญา (Sign contract)  เมื่อรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร 

6. มีมติมอบหมายใหอธิการบดพีิจารณาแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในระดับคณะ (คณะพยาบาลศาสตร, คณะวิทยาศาสตร, คณะวศิวกรรมศาสตร,           
คณะศึกษาศาสตร)  โดยใหเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมเปนกรรมการดวย แลวนําผล         
การประเมินฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงคณะอื่น ๆ ที่จะตอง    
มีการประเมินฯ  ในโอกาสตอไปดวย 
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7. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยบรูพา ดังนี ้
       1.  ศ.นพ.เกษม  วฒันชัย    ประธานกรรมการ 
       2.  ศ.ประยรู  จินดาประดษิฐ    รองประธานกรรมการ 
       3.  ศ.สมศักดิ์  จักรไพวงศ    กรรมการ 
       4.  ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    กรรมการ 
       5.  ดร.พิชัย  สนแจง     กรรมการ 
       6.  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม    กรรมการ 
       7.  ผศ.ดร.สมหมาย  แจมกระจาง   กรรมการ 
       8.  รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ    เลขานุการ 
       9.  นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท    ผูชวยเลขานุการ 

8. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ ดังนี ้
     1.   ศ.ประยูร  จินดาประดิษฐ    ประธานกรรมการ 

      2.   ศ.ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    รองประธานกรรมการ 
      3.   ผศ.ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 
      4.   รศ.ลัดดา  ศุขปรีดี     กรรมการ 
      5.   ผศ.ดร.สมหมาย  แจมกระจาง   กรรมการ 
      6.   ผศ.ดร.รัชนีภรณ  ทรัพยกรานนท   กรรมการ                                               
                   7.   ผศ.สิทธิพันธ  ศิริรัตนชัย    กรรมการ 

     8.   รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ   เลขานุการ 
                   9.   นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท   ผูชวยเลขานุการ 
9. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  ดังนี ้

                    1.   ศ.สมศักดิ์  จกัรไพวงศ         ประธานกรรมการ  
       2.   รศ.ดร.กําจัด  มงคลกลุ         รองประธานกรรมการ   
       3.   อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย   กรรมการ   
       4.   รศ.ดร.ประทุม  มวงมี         กรรมการ 
       5.   ผศ.ดร.สมหมาย  แจมกระจาง   กรรมการ 

     6.   ผศ.บุญมา  ไทยกาว         เลขานุการ  
     7.   นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท        ผูชวยเลขานุการ 
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10. ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัยเขารวมเปนคณะกรรมการ
อํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  ดังนี ้

1. นายสุทัศน  ตัง้เทวาประสิทธิ์ 
2. นายฉัตรชัย  ทมิกระจาง 
3. ดร.ชาตรี  วาททีิพย   
4. นายบุญเลิศ  นอมศิลป 
5. นายธีรวัฒน  อรุณธัญญะ 
6. รศ.ดร.สุเมธ  เดียวอิศเรศ 
7. นางสุนงนาท  สูตะบุตร 

ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไข คือ ใหตรวจสอบกอนวา รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ  เดียวอิศเรศ ซ่ึงเปน           
ผูพิพากษาศาลปกครอง สามารถแตงตั้งเปนกรรมการไดหรือไม ถาไมไดใหแตงตั้งเพียง 6 ทาน 

11. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2547 วันพุธที่ 8  กันยายน 2547 เวลา 13.30 น.               
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนสีลม กรุงเทพฯ และกําหนดการประชุม               
คร้ังที่ 6/2547 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลยับูรพา 

 
 

                                                                          
 (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              28 กรกฎาคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


