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  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2548  วันที่ 21  มกราคม 2548 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 การมอบหนังสือ ถาม – ตอบ มีชัย  ฤชุพันธุ 
1.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร่ือง แตงตั้งนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยบูรพา 
1.3 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชมุ คร้ังพิเศษ/2547  

วันที่  22  ธันวาคม   2547 
1.4 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัย และระดบัคณะ           

และมีประเด็นสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาเกีย่วกับการบริหารวิชาการในระดับคณะ  ซ่ึง 
สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาหารือในรายละเอียดเปนการเฉพาะ เพื่อกาํหนดเปนนโยบาย
และหารือ สกอ. ตอไป ดังนี ้

1. ควรพิจารณาสนับสนุนใหมอีาจารยพิเศษที่มีความรูความสามารถ และความ
ชํานาญระดับสูงมาสอน 

2. สําหรับอาจารยประจําควรจดัใหมีตามความเหมาะสม 
3. ผูบริหารหนวยงานตองมีความสามารถสูงมากดานการบริหาร 

ใหหนวยงานที่ไดรับการประเมินนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหนวยงานอยางเปนรูปธรรม และใหมกีารติดตาม 
ผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ดวย 

1.5 ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท
ผูแทนผูบริหาร 

1.6 แตงตั้งกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย และผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
1.7 มติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยับูรพา 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังพิเศษ/2547 วันที่ 22  ธันวาคม 2547 
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3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
3.1 ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 
3.2 ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
4. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรใหม และการขอเปด  ดังนี้ 

4.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร  ฉบับป พ.ศ. 2545 

4.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับป พ.ศ. 2545 

4.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545 
4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร การออกกําลังกาย

และการกฬีา  ฉบับป พ.ศ. 2546 
4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
4.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร หลักสูตรใหม             

พ.ศ. 2548 
4.7 การขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารภาษีอากร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  ตั้งแตภาคเรยีนที่ 1                
ปการศึกษา 2548 จํานวนประมาณ 40 คน 

4.8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
4.9 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม            

พ.ศ. 2547  ภาคพิเศษ  ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวนประมาณ 100 คน 
4.10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการออกกําลังกายและกฬีาศกึษา            

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
4.11 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ         

ออกกําลังกายและกฬีาศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547  ภาคปกติ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1        
ปการศึกษา 2548  จํานวนประมาณ 30 คน 

4.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  หลักสูตรใหม             
พ.ศ. 2548 
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4.13 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ส่ือสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547  ภาคปกติ  ตั้งแตภาคเรียนที่ 1                
ปการศึกษา 2548  จํานวนประมาณ 30 คน 

4.14 การขอเปดรับนิสิตชั้นปที่ 2 เขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2548  เปนกรณีพเิศษ 

5. มอบหมายใหอธิการบดีไปปรับปรุงหลักเกณฑการรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบรูพา ปการศึกษา 2548 ใหมคีวามชัดเจน เขาใจงาย แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
คร้ังตอไป 

6. ถอนวาระแนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยพิเศษ โดยวิธีพิเศษ เนื่องจากมีขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัติและ
หลักเกณฑในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  
พ.ศ. 2545  ที่ครอบคลุมและระบุแนวทางตางๆ ไวชัดเจนแลว 

7. ใหนําวาระพจิารณาขาราชการละทิ้งหนาทีโ่ดยไมมีเหตุผลอันสมควรไปพิจารณาใหม เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม 

8. ใหความเห็นชอบการใหความชวยเหลือนสิิตผูประสบภัยพิบัติ (คล่ืนยกัษสึนามิถลม 6 จังหวดั
ภาคใต)ในการยกเวนคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรใหแก  นางสาวนริศรา  
กาวีระจันทร นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคพิเศษ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
และอนุมัติในหลักการ สําหรับนิสิตรายอื่นๆ ที่ประสบปญหาดังกลาวดวย 

9. วินิจฉยัวาพนกังานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สาย ก (สายงานอาจารย หรือสาย
ผูสอน) มีสิทธิเชนเดยีวกับพนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงนิแผนดิน) ในเรื่องดงัตอไปนี ้

  1.  ออกเสียงเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผูแทนคณาจารย ตามมาตรา 11(4)  
  2.  เกี่ยวกับสภาอาจารยมีสิทธิสมัครเปนกรรมการประเภทผูแทนคณะ และกรรมการประเภท 

     ผูแทนทั่วไป ตลอดจนสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งดวย 
10. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2548 วันเสารที่ 26 มีนาคม 2548  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชลบุรี และใหมีการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลยั ในวนัอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2548 โดยใหเชิญ 
นายแจ็ค มินทร อิงคธเนศ  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล และ ดร.ภาวิช  ทองโรจน มาอภิปราย ทิศทางและ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาดวย 

 

                                                                          
 (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              31 มกราคม 2548 


