
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 5/2547 

วันพุธท่ี  8  กันยายน  2547 
ณ หองประชมุ GSC ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2547  วันที่ 8 กันยายน 2547 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชมุ คร้ังที่ 4/2547  

วันที่  23  กรกฎาคม  2547 
1.2 กําหนดพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยบรูพา ประจําปการศึกษา 2546 
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2547 วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 
3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

3.1 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข 
3.2 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเงินและการพัสดุโรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2547 
3.3 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข 
3.4 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไข 
3.5 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการบริหารโครงการจัดตั้งศูนยจัดการงานวิจยั

ระบบสุขภาพภาคตะวันออก มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2547 
3.6 (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยเงนิรายไดในโครงการบริการทางวิชาการ  

พ.ศ. 2547 
4. ใหนํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนนุโครงการวิจยั 

พ.ศ. 2547 ไปปรับปรุงใหม  เพื่อใหเกิดความคลองตัว และเสนอใหนายกสภามหาวทิยาลัย
พิจารณากอนลงนามตอไป 
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5. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรใหม และการขอเปด  ดงันี้ 
5.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร พ.ศ. 2541 
5.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรใหม        

พ.ศ. 2547 โดยใหเพิ่มอาจารยผูสอนดานบริหารธุรกิจดวย 
5.3 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสตูรใหม พ.ศ. 2547  ภาคพิเศษ แผน ก จํานวน 20 คน  
แผน ข จํานวน 20 คน ทั้งนีต้ั้งแตภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โดยใหเปดสอนเปน
ภาคปกติ ตามเวลาที่เหมาะสม โดยใหเก็บคาธรรมเนียมในอัตราพิเศษระบบเหมาจาย
และอาจจดัคาตอบแทนการสอนในระบบพิเศษได 

5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2547 โดยใหเพิ่มอาจารยผูสอนดานบริหารจัดการดวย 

5.5 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหมพ.ศ. 2547  ภาคพิเศษ แผน ก จํานวน 20 คน แผน ข 
จํานวน 20 คนทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548  โดยใหเปดสอนเปนภาคปกติ 
ตามเวลาที่เหมาะสม โดยใหเก็บคาธรรมเนียมในอัตราพเิศษระบบเหมาจาย และอาจจดั
คาตอบแทนการสอนในระบบพิเศษได 

5.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 

5.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
เพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 ภาคปกติ จํานวน  
30 คน ทั้งนี้ ตัง้แตภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2547 

5.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง และใหชลอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกสาขาวชิา
ตามที่มหาวิทยาลัยรับรองไปกอน 

5.9 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม          
พ.ศ. 2547 ภาคพิเศษ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา           
ตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง จาํนวน 100 คน ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 
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5.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2547 

5.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2547 

5.12 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 จํานวน 35 คน ทั้งนี้ ตัง้แตภาคเรยีน 
ที่ 1 ปการศึกษา 2548 

5.13 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ง) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 

5.14 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 ภาคพิเศษ แผน ก จํานวน 10 คน  แผน ข 
จํานวน 30 คน ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548 

5.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินธุรกิจหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2547 
5.16 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

การเงินธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 ภาคพิเศษ แผน ก จํานวน 10 คน  แผน ข 
จํานวน 30 คน ทั้งนี้ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548 

6. ใหชลอการสรรหาผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยใหแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพไปกอน และใหรอฟงผลการดําเนินงานการศกึษาเรื่องนี้          
เพื่อพิจารณาโครงสรางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหมีความเชื่อมโยงความตองการกบัคณะตาง ๆ  
ซ่ึงในปจจุบันโครงสรางการบริหารและทศิทางการพัฒนาหนวยงานยงัไมชัดเจน จึงเห็นสมควร
มอบหมายใหอธิการบดีจัดหาคณะกรรมการไปดําเนนิการศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหาร
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยพิจารณาใหชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับการที่มหาวิทยาลยัเตรียม       
การรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับและใหศาสตราจารยเกยีรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ            
เปนประธานกรรมการในการดําเนินการฯ คร้ังนี้ 

7. ใหทบทวนการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท Master of Education in Teaching English as a 
Second of Other Language แผน ข ภาคพิเศษ โดยขอใหเพิ่มอาจารยที่มคีุณวุฒิทาง Teaching 
English และมคีุณวุฒิเกี่ยวของกับสาระสําคัญของวิชาเอกเพิ่มขึ้น และใหทบทวนชื่อหลักสูตร 
โดยอาจตัด คําวา or Other  ออกแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 
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8. ใหความเห็นชอบในหลักการ โครงการรับนักกฬีาเขาศึกษาตอในโครงการความรวมมือ ระหวาง
มหาวิทยาลัยบรูพา กับองคการบริหารสวนจังหวดัชลบุรี โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

8.1 ใหขยายโครงการไปยังจังหวัดใกลเคียง 
8.2 ขอการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจงัหวัดในสิ่งทีข่าดแคลน เชน ขอเงิน

สนับสนุนอุปกรณกฬีา 
8.3 สรางหลักสูตรใหมใหสอดคลอง เหมาะสมกับคุณสมบัตผูิเรียน เปนมนษุยที่สมบูรณ   

และทํางานไดเปนนักกฬีาที่โดดเดน (profession) สรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาต ิ
9. ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2548-2557)  และแผนปฏบิัติการ

ภายใตแผนยุทธศาสตรโดยมีขอสังเกต คือ เพื่อเตรียมการออกนอกระบบขอใหคํานึงถึงการ       
จัดตั้งภาควิชา และทําแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ  ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรใหครบตาม
ประเด็นตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อจัดองคกรรองรับไดชัดเจน เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

10. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยจัดการงานวิจยัระบบสุขภาพ ภาคตะวนัออก             
มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. 2547 

11. อนุมัติใหคืนเงนิคาบํารุงการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ใหแก ด.ญ.วิกานดา 
พยานวุัฒน  และ นางสาวอภิชญา  พิเชียรเสถียร คนละ 50,000 บาท 

12. ใหความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
คร้ังที่ 1/2547  วันที่ 26 สิงหาคม 2547 เสนอ คือ เนื่องจากในป 2547  นี้ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ไดมีมติทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีทางทะเล แดสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบนักษัตร   
ตามมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2547  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547  ดังนั้น  เพื่อใหมคีวาม        
โดดเดนในวาระพิเศษนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  จึงมีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควร      
งดการพิจารณาบุคคลทั่วไป เขารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ ประจําป 2547 
และรับทราบขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ คือ  
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ ถวาย ลนเกลาฯ  พระองคใดพระองคหนึ่งในโอกาสพิเศษ
อยางยิ่งในปใด ก็ควรงดการพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์สําหรับบุคคลทั่วไป      
ในปนั้น 

13. ใหความเห็นชอบใหปรับอัตราคาตอบแทนตําแหนงอธิการบด ีทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547  
เปนตนไป และมอบใหมหาวิทยาลัยเตรียมการออกนอกระบบ โดยศกึษาสูตรคํานวณเงินเดือน
ผูบริหารของภาคเอกชนประกอบการพิจารณาในโอกาสตอไป 

 
 
 



 -5-

14. อนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจาย ของหนวยงานนอกระบบในกํากับของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2548 ดังนี ้

14.1 งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดของหนวยงานในระบบ  ประจําป 2548                  
จํานวน 684,567,700 บาท 

14.2 งบประมาณของหนวยงานนอกระบบ ในกํากับของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป 
2548 โดยใหปรับตัวเลขใหถูกตอง และไมนําเงินนอกระบบที่มารวมลงทุนมาบวก
เปนคาใชจาย  และนําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป 

15. ใหถอนวาระการขออนุมัตินําเงินตนกองทนุมหาวิทยาลัยบูรพา ไปลงทุนสรางหอพักนิสิต
เนื่องจากกองทุนมีวัตถุประสงคในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนมหาวิทยาลัย และกองทนุสามารถ 
นําเงินตนไปลงทุนได โดยไมตองกูยืม ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน จัดทําโครงการเพื่อ
นําเงินตนไปลงทุน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

16. ในหลักการนัน้  เห็นวาการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เปน “มหาวิทยาลัยเจษฎาบดินทร”  หรือ 
“มหาวิทยาลัยพระนั่งเกลาฯ” ยอมเปนสิริมงคลแกมหาวทิยาลัย และสภามหาวิทยาลยัเหน็ชอบดวย             
แตโดยที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการใชพระนามาภิไธยของอดตีพระมหากษตัริย มีขั้นตอนที่จะตองดําเนนิการ
หลายขั้นตอน รวมทั้งจะตองไดรับพระบรมราชานุญาตดวย ดังนั้น กอนดําเนนิการตอไปจึงขอให
มหาวิทยาลัยทาํประชาหารือเปนการภายในระหวางบุคลากร ศิษยเกา และศิษยปจจุบนั เพื่อใหเกดิ             
ความสมานฉันทกอน 

17. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2547 วันศกุรที่ 12 พฤศจกิายน 2547  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา          
 

 

                                                                          
 (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              24 กันยายน 2547 


