
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังพิเศษ/2547 

วันพุธท่ี  22  ธันวาคม  2547 
ณ หองประชมุกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสยามซิตี้ 

ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังพิเศษ/2547 วันที่ 22  ธันวาคม 2547 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 6/2547  
วันที่ 12 พฤศจิกายน  2547 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2547 วันที่ 12  พฤศจิกายน 2547 โดยมีการ
แกไขหนา 16  วาระที่ 5.2.4 เร่ืองพิจารณาทบทวนเงนิเดือนอธิการบดี  

ขอความเดิม  “ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประธานสภาอาจารย และผูแทนคณาจารย)” 
แกไขเปน       “ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประธานสภาอาจารย และผูแทนคณาจารย  
                  นายบัญญัติ  สุขศรีงาม)” 

3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2547  โดยมีการแกไขความในขอ 9  จาก ขอความเดมิ  “ขอ 9 ผลการเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชา ตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
และตองไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย”                                                   

แกไขเปน  “ขอ 9 ผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะทีร่ายวิชานัน้สังกัด และใหแจงผลการเทียบโอนผลการเรียน             
ใหงานทะเบยีนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา ดําเนินการตอไป” 

4. ใหความเห็นชอบหลักสูตร และการขอเปดสอน ดังนี ้
4.1 หลักสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547  โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีขอคิดเห็นวา 
1.  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมนีโยบายใหปรับแผนปละครั้ง  และหลักสตูร  

สาขาวิชาการจดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมไดบรรจุไวในแผนฯ 9 ในการ
เสนอขอปรับแผนฯ คร้ังนี้ จงึไมเปนไปตามนโยบายทีว่างไว  แตเนื่องจากสถานการณ        
ในปจจุบนัมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ทําใหหลักสตูรสาขาดังกลาวมีความจําเปนและ
เปนที่ตองการของสังคม และประเทศชาตอิยางมาก ดังนัน้สภามหาวิทยาลัย จึงมีมติอนุมัติ
การปรับแผนเปนกรณีพเิศษ โดยอนุญาตใหเปดหลักสูตรนี้ได  และใหยุบสาขาวิชาการ
บัญชีบริหาร สังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ที่บรรจุไวในแผนฯ 9 ดวย 
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2.  เพื่อใหการจัดหลักสูตรไมซํ้าซอนในหนวยงานที่ดําเนินการในสาขาวิชาที่ใกลเคยีง

กัน สภามหาวทิยาลัยจึงมอบหมายให วิทยาลัยพาณิชยศาสตร และ ภาควิชาบริหารธุรกิจ         
คณะมนษุยศาสตร และสังคมศาสตร รวมมือกันสรางหลักสูตร อยางนอย 1 สาขาวชิา ที่สามารถ
จัดการศึกษารวมกันได ทั้งนีเ้พื่อเปนการผนึกกําลัง  แลกเปลี่ยนทรัพยากรตางๆในระหวาง
หนวยงาน ตลอดจน ปองกนัการเกิดความซ้ําซอนในการเสนอหลักสูตรสาขาวิชาที่คลายคลึงกัน 

3.  ใหปรับปรงุการเขียนหัวตาราง เกี่ยวกบัหนวยงานทีอ่าจารยพิเศษสังกัดให
ถูกตอง (ไมควรใช ภาควิชา และคณะที่สังกัด เนื่องจาก อาจารยพิเศษ มาจากหนวยงาน
หลากหลาย) 
4.2 การเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม หลักสตูรใหม พ.ศ. 2547 จํานวน 40 คน ตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2548 (ปรับปรุงเอกสารการขอเปดสอนเชนเดียวกับเอกสาร 
หลักสูตร) 

4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2547 โดยใหปรับปรุงเรื่อง การสอบ Qualifying Exam ใหเปนไปตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัยกอนเสนอ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบ 
หมายเหตุ    

สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยมุงเนนเรื่อง องคความรูดาน
หลักการศึกษา (Pedagogy)  และสนับสนนุใหมหาวิทยาลัยจัดตั้ง ศูนยวิจัยการเรียนรู 
(Learning Research Center) โดยใหสังกัดอยูในสวนกลางของมหาวิทยาลัย และให
สภาวิชาการมุงเนนดานปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานหลักสูตร และการจดัการเรียนรู    ทั้งนี้ใหภารกิจสําคัญประการหนึ่งของศูนยวิจยั
การเรียนรู คือการจัดหลักสตูรอบรมอาจารยดานการเรยีนรูทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนระยะๆอยางตอเนื่องดวย 

4.4 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 จํานวน 15 คนรับปเวนป ตั้งแตภาค-
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2548 

4.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 

4.6 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 จํานวน 25 คน ตั้งแตภาค-
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2548 
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4.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2547  ภาคพิเศษ 
จํานวน 50 คน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ปการศึกษา 2548 

4.8 การขอเปดรับนิสิตหลักสูตร Master of Education in Teaching English as a Second 
Language จํานวน 30 คน  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2548 

5. ใหความเห็นชอบใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา                  
ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยใหมีบุคลากร 
ที่สนใจรวมอยูในคณะกรรมการแตละชุดดวย เพื่อทําหนาที่จัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยใหสาระสําคัญ
ของขอบังคับสอดคลองกับขอบังคับของ ก.พ.อ. และแนวนโยบายการบริหารงานบุคคลของ              
สภามหาวิทยาลัย แลวนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาตอไป 

6. ที่ประชุมมีมติในการพจิารณาดานการบริหารบุคคลของสภามหาวิทยาลยั ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

1. ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตั้งคณะบุคคลเปนคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร
บุคคล โดยใหใชองคประกอบของคณะกรรมการเชนเดยีวกับ อ.ก.ม. เดมิ                
ในบรรดาอํานาจหนาที่ของ ก.ม. ที่มอบให อ.ก.ม. มหาวทิยาลัย เกีย่วกบั กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบรูพา มีอํานาจหนาที่ตามนัน้ และแจงใหสภามหาวิทยาลยัทราบ         
และทักทวง ยกเวนงานนโยบายใหเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา สําหรับ
คณะอนกุรรมการกลั่นกรองอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยให
ดําเนินการเชนเดียวกัน โดยใหใชองคประกอบคณะอนกุรรมการเดิม 

2. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการศึกษา แนวนโยบายและโครงสรางการ
บริหารงานบุคคลแนวใหม โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการดังนี ้

1) ประธานกรรมการ  ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา 
2) ผูแทนผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารงานบุคคล จาก 4 หนวยงาน ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิ จาก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร วทิยาลัยการบรหิารรัฐกิจ ภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  และ ภาควิชาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนใหกรรมการดังกลาวตาม            
ความเหมาะสม  โดยใหการดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาว แลวเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพนัธ 2548 
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7. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดิษฐ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ตั้งแตวนัที่ 25 มกราคม 2548 เปนตนไป 

8. ใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานภายในระดับงานภายในสํานกังานเลขานุการ ดังนี้ 
1. สํานักหอสมุด งานภายในสํานักงานเลขานกุารมี 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป               

และงานการเงนิและพัสด ุ
2. สํานักคอมพิวเตอร งานภายในสํานักงานเลขานุการมี 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป               

และงานการเงนิและพัสด ุ
3. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ งานภายในสํานกังานเลขานุการมี 3 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารงานบุคคลและแผนงาน และงานการเงินและพัสดุ 
9. ใหความเห็นชอบ ราง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยับูรพา ประจาํป 2548  ดังนี ้  

 1.  คร้ังที่ 1/2548   วันที่  21  มกราคม 2548   เวลา  09:30  น.    ณ  กรุงเทพฯ 
  2.  คร้ังที่ 2/2548   วันที่  26  มีนาคม  2548    เวลา 09:30  น.     ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  3.  คร้ังที่ 3/2548   วันที่  20  พฤษภาคม  2548  เวลา  09:30  น.  ณ  กรุงเทพฯ 
  4.  คร้ังที่ 4/2548   วันที่  29  กรกฎาคม  2548   เวลา  09:30  น.   ณ  กรุงเทพฯ 
  5.  คร้ังที่ 5/2548   วันที่  23  กันยายน  2548   เวลา    09:30  น.   ณ  กรุงเทพฯ 
  6.  คร้ังที่ 6/2548   วันที่  18  พฤศจิกายน  2548   เวลา  09:30  น.  ณ  กรุงเทพฯ 

หมายเหต ุ
สําหรับการประชุมครั้งที่ 2/2548 ซ่ึงเปนการประชุมครั้งแรกของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ชุดใหม  ไดกําหนดใหจดัประชุมในวันเสารที่ 26 มีนาคม 2548 ที่มหาวทิยาลัยบูรพา เพื่อให
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมไดเยี่ยมชมภูมิทัศนโดยรอบของมหาวิทยาลัย และใหเขาใจ
บริบทของมหาวิทยาลัยบูรพามากขึ้น  สําหรับการประชุมครั้งที่ 4/2548 ใหเล่ือนไป 1 สัปดาห เปน
วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากกําหนดเดิมตรงกับวันหยุดราชการ 

อนึ่งเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยจะตองมภีารกิจในการพิจารณาเรื่องตางๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น 
อาจเชิญประชมุมากกวาทีก่ําหนดไว  ซ่ึงจะกําหนดลวงหนาเปนคราวๆ ไป 

 
 

                                                                           
 (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              24 ธันวาคม 2547 


