
 

 

มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 6/2548 

วันศุกรท่ี  28  ตุลาคม  2548 
ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2548  วันที่  28  ตุลาคม  2548 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี ้

1.   รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
                    1.1  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม  
                           คร้ังที่ 5/2548  วันที่  23  กันยายน  2548  

      1.2  รับทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา   
2.  รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 5/2548  วันที่  23  กันยายน  2548 

 3.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
4.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอัญมณีและเครื่องประดับ  

                   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
 5.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 6.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 7.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
                   สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ตั้งแตภาคเรยีนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนนิสิต 
                   ที่รับเขาศึกษา แผน ก จํานวน  6 คน  ในปแรก  ปตอ ๆ ไป 10 คน 
 8.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการเดนิเรือ หลักสูตรปรับปรุง 
       พ.ศ. 2548 
 9.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 10.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนสงและ 
        โลจิสติกส  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
 11.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตรตอเนื่อง)  สาขาวิชาธุรกิจ 
         พาณิชยนาวี  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
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 12.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
          จํานวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 

1.  สาขาวิชาจติรกรรม 
  2.  สาขาวิชาภาพพิมพ 
  3.  สาขาวิชานเิทศศิลป 

4.  สาขาวิชาเซรามิกส 
 13. ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 14.  ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากสาขาวิชา 
         การพยาบาลชุมชน  เปนสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546 
 15.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
         หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
 16.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
         สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 โดยเปดรับนิสิต 
                       ตั้งแตภาคเรยีนตน  ปการศกึษา 2549   จํานวนประมาณ 60 คน 
 17.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
         หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
 18.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
         หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
 19.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
         สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต 
                      ภาคเรียนตน  ปการศึกษา 2549  จํานวนประมาณ 40  คน 
 20.  ที่ประชุมขอถอนวาระหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  
                     ของคณะศึกษาศาสตร  เนื่องจากเอกสารยังไมสมบูรณ 
 21.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
         หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548   และมีมติใหดําเนนิการดงันี้ 
          1.  ใหวงเล็บตอจากชื่อหลักสูตรวา หลักสูตรเฉพาะกจิ โครงการความรวมมือกับกรม 
                                 สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

2.   ใหสิทธิในการบริหารทางวิชาการขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัย 
3.   ใหเพิ่มเติมขอความ “หลักสูตรนี้เปนหลักสูตร 4 ป แตนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษา   
       ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยไดใน 6 ภาคการศึกษา  หากผูเขาศึกษาไมสามารถ 
      สําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครอง 
      สวนทองถ่ิน  ใหผูศึกษารบัผิดชอบคาใชจายนัน้ ๆ เอง 

              4.  ใหตัดขอความระยะเวลาเวลาการศึกษาไมเกิน 3 ป ออก 
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  5.   ใหเปลี่ยน 1 รายวิชา  เปนวิชาที่เกี่ยวกบัผลแหงการทุจริตทางกฎหมาย โดยมีสาระ 
         สําคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา  กฎหมายการฟอกเงิน และกฎหมาย ป.ป.ช.  เปนตน 
 22.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
          บัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการความรวมมือกับ 
          กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ภาคพิเศษ  โดยจะ 
                       เปดรับนิสิต  ตั้งแตภาคปลาย  ปการศึกษา 2548  จํานวนประมาณ 100 คน 
 23.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
           จํานวน 5 สาขาวิชา  ดงันี้ 
   1.  สาขาวิชาวศิวกรรมเคม ี
   2.  สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ   
   3.  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

4.  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา  
5.  สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

 24.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตคณะแพทยศาสตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจําปการศกึษา 2549  โดยใหเปดรับไดเมื่อรัฐบาลไดอนุมัติโครงการและไดจัดสรรงบประมาณมา 
สวนจํานวนการเปดรับใหเปนไปตามงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให 

25.  ใหความเห็นชอบ ราง นโยบายสงเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนิสิตนักศึกษา 
พิการของมหาวิทยาลัยบูรพา   โดยใหจัดทาํแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอรับการสนับสนุนตอไป 
 26.  ที่ประชุมอนุมัติใหยุติการดําเนินการโครงการสงเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ตั้งแตปการศึกษา 2549    เปนตนไป 
 27.  ที่ประชุมอนุมัติโครงการเพชรบูรพา และใหปรับปรงุโครงการฯ โดยใหขยายรวมไปถึง 
โครงการ สอวน.  รวมทั้งโครงการอื่นที่มีการคัดเลือกและสรรหาผูมีความสามารถสูงในทํานองเดียวกัน 
และใหมีเงื่อนไขวาถาจบการศึกษาแลวมีผลการเรียนดี มคีวามประพฤติดี และถามีความสมัครใจจะเปน 
อาจารยในมหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยบูรพาจะบรรจุเปนอาจารยและสงใหศึกษาตอในระดับสงูตอไป 
 28.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการรับงานวิจยั พ.ศ. 2548 
และใหมหาวทิยาลัยหกัเงินจากโครงการวจิัยไมเกินรอยละ 15 ของเงินโครงการวิจัย  ในกรณีที่งานวิจัย 
นั้นเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง  หรือเปนองคความรูใหม  มหาวิทยาลัยจะไมหักเงินจากโครงการ 
วิจัยนั้นก็ได  ทั้งนี้ใหอธิการบดีเปนผูกําหนดอัตราในการหักเงินจากโครงการวิจัยนัน้  และใหพจิารณาให 
เหมาะสมตามสภาพงานหรอืโครงการตาง ๆ และมอบหมายใหทานจรยิา  เจยีมวจิิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ  ปรับปรุง ราง ระเบียบฯ ดังกลาว  เพื่อใหเกดิความคลองตัว  โดยใหสํานกับริการวิชาการเปนศูนย 
บริการหรือหนวยงานเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารยผูทําวิจยั 
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 29.  ที่ประชุมมีมติใหไปพิจารณายกรางขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา  วาดวยคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 ใหม ใหเปนไปตามมาตรา 17 โดยยกราง 
เกี่ยวกับเกณฑขอบังคับฯ 
 30.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้บุคคลดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   
  1.  ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วฒันชัย    ประธาน 
  2.  ศาสตราจารยเกียรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ   กรรมการ 
  3.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดิษฐ    กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารยทัศนยี  ทานตวณิช    กรรมการ 
  5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข  กรรมการ 
  6.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี    กรรมการ 
  7.  ประธานสภาอาจารยหรือผูแทน    กรรมการ 
  8.  นายกสมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัยหรือผูแทน  กรรมการ 
  9.  ประธานชมรมขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยหรือผูแทน กรรมการ 
  ใหประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีแตงตั้งขาราชการประจํามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 31.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้บุคคลดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

1.   ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วฒันชัย   ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารยกําจดั  มงคลกุล   รองประธานกรรมการ 

              3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย   กรรมการ   
              4.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี    กรรมการ   
              5.  ผูชวยศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร   กรรมการ            

               6.  ผูชวยศาสตราจารยบุญมา  ไทยกาว   เลขานุการ   
               7.  นางธนวรรณ    ศักดากัมปนาท                 ผูชวยเลขานุการ  
  และมอบหมายใหอธิการบดไีปพิจารณาวางแผนการจัดโครงสรางองคกรคณะแพทยศาสตร 
ใหม โดยมีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพเปนหนวยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ทราบตอไป 
 32.  อนุมัติตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 1 ตําแหนง  เพื่อทาํหนาที ่
ชวยผูอํานวยการบริหารงานดานหลักสูตร  การเรียนการสอน  หรือทําหนาที่อํานวยการทางดานวชิาการ 

33. ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับตําแหนง 
หัวหนาภาควชิาวาจะตองเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือขาราชการพลเรือนใน 
มหาวิทยาลัยเทานั้นหรือไม 
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 34.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 7/2548  วันพุธที่ 30  พฤศจิกายน 
2548  เวลา 13:30 น.  ณ  หองประชุม GSC ช้ัน 14A/p1  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              30   ตุลาคม    2548 

 
 
 
 
 


