มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 2/2548
วันเสารที่ 26 มีนาคม 2548
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 26 มีนาคม 2548 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 21 มกราคม 2548
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารย
1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) แจงผลการพิจารณาการประเมินตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ การจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ 2547 ใหรอหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ซึ่งจะพิจารณาใหมอีกครั้งในเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดสรรเงินรางวัล
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ไมใชขาราชการและลูกจางประจําเพียงอยางเดียว
1.4 สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2547
1.5 การชําระหนี้คา กอสรางอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ครั้งที่ 3
1.6 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 21 มกราคม 2548 โดยมีการแกไข
3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเงินรายไดในโครงการบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 โดยมีการแกไข
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยมีการแกไข
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกใบรับรอง
การศึกษา และการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2548

-23.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการทาง
การแพทย ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการนักเรียน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
3.6 ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรของโรงเรียน พ.ศ. 2548
4. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม และการขอเปด ดังนี้
4.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545
4.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.3 การเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
4.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Communication Skills for
Human Resource Development ฉบับป พ.ศ. 2545
4.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Computer Science
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Aquatic Science
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Food Science
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.8 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา Marketing
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.9 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา Management
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.10 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.11 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. 2545
4.12 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
ฉบับป พ.ศ. 2546

-34.13 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 และใหขอสังเกตวาภาควิชา
นิติศาสตรและภาควิชารัฐศาสตร ควรแยกออกจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย (แบบนอกระบบ) โดยขอใหนํากลับไป
ปรึกษาหารือ หากผลเปนอยางไร แจงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
4.14 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2547 ภาคพิเศษ ภาคตน ปการศึกษา 2548 จํานวน 100 คน แตทงั้ นี้ขอให
เนติบัณฑิตสภารับรองหลักสูตรกอนเปดรับนิสิต
4.15 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2548
4.16 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548
ภาคปกติ จํานวน 5 คน ภาคพิเศษ จํานวน 15 คน หรือเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดูวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรหรือไม ถาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานแลว ใหเปดสอนได
4.17 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปนุ ภาคพิเศษ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548
จํานวน 40 คนทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดูวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรหรือไม ถาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานแลว ใหเปดสอนได
4.18 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
4.19 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคปกติ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2548 จํานวน 11 คน ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบดูวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรหรือไม ถาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานแลว ใหเปดสอนได
4.20 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
4.21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
4.22 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคปกติ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 3 คน หรือ
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ดูวาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรหรือไม ถาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานแลว ใหเปดสอนได

-44.23 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
(หลักสูตรนานาชาติ)
4.24 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2548 จํานวน 3 คน หรือเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบดูวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรหรือไม ถาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานแลว ใหเปดสอนได
4.25 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
4.26 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมยานยนต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา2548 แผน ก จํานวน 10 คน และแผน ข จํานวน 30 คน ทั้งนี้ให
มหาวิทยาลัยตรวจสอบดูวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือไม ถาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานแลว ใหเปดสอนได
5. รับทราบนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ UMIOR และอนุมัติยกเวนคาลงทะเบียนตามรายวิชา
4 รายวิชา เฉพาะกรณีนี้เทานัน้ ดังนี้
1. 515217 Electrical Measurement and Instrumentation
3 (3-0-6)
ผูสอน อาจารยอานุภาพ บุญสงศรีกุล และ อาจารยเจษฎา สายใจ
2. 515476 Optical Communication
3 (3-0-6)
ผูสอน อาจารย ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล และ อาจารยนิติกาญจน พาศรี
3. 515343 Electronics Circuit Analysis
3 (3-0-6)
ผูสอน อาจารยสุรชาติ เหล็กงาม อาจารยบัณฑร จิตตสุภาพ
และ อาจารยโชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
4. 515341 Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
ผูสอน อาจารยสมเจต ศุภรังสรรค และ อาจารยวิรฬุ ห ศรีบริรักษ
6. ใหปลดนายประสงค สมยศ ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 5 สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพออกจากราชการ เนื่องจากละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตั้งแต
วันที่ 22 ตุลาคม 2547 เปนตนไป

-57. การพิจารณาศึกษาแนวทางนโยบายและโครงสรางการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการจัดหาอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย ไมวาจะสังกัดคณะใดก็ตาม และมหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ดวยและหากผลการศึกษาปรากฏออกมาเปนผลสําเร็จ ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาและใหถือเปน
ผลงานของอาจารยผูนั้นดวย เพื่อใหเปนผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยั ในการเลื่อน
ตําแหนงทางวิชาการตอไป และแจงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
8. อนุมัติผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
ปการศึกษา 2546 จํานวน 4,007 ราย
9. ใหความเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2549-2552)
เพื่อนําแผนฯ สงสํานักงบประมาณตอไป และถาแผนของรัฐบาล 4 ป ออกมา ขอใหนําแผนฯ
ของมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบดูวาสอดคลองกับแผนฯ ของรัฐบาลหรือไม ถาจําเปนตองปรับ
แผนฯ ก็ตองปรับและไปขอเปลี่ยนจากสํานักงบประมาณ โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแผนฯ
ที่ตองเกี่ยวเนือ่ งกับแผนของรัฐบาล โดยจัดทําเปนขอ ๆ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
10. ใหความเห็นชอบโครงการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา สรางหอพักการเรียนรูและเพื่อความ
ปลอดภัย โดยความรวมมือระหวางธนาคารออมสินกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
11. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย ดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
12. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช
กรรมการ
13. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม
กรรมการ

-614. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 52 ทาน
15. ใหความเห็นชอบขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยบูรพาของ
รองศาสตราจารยสุวิทย จิระมณี สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร สําหรับ รองศาสตราจารยสุพัฒศรี
วรสายัณห สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.กชกร สังขชาติ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ใหดําเนินการดังนี้
1. ใหคณะที่ขา ราชการสังกัดปรึกษาหารือกันวาการตออายุราชการของขาราชการเกษียณอายุ
ที่เสนอขอนั้น จะเกิดประโยชนตอทางราชการมากนอยเพียงใด
2. หากคณะยืนยันความตองการในการรับขาราชการเกษียณอายุไวปฏิบัติราชการตอใหคณะ
นั้น ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการผูนั้น วามีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3. หากดําเนินการในขอ 1 และ 2 แลว สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสนอชื่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไปได
อนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยดวนในการประสานงานอยางเปนทางการกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อระบุระยะเวลาในการนับผลงานทางวิชาการ
วาเริ่มตนนับตัง้ แตเมื่อใด
16. ใหความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม)
17. อนุมัติในหลักการใหทําสัญญาปตอปกับบริษัท ที เอ ออเรนท ในการเชาพื้นที่บนตัวอาคาร 60
พรรษามหาราชินี QS2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อติดตั้งอุปกรณ รับ-สง ถายทอด
สัญญาณวิทยุโทรคมนาคม โดยมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรไปหาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งอุปกรณดังกลาว และใหเขียนขอความตอทายสัญญาวาถา
ตรวจสอบพบวามีอันตรายตอมหาวิทยาลัยใหยกเลิกสัญญาได และถาเกิดความเสียหายแกบุคคล
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย บริษัทฯ ตองชดใชคาเสียหาย
18. มีมติการพิจารณาสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก (สายงานอาจารยหรือสายผูส อน)
สังกัดคณะและวิทยาลัยที่จดั ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย คือมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาอาจารย พ.ศ. 2536 ไปพิจารณาแกไขเพิม่ เติมใหมใน 3 ประเด็นหลัก
คือ
1. คํานิยาม “คณะ” ใหหมายความรวมถึง คณะหรือวิทยาลัยดวย
2. องคประกอบใหสภาอาจารย ประกอบดวย กรรมการสองประเภท
ซึ่งไดมาจากการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
2.1 กรรมการประเภทผูแทนคณะ วิทยาลัย คณะ วิทยาลัยละ 1 คน
ยกเวน ในกรณีที่ คณะ วิทยาลัย มีคณาจารย เกิน 50 คน ใหมกี รรมการผูแทน
คณะ วิทยาลัย ได 2 คน

-72.2 กรรมการประเภทผูแทนทัว่ ไป เลือกตั้งจากคณาจารยในมหาวิทยาลัย
จํานวนกึ่งหนึง่ ของกรรมการ ตามขอ 2.1
3. กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
3.1 ผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง เปนกรรมการประเภทผูแทนคณะ วิทยาลัย
หรือผูแทนทั่วไป ตองเปนอาจารยประจําคณะ วิทยาลัย นั้น ๆ
หรืออาจารยประจําของมหาวิทยาลัยบูรพา มาแลวไมนอยกวา 1 ป
นับถึงวันปดรับสมัครเลือกตั้ง
3.2 ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประเภทผูแทนคณะ วิทยาลัย
ตองเปนอาจารยประจําคณะ วิทยาลัย นั้น ๆ สวนผูม ีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการประเภทผูแทนทั่วไป ตองเปนอาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยบูรพา
และใหประธานสภาอาจารยพิจารณาดวยวามีขอใดควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอีก
และขอใหมหาวิทยาลัยสงรางขอบังคับใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ (นางจริยา
เจียมวิจิตร) ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ภายในสัปดาหหนา
19. ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548 จากเดิมวันศุกรที่ 20
พฤษภาคม 2548 เวลา 09.30 น. เปนวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร อาคารยูไนเต็ดถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5 เมษายน 2548

