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  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2548  วันที่  29  กรกฎาคม  2548 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1.     รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชมุ คร้ังที่ 3/2548   
       วันที่  3  มิถุนายน  2548  
1.2  รับทราบการแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูชวยศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร 
        (ประธานสภาอาจารย คนใหม) 
1.3   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ. 2549-2552) 
1.4  การมอบหนังสือ 50 ป มหาวิทยาลัย และวารสารการวิจัย 

           (Journal  of  Science,  Technology  and  Humanities)  
    1.5  การจัดกจิกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยบูรพา  
    1.6  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่เขารับพระราชทาน  
                        ปริญญาบัตร  ประจําปการศกึษา 2547  จํานวน 4,707  ราย 
    1.7   ตารางเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2542 
                        และ พ.ศ.2548  โดยมีขอสังเกต ดังนี ้
     1.  ใหมีการตรวจสอบเกีย่วกับเวลาในการสําเร็จการศึกษา ของนิสิต 
                                    หลักสูตรปริญญาตรีแบบบางเวลา 
     2.  ใหศึกษานิยามของนิสิตที่เรียนแบบบางเวลาในชดัเจน   
    1.8  มหาวิทยาลัยบูรพารวมกับมหาวิทยาลัยสยามเปนเจาภาพจัดการประชุมใหญ 
                        สามัญ  ประจําป 2548  จัดประชุมอธิการบดีโลก 
    1.9  การชําระหนี้คากอสรางอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  คร้ังที่ 4 
    1.10  รองศาสตราจารยบัญญัติ  สุขศรีงาม  กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภท 
                         ผูแทนคณาจารย  มอบเอกสารรวมบทความวิชาการ  จํานวน 2 เร่ือง คือ 
                         วิทยาศาสตรเพื่อประชาชน  และกาวไกลในโลกกวาง 
    1.11 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) 
                         พ.ศ. 2548 
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                 1.12 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
                 1.13 รายละเอียดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
2.  รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2548  วันที่  3  มิถุนายน  2548 

              3.  ใหความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาหมวดวชิาเลือกเสรี สังกัดภาควิชาภาษาไทย จํานวน 6 รายวิชา 
              4.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยกองทุนสวัสดิการพนักงาน 

      มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548  โดยดําเนินการดังนี้ 
       1.  มอบหมายให นางจริยา  เจียมวจิิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
                   ปรับแกไขเพิ่มเติม คําปรารภ ของ  ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุน 
                   สวัสดิการพนกังานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548  และใหเพิ่มเติม ขอ 7  เปน 7.2 กองทุน 
                   ไดรับจาก  “เงินสมทบจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย”  
 2.  ใหความเหน็ชอบใหนําเงนิงบประมาณแผนดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป 2548 
                   รายการเงินอดุหนุนคาใชจายบคุลากรไปจายเปนคาจางพนกังาน โดยใหมหาวิทยาลัย 
                   ไปกําหนดกรอบอัตราและอัตราคาจาง 
5.  ใหความเหน็ชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยทุนอดุหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
      (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548  โดยใหเพิ่มขอความ “เวนแตผูรับถึงแกความตาย หรือคณะกรรมการ 
      พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันสมควรยกเวน”  ตอทายขอความ “เปนจํานวนสองเทาของเงินที่ 
      ผูรับทุนไดรับไปทั้งหมด” และมอบหมายให นางจริยา  เจียมวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาปรบัปรุงแกไขระเบียบดังกลาวใหชัดเจน 
6.   อนุมัติในหลักการ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุด 
      มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2548   ในรายละเอียดของระเบียบฯ ดังกลาว มอบหมายให 
      นางจริยา  เจียมวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พจิารณาปรับปรุงแกไขใหชัดเจน 
7.   ที่ประชุมอนุมัติใหถอนวาระ ราง ระเบยีบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา 
      วาดวยการใหพนกังานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงนิรายได)  ศึกษาตอภายในประเทศ 
      พ.ศ. 2548 
8.   ที่ประชุมอนุมัติใหถอนวาระ ราง ระเบยีบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
      วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2548 
9.   ที่ประชุมอนุมัติใหถอนวาระ ราง ระเบยีบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
      วาดวยการจัดโครงการบริการวิชาการนักเรียน พ.ศ. 2548 
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10. ใหความเห็นชอบจางออกแบบอาคารปฏิบัติการทางวิชาการ โดยใหใชระเบยีบ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม และใหความเหน็ชอบแกไข 

                   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยแกไขนิยามคําวา “การจาง”  
                    ใหหมายความรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ และควบคุมงาน 
 11. ใหความเห็นชอบการจายคาตอบแทน( เงินรางวัล) ใหแกพนกังานมหาวิทยาลัย 
                     (เงินงบประมาณแผนดนิ) และใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณาจายเงินรางวัลใหแกพนกังาน 
                      เงินรายไดของมหาวิทยาลัยดวย 
 12.  ที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ นายประทุม  มวงมี   ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 
                     สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา  ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตั้งแต 
                     วนัที่ 1 สิงหาคม  2548  เปนตนไป 
 13.  ที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ นายวรเทพ  มุธุวรรณ   ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ระดับ 6 
                     สังกัด สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร 
                     ทางทะเล   ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548  เปนตนไป 
              14.  ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้  เปนคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
                     ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป 2548 

1.  ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วฒันชัย    ประธานกรรมการ 
  2.  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล      รองประธานกรรมการ 
  3.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดิษฐ    กรรมการ 
  4.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา     กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยทัศนยี  ทานตวณิช    กรรมการ 
  6.  ผูชวยศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร    กรรมการ 
  7.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    กรรมการ 

8.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรรมการ 
9.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม     กรรมการ 

                          10.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ   เลขานุการ 
                          11.  นางธนวรรณ   ศักดากัมปนาท     ผูชวยเลขานุการ 
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 15.  ที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้บุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 
                     วทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา 
  1.  รองศาสตราจารย ดร.กําจดั  มงคลกุล    ประธานกรรมการ 
  2.  ศาสตราจารยสมศักดิ์  จกัรไพวงศ    รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดี       กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข   กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยบัญญัติ  สุขศรีงาม    กรรมการ 
          และใหประธานกรรมการสรรหาฯ แตงตั้งรองอธิการบดีหนึ่งคน เปนเลขานุการ 
 16.  ที่ประชุมมอบหมายใหอธิการบดีไปพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการยกราง ขอบังคับ 
                     ของสภามหาวทิยาลัยที่ตองออกตามพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
                     อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมรีองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
                     ประธานสภาอาจารย  คณาจารย   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  และเจาหนาที่นิตกิร   
                     รวมประมาณ 5-7  คน เปนกรรมการ  และใหนางจรยิา  เจยีมวิจติร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                     ผูทรงคุณวุฒิ   เปนที่ปรึกษา หรืออาจจะตั้งคณะกรรมการ เปน 2 ชุด ก็ใหดําเนนิการได ทั้งนี ้
                     ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาตอไป 

17. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 5/2548 วันที่ 23 กันยายน 2548  
เวลา 09:30  น. ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.จันทบุรี  ทั้งนี้   
ใหสอบถามกรรมการทุกทานวาสะดวกหรือไม  อาจจะเลื่อนเปนวันเสารที่ 24 กันยายน 2548 
 เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเดินทางไกล           

 18.   ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตบัณฑิต โดยใหประธานสภาอาจารยและ 
 ผูแทนคณาจารย ไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงสอนของแตละบุคคล วาอาจารย 
 คนหนึ่งภายใน 1 สัปดาห ไมควรสอนเกินวันละกี่ช่ัวโมง  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

              19.   รับทราบการติดตั้งอุปกรณรับ-สง ถายทอดสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมที่อาคาร 60 พรรษา 
  มหาราชินี  QS2   ทั้งนี้ มอบหมายใหมหาวทิยาลัยสงสําเนาสัญญาการติดตั้งอุปกรณรับ-สง   
  ถายทอดสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมฯ  ให รองศาสตราจารยบัญญัต ิ   สุขศรีงาม  กรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแทนคณาจารย  

 
                                                                                                                      

                                    
 (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              1   สิงหาคม  2548 


