
  

หมายเหตุหมายเหตุ  ::  
 

    มติยอสภามหาวิทยาลัยนี้ มติยอสภามหาวิทยาลัยนี้ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจาก
ยังไมผานการรับรองการประชุมยังไมผานการรับรองการประชุม
ของสภามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  
  



มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 6/2547 

วันศุกรท่ี  12  พฤศจิกายน  2547 
ณ หองประชมุกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสยามซิตี้ 

ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 
 
 
  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2547  วันที่ 12  พฤศจิกายน 2547 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. การพิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ  

โดยที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบนัจะหมดวาระลงในวันที่ 24 มกราคม 2548 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจงึไดพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาไดนาํเสนอตอที่
ประชุมและทีป่ระชุมมีมติเสนอชื่อนายมชียั  ฤชุพันธุ เปนผูสมควรไดรับการทูลเกลาฯ เสนอชื่อ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายกสภามหาวทิยาลัยบูรพาอกีวาระหนึ่ง ตัง้แตวนัที่ 25 
มกราคม 2548  ถึงวันที่ 24 มกราคม 2550  พรอมกับไดเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

    1.  นายเกษม  วัฒนชยั 
    2.  นายกําจัด  มงคลกุล 

 3.  นางจริยา  เจียมวิจิตร 
 4.  นายแจ็ค มนิทร  อิงคธเนศ 
 5.  นายเชาวน  มณีวงษ 
 6.  นายสมศักดิ์  จักรไพวงศ 
 7.  นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2547 วันที่ 8 กนัยายน 2547 โดยมี
การแกไขเลก็นอย 
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3. ใหความเห็นชอบถอนวาระเกี่ยวกับรายงานประเมินผลการดําเนนิงานของหนวยงาน
ในระดบัมหาวิทยาลัยและระดับคณะเนื่องจากการพจิารณาจากคณะกรรมการฯ ยังไม
เสร็จสมบูรณ 

4. สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ดังนี ้
4.1  ผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวทิยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2547 

วันที่ 8 กนัยายน 2547 
4.2  การเปดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต              

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ในภาคปลายปการศึกษา 2547 ณ ศูนยการศกึษา
ธนบุรี อาคารโรงเรียนฐานปญญา แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

4.3  รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรม-
ราชชนนี ชลบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบรีุ ในฐานะสถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา 

4.4  โครงการโลกใตทะเลซึง่เปนโครงการความรวมมือระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสถาบันวทิยาศาสตรทางทะเล
เปนผูดําเนนิการ โดยในโครงการนี้จะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ 

(1) อาคารโลกใตทะเลซึ่งเปนสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็มขนาดใหญ (ความจุน้าํ
ประมาณ 4,500 – 5,000 ตัน) ซ่ึงจะดําเนินการกอสรางบริเวณดานหลัง
อาคารสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  

(2) โครงการสถานีอนุบาลสัตวเล้ียงลูกดวยนมในทะเลซึ่งจะเปนสถานี
ลอยน้ําที่ทํางานทั่วไปเกี่ยวการอนุรักษสัตวเล้ียงลูกดวยนมในทะเล
และสัตวน้ําขนาดใหญ โดยจะใชพื้นที่ในทะเลระหวางหาดบางแสน
และเกาะสีชังเปนพื้นที่ดําเนนิการ 

(3) โครงการอุทยานทางทะเลแหลมแทน จะเปนโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณแหลมแทนใหเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวทะเลในธรรมชาติ 
ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดอนุมัติงบประมาณเบื้องตน
สําหรับการเฝาระวังปรากฏการณขี้ปลาวาฬในบริเวณดังกลาวใหกับ
มหาวิทยาลัยเปนเงิน 2 ลานบาท ในปงบประมาณ 2548 นี้ 
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4.5 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง “Making Educational Reform 
Happen : Learning from the Asian Experience And Comparative 
Perspectives”  ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบรูพา กับ Illinois 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา, Milwaukee Area Technical College, 
Wisconsin, USA., สมาคมอาชีวเอกชนแหงประเทศไทย  SEAMEO  RIHED 
และ Thailand – US Educational Foundation  (Fulbright) โดยโครงการนี้ได
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2547  ณ โรงแรมโซฟเทล พลาซา กรุงเทพฯ มี
ผูเขารวมประชุม 350 คนจาก 18 ประเทศ 

4.6  รายงานจํานวนนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปจจุบันมี 
จํานวน 5 คน 

4.7  สรุปงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 
2548  ซ่ึงไดมีการปรับปรุงตัวเลขและรายละเอียดโดยหนวยงานในระบบ          
มีงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 671,867,700.00 บาท และหนวยงานนอกระบบ
ในกํากับของมหาวิทยาลัยบูรพาไดรับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน 
414,969,500.00 บาท 

4.8  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑการเบกิจายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย พ.ศ. 2547   

5. การพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยให 
ความเหน็ชอบระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพาตาง ๆ  ดังนี้ 

5.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศกึษา 
สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 และใหออกระเบียบปละครั้ง 

5.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศกึษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2547 และใหออกระเบยีบปละครั้ง 

5.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาบริการและคาเสียหายการใชบริการ
สํานักหอสมุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

5.4  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใชบริการสํานกัหอสมุด (ฉบบัที่ 3)  
พ.ศ. 2547 
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6. สภามหาวิทยาลัยใหนํารางระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสมนาคุณแกผูมีอุปการะ
ตอกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 กลับไปทบทวนขอ 6 โดยใหมีทั้งระบบผูมีอุปการะที่
ชวยงานของมหาวิทยาลัยและระบบที่มีการบริจาคเงิน และขอ 7 ควรปรับขอความให
สอดคลองกับระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ี

7. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร             
ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยมีสาระสําคัญคือ ใหเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกสาขาละ 1 วิชา 
เพื่อใหทนักับความกาวหนาทางวิชาการ 

8. ใหชลอการขอเปดรับนิสิตหลักสูตร Master of Education in Teaching English as a Second 
Language และใหเตรียมความพรอมของอาจารยที่มีคุณวฒุิดานภาษาอังกฤษใหสมบูรณกวานี้ 
แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป 

9. ใหถอนวาระการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบรูพาไปกอน เพื่อรอการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม 

10. ใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
โครงการศูนยสยามพุทธศาสนานาชาติ  เพื่อเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

ดวย ดร.ประโยชน  เนื่องจํานงค มีความประสงคจะบริจาคที่ดิน บริเวณ ต.หนองซาก 
อ.บานบึง จ.ชลบุรี จํานวน 1,000 ไร เพื่อใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการตามแนวพระราชดําริ
เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาบริจาคที่ดนิ ที่ประชุมไดแตงตั้งศาสตราจารยนายแพทยเกษม 
วัฒนชยั  เปนที่ปรึกษา และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เปนประธานกรรมการ โดยมีนายกสมาคม
ศิษยเการวมพจิารณากรรมการดําเนินงาน จัดทําโครงการประกอบการบริจาคที่ดินตอไป 

11. สภามหาวิทยาลัยมีมติในการพิจารณาทบทวนเงนิเดือนอธิการบดี ดังนี ้
(1) โดยที่พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษากําลังออกมา

ใชบังคับ และมาตรา 27  กําหนดใหอธิการบดีรับเงินเดอืน เงินประจําตําแหนง และ          
เงินเพิ่มพเิศษ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเงนิเดือน และเงนิประจําตําแหนง      
แตในขณะนี้ยงัไมมีกฎหมายดังกลาว  จึงสมควรรอกฎหมายดังกลาวกอน 

(2)  เพื่อใหเปนไปตามมติ ขอ (1) สําหรับมติสภามหาวทิยาลัยที่ไดปรับ
เงินเดือนอธิการบดีไปแลวนัน้ให ชลอการจายเงินเดือนตามมติดังกลาว ตั้งแตเดือน 
พฤศจิกายนเปนตนไป จนกวาจะมีกฎหมายวาดวยเงินเดอืน และเงนิประจําตําแหนง
ออกมาใชบังคบั แลวจึงนํามาทบทวนเพื่อใหสอดคลองกันกับกฎหมายดังกลาว โดย
ในระหวางนี้ใหไดรับเงินเดอืนและเงนิประจําตําแหนงตามที่ไดรับอยูกอนมีมติสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2547 วันที่ 8 กันยายน 2547 ไปพลางกอน 
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12. การพิจารณาสถานการณทักทวงการออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา 
เนื่องดวยในขณะนี้นิสิตและบุคลากรสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ไดดําเนินการ

ทักทวงการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย โดยเตรียมการถวายฎีกาขอทักทวงการออกนอก
ระบบของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งนี้ ผูนํานิสิตไดออกประกาศในการรวมตัวนิสิต เพื่อออกเดิน
ทางเขามารองเรียนที่รัฐสภาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547  เวลา 09:00 น. 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยวา เนื่องจากราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ…… เพื่อการออกนอกระบบในขณะนี้ ไดผาน
ขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไปแลว ปจจุบนั      
อยูในขั้นตอนของรัฐบาลในการพิจารณา ดังนั้นจึงอยูนอกขอบเขต และนอกวิสัย ทีส่ภา
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใดๆ ได ในชัน้นี้ สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบใหอธิการบดี 
ประธานสภาอาจารย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย แจมกระจาง) และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนอาจารย (รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม) ไดชวยกันชีแ้จง 
ใหนิสิตและบคุลากรเขาใจดวยซ่ึงแนวโนมในขณะนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ...... อาจจะไมผานการพจิารณาของรัฐสภาในรัฐบาลชุดปจจุบัน 

  
  

 
(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

                กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย 
                    18 พฤศจิกายน 2547 

 

 


