มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งพิเศษ/2547
วันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2547
ณ หองประชุม GSC ชัน้ 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 23 มกราคม 2547
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
2.1 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
โดยมีการแกไข
2.2 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษและคาใชจายอื่นๆ
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ. 2547 โดยมีการแกไขดังนี้
ขอความเดิม ขอ 3 3.1 คาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
แกไขเปน ขอ 3 3.1 คาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อนึง่ สภามหาวิทยาลัยไดมีประเด็นอภิปรายในเรื่องตาง ๆ สรุปไดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบาย ไมขอรับคาใชจายรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรให
2. การเรียกเก็บคาเลาเรียนตามระเบียบใหมใชหลักการเก็บคาเลาเรียนเพิ่มขึ้น
เพือ่ ใหเพียงพอกับการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
3. ใหกนั เงินสวนหนึ่งจัดตั้งเปนกองทุนของมหาวิทยาลัย และใหคณะและ
หนวยงานตาง ๆ รวมสนับสนุนบาง เพื่อจัดเปนสวัสดิการใหแกบุตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งบุตรของบุคลากรจะชําระคาเลาเรียนเต็มจํานวน
ใหโรงเรียนสาธิตฯ และสามารถรับสวัสดิการจากกองทุนของมหาวิทยาลัย
ในคาใชจายในสวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมได
4. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ไดกําหนดใหโควตาแกนักเรียนจากโรงเรียน
ในทองถิ่น 10% บุตรบุคลากรมหาวิทยาลัย 10% และผูมีอุปการคุณ ผูมีความ
ผูกพันพิเศษ 10% ใหพจิ ารณาวา บุคลากรมหาวิทยาลัย คือ บุคลากรประเภทใดบาง
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5. นักเรียนเดิม ใหเสียคาใชจายเทาเดิม แตเมื่อเปลี่ยนชวงชั้นใหถือวาเปนนักเรียนใหม
6. ควรจัดทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยไวดวย
หากโรงเรียนสาธิตรับรองวายากจนจริง
2.3 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาใชจายอื่นๆ จากนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ. 2547
2.4 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
จากนักเรียนโครงการการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
พ.ศ. 2547
2.5 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินวิทยาลัย
นานาชาติ พ.ศ. 2547
2.6 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2547
2.7 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา พ.ศ. 2547
3. ใหนาร
ํ าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2547 กลับไปพิจารณาเกี่ยวกับภาคปกติและภาคพิเศษ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547
4. ใหความเห็นชอบโครงสรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ดังนี้
4.1 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
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และเชือ่ วาจะสามารถสรางครูใหมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ “เกงเนื้อหา เกงสอนและเปนคนดี”
โดยมีขอสังเกตวาในการสรางหลักสูตรควรจะถามผูที่ไดใกลชิดกับนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตของครู
ทางดานนัน้ ดวย เชน อาจารยคณะวิทยาศาสตร อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตน
สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในการบริหาร หลักสูตร ดังนี้
1. ควรจัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดี รองคณบดีจากคณะที่เกี่ยวของ (เชน คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง ทําหนาที่กําหนด
นโยบาย กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ การบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ในแนวทางที่เหมาะสม
2. ควรใหมวี ิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยอาจารยคณะตาง ๆ ควรหลีกเลี่ยง
การบรรยาย แตใหสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด (Active participation) เชน
การใชบทบาทสมมุติ การอภิปรายกลุมยอย และอื่น ๆ
3. ควรวางแนวทางการบริหารจัดการใหนิสิตฝกสอน 12 หนวยกิต เปนเวลา 1 ป ใหชัดเจน
3.1 ตองใหนิสิตเขาใจวัตถุประสงคของการฝกสอนวาเพื่อใหมีประสบการณอะไรบาง
3.2 ควรมีแผนการนิเทศงานอยางใกลชิด มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางนิสิต
อาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัย และอาจารยพี่เลี้ยง เปนระยะ ๆ
3.3 วางแผนใหนิสิตไดมีโอกาสกลับมาปรับปรุงตนเองกับอาจารยที่มหาวิทยาลัยบาง
เปนบางชวงเวลา
3.4 ควรชีแ้ จงใหโรงเรียนที่เปนแหลงฝกสอนเขาใจบทบาทที่ชัดเจน การติดสินผลวาผาน
หรือไมผานใหอยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย ไมใชจากแหลงฝกสอน
3.5 ควรพิจารณาหลักสูตรตอยอดเพื่อใหไดรับสองปริญญาสําหรับนิสิตบางคนที่สนใจ
จะศึกษาเพิ่มเติม
5. อนุมัติในหลักการเบื้องตนโครงการโลกใตทะเล (World Beneath the Sea) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ใหรวมโครงการเดิมและโครงการที่จะเกิดขึ้นใหมไวในโครงการเดียวกัน
2. ใหจดั ตัง้ องคกรธุรกิจนอกระบบ หรือในชวงแรกอาจดําเนินการโดยมูลนิธิที่มีอยูแลว
บริหารจัดการเชิงธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแหลงหารายไดของมหาวิทยาลัย
3. เปดโอกาสใหองคกรที่สนใจเขารวมลงทุนได โดยมหาวิทยาลัยถือหุนขางมาก
เพื่อผลประโยชนเชิงวิชาการ
4. ใหมหาวิทยาลัยเปนผูบริหารงาน แบงเงินปนผลใหผูถือหุนตามสวน
5. ใหเจรจากับผูรวมลงทุน วามีแนวคิดอยางไร และมีขอดีอยางไร
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6. มหาวิทยาลัยอาจใชองคกรธุรกิจที่จะตั้งขึ้นใหมนี้ เสนอของบประมาณบูรณาการของ
จังหวัดชลบุรี เพื่อรับมอบการพัฒนาปาชายเลนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและมีพื้นที่
สําหรับศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น
7. ใหนาผลการเจรจาและการดํ
ํ
าเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
6. ใหความเห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
7. รับทราบโครงการพัฒนาองคความรูสูผลิตภัณฑ โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ใหพจิ ารณาระเบียบโครงการเงินทุนหมุนเวียนของโครงการรานคาวาสามารถใชเงินมา
ดําเนินการตามโครงการนี้ไดหรือไม ถาทําไมไดใหปรับปรุงระเบียบใหสามารถดําเนินการ
ได และใหพิจารณาระเบียบดังกลาวเพื่อใหเงินที่ไดไหลกับเขาสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
ไดดว ย ขณะนี้ขบวนการดังกลาวอาจจะยังเชื่อมโยงไมสนิท
2. ใหจดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑที่ไดไวดวย
8. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
27 กุมภาพันธ 2547

