
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 5/2548 

วันศุกรท่ี  23  กันยายน  2548 
ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2548  วันที่  23  กันยายน  2548 มีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี ้

1.     รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
    1.1  กําหนดวันพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปรญิญาบัตร  แกผูสําเร็จการศึกษา 
                        จากมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําป 2547 ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2548 (ภาคบาย) 

        จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 4,707 คน  
1.2  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 4/2548   
       วันที่  29  กรกฎาคม  2548  
1.3  รายงานวธีิการดําเนินงานการประชาสมัพันธของคณะ/วิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนอชื่อ 
       ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

    1.4  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ผลการเลือกซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           ประเภทผูแทนผูบริหาร  ซ่ึงไดแก  คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย    
2.  รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 4/2548  วันที่  29  กรกฎาคม  2548 

      โดยมีการแกไข เพิ่มเติมคาํปรารภในวาระ 6.2 และ 6.3  
              3.   ที่ประชุมยืนยันมติเดิม คือ มอบหมายใหสภาอาจารยนําไปพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย  
                    จํานวนชัว่โมงสูงสุดที่เหมาะสม/สัปดาห โดยใหรวบรวมขอมูลจาทุกฝายประกอบการพิจารณา 
                     เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 
 4.   ใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี  
 5.   ที่ประชุมมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินรางขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยที่ตองออกตาม  
       พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  ใหเสร็จภายใน 60 วัน    
                    นับตั้งแตวนัที่ 23 กันยายน 2548  เปนตนไป 
  6.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการขนสง 
                     และโลจิสติกส  ฉบับป พ.ศ. 2545 
  7.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  หลักสูตรใหม 
        พ.ศ. 2548 
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  8.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต 
        ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549  จํานวนประมาณ  40 คน 
  9.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ 
                     ความมั่นคง  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 10.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
                      สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ  
         โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 แผน ก จํานวนประมาณ 10 คน 
          แผน ข   จํานวนประมาณ 30 คน               
 11.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
         หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548  
 12.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
                      สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต 
         ภาคการศกึษาตน  ปการศึกษา 2549   จํานวนประมาณ 20 คน 
 13.   พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2548 
                     13.1  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหทลูเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์   
                               ประจําป 2548 รวม 3 พระองค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      13.1.1   ใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา 
                                             วิทยาศาสตรการแพทย    แด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร  
      13.1.2   ใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
                                             ภูมิสารสนเทศ  แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
      13.1.3   ใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี  
                    แด สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
        13.2  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลกัการ ตามมตขิองคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อ 
     ผูสมควรไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผูสมควรไดรับ 
                              ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 2 ทาน  ทั้งนี้ เมือ่มหาวิทยาลัยไดรับการตอบรับการ 
                  ทาบทามอยางเปนทางการจากเจาตัวเรียบรอยแลว  ใหมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ได 
     โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
                   13.2.1   ใหมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ ์แก นายบุญเกยีรติ  โชควัฒนา 
       13.2.2   ใหมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์  สาขาวชิาภาษาไทย  
                                              แก  รองศาสตราจารยเพ็ญแข  วัจนสุนทร 
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  อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายในเรื่อง การพจิารณาปริญญากิตติมศักดิ ์
ไวดังนี ้
                1. ในปใดที่มีการทลูเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ แดพระบาทสมเด็จ 

                                พระเจาอยูหวั หรือสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จะไมมกีาร 
                                พิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ใหแกบุคคลทั่วไปในปนั้น 
  2.  ในปใดมีการทูลเลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ แด พระบรมวงศานวุงศ 

                     ในปริญญาสาขาวิชาใดแลว  สภามหาวิทยาลัยจะไมมกีารพิจารณามอบปริญญา 
                                               กิตติมศักดิใ์นสาขาวิชานั้นแกบุคคลอื่นอีก 
 14.  อนุมัติในหลักการ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
                     โดยมอบหมายให นางจรยิา  เจียมวจิิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  พจิารณา 
                     ปรับปรุงในรายละเอียด แลวนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 15.  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549   ดังนี ้
  งบประมาณของหนวยงานในระบบที่ขอตัง้งบประมาณ จํานวน 681,885,200 บาท 
  งบประมาณของหนวยงานนอกระบบในกํากับของมหาวิทยาลัย ขอตัง้งบประมาณ   
                            จํานวน 449,178,800  บาท    

รวมท้ังสิ้น  681,885,200 + 449,178,800 = 1,131,064,000 บาท 
16.  อนุมัติจัดเก็บคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี ้

1.  ใหจดัเก็บคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
      ภาควิชาบริหารธุรกิจ  ดงันี้ 

       ภาคตน  และภาคปลาย  ภาคเรียนละ 16,000  บาท 
       ภาคฤดูรอน        8,000  บาท  
  2.  ใหจดัเก็บคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชาการจัดการทรพัยากรเพื่อความมั่นคง   
                                 ภาควิชารัฐศาสตร  ดังนี้ 
       ภาคตน  และภาคปลาย  ภาคเรียนละ 15,000  บาท 
       ภาคฤดูรอน        7,500  บาท 
  3.  ขอผอนผันการจัดเก็บคาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  (สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาหรือที่กําลังศึกษาอยูใน 
หลักสูตรเสนาธิการทหารหรือโรงเรียนเสนาธิการของเหลาทัพหรือเทียบเทา หรือวิทยาลัยเหลาทัพหรือเทียบเทา 
หรือหลักสูตรนักยุทธศาสตรทหาร หรือผูสมัครที่ไดรับความเหน็ชอบจากสถาบันที่มีความรวมมือทางวิชาการ 
กับมหาวิทยาลัยบูรพา)  ดังนี้ 
        ภาคตน และภาคปลาย  ภาคเรียนละ       10,000  บาท 

                    ภาคฤดูรอน                                5,000   บาท        
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 17.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเอนก  สูตรมงคล  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
                     วทิยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ทั้งนี้ ตัง้แตวันที่ 23 กันยายน 2548  เปนตนไป 
 18.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
        ศิลปศาสตร ดังนี ้
  1.  รองศาสตราจารย ดร.กําจดั  มงคลกุล  ประธานกรรมการ 
  2.  ศาสตราจารยเกียรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี  กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยบัญญัติ  สุขศรีงาม  กรรมการ 
  6.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ เลขานุการ 
  7.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท   ผูชวยเลขานุการ 
 19.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
        ดังนี ้
  1.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดิษฐ   ประธานกรรมการ 
  2.  นางจริยา  เจียมวจิิตร     รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการ 
  4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข กรรมการ 
  5.  ผูชวยศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร   กรรมการ 
  6.  ผูชวยศาสตราจารยบุญมา  ไทยกาว   เลขานุการ 
  7.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท   ผูชวยเลขานุการ 
 20.  ที่ประชุมใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยอัญมณี ดังนี ้
  1.  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล    ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารยเชาวน  มณีวงษ  รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี  กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยทัศนยี  ทานตวณิช  กรรมการ 
  6.  อาจารยวิรัช  คารวะพิทยากุล   เลขานุการ 
  7.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท   ผูชวยเลขานุการ 
 21.  อนุมัติให นายบุญสริม  พูลสงวน  ลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร  
                     ตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2548   และใหความเหน็ชอบแตงตั้ง นายชาร ี มณีศรี  ดํารงตําแหนง 
                     รองอธิการบดีฝายบริหาร  ตั้งแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2548  เปนตนไป 
 
  

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

26   กันยายน  2548 


