
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 7/2548 

วันพุธท่ี  30  พฤศจิกายน  2548 

ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 

 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2548  วันที่  30  พฤศจิกายน  2548 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี ้

1.   รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
                    1.1  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม  
                           คร้ังที่ 6/2548  วันที่  28  ตุลาคม  2548  

      1.2  รับทราบสรุปผลการประชุมระดมความคิด เร่ือง ทิศทางการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐาน 
             การอุดมศึกษา โดยมอบใหมหาวทิยาลัยวเิคราะหทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาตอไป 
      1.3  รับทราบการชําระหนี้คากอสรางอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ คร้ังที่ 5 (งวดสุดทาย)  
      1.4  รับทราบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกลุมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548 
      1.5  รับทราบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
      1.6  รับทราบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานคณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
      1.7  รับทราบรายงานผลการลงนามในสัญญาความรวมมือระหวางประเทศไทยกบัประเทศ  
             สิงคโปร เพื่อขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสอง 
      1.8  รับทราบรายงานผลการพิจารณาโครงสรางคณะแพทยและศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยให

มหาวิทยาลัยดาํเนินการใหศนูยวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนสวนหนึ่งของคณะแพทยศาสตรได
ทันทีโดยไมตองรอใหมหาวทิยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  และ 
ใหผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ดํารงตําแหนงรองคณบดีคณะแพทยศาสตรดวย 
ทั้งนี้ ใหมหาวทิยาลัยไปศึกษารายละเอียดเพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม          
ที่สุดตอไป  

      1.9  รับทราบรายงานความกาวหนาเกีย่วกับ พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. ….          
ซ่ึงผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมไดพจิารณาพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ…..  เสร็จเรียบรอยแลว กําลังอยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตองของตัวอักษร  
และจัดพิมพ เพื่อนําเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป  

2.  รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2548 วันที่ 28 ตุลาคม 2548 โดยไมมีการแกไข  
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                3.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  คือ 
  1.  หลักสูตร 5 ป  จํานวน 2 สาขาวิชา ดังนี ้

                   1.1  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต 
        1.2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

     2.  หลักสูตร 4 ป  จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี ้
                    2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3. หลักสูตรตอเนื่อง  จํานวน 2 สาขาวิชา ดังนี ้

                  3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       3.2  สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา                                                      
 4.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2548  ทั้งนี้ใหทบทวนรายวิชาที่ตองเรยีนในหลักสูตรดานวิทยาศาสตรชีวภาพใหสอดคลองกับ
หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร และใหพิจารณาปรับลดรายวิชาแคลคูลัส 1, 2  เปนวิชาแคลคูลัส  และ
ใหปรับชื่อรายวิชาหนา 31 วชิา “เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Agricultural Biotechnology”  
เนื่องจากชื่อภาษาอังกฤษสื่อไมชัดเจน 
 5.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนตน   
ปการศึกษา 2549   ภาคปกติ  จํานวนประมาณ 30 คน  
 6.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาแพทยแผนไทยประยุกต 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   
 7.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน  
ปการศึกษา 2549  จํานวนประมาณ 50 คน 
 8.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา
จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกฬีา   
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกําลังกาย  และกฬีาศึกษา   
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2548       
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 9.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   
ของคณะวิทยาศาสตร  ดังนี้ 
         1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร   
         2.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
           3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
         4.  สาขาวิชาฟสิกส   

       5.  สาขาวิชาวาริชศาสตร   
         6.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   
         7.  สาขาวิชาสถิติ    
         8.  สาขาวิชาชีวเคมี    
         9.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย    
     โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้
         1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในรายวิชาทางวิทยาศาสตรควรมีรายวชิาวิทยาศาสตร  

เชิงบูรณาการ หรือ จัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการใหมีสาระสําคัญ
ดานวิทยาศาสตรพื้นฐานที่สมบูรณ 

         2.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกลุมภาษา 
อังกฤษวิชาชพี 6 หนวยกิตนั้น  ในสวนของภาษาอังกฤษเพื่องานอาชพี 3 หนวยกิต  
ซ่ึงมี 3 รายวิชาคือการฟง – พูด เพื่องานอาชีพ  การอานเพื่องานอาชีพ  และการเขยีน
เพื่องานอาชีพ ควรบรรจุไวในทุกหลักสตูรทั้ง 3 รายวิชา เพื่อเปดโอกาสใหเลือกตาม
ความตองการของผูเรียน  และใหมหาวิทยาลัยแจงใหแตละคณะทีเ่สนอหลักสูตร
ผานไปแลวทราบ และดําเนนิการใหเหมือนกันในทุกหลักสูตรกอนเสนอ ส.ก.อ  
ตอไป 

 10.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548   โดยมีเงื่อนไขในการเพิ่มรายวิชากลุมภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชีพใหเลือกได  
ทั้ง 3 รายวิชาเชนเดียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่องานอาชีพ 
 11.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการกําหนดคาน้าํหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา รอบสอง โดยกําหนดวา คาน้ําหนักของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  ดานการ
วิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปน 30: 25:25:20 
ตามลําดับ ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยไปทบทวนการคํานวณน้ําหนักของมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อีกครั้งหนึ่งกอนสงให สมศ.  และมหาวิทยาลัย ควรประสานงานกับ สมศ.  
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ในการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะในแตละมาตรฐานวามกีารใหน้ําหนักอยางไร และใชเกณฑ เหมือนกนั
ในทุกสถาบันหรือไม  
 12.  อนุมัติผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ  
ปการศึกษา 2547  และปการศึกษา 2548  รวมทั้งสิ้น จํานวน 4,692 ราย 
 13.  ใหความเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยคาสมคัรสอบ และคาธรรมเนียม 
การศึกษา สําหรับนิสิต  หลักสูตรนานาชาติ  ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 โดยใหใชระเบียบนี้กบั
นิสิตที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2549 ดวย ทั้งนี้มอบหมายใหทานจริยา  เจียมวิจิตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง ราง ระเบียบดังกลาวฯ 
 14.  ใหมหาวทิยาลัยนํากลับไปทบทวน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการใชบริการ
สํานักหอสมุด (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับการเก็บคาสมาชิก ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวทิยาลัยที่
เกษยีน และอืน่ๆ  อีกครั้ง กอนเสนอทานจริยา  เจยีมวจิติร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ ปรับปรุง 
ราง ระเบียบดงักลาวฯตอไป 
 15.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้ อาจารยลัญจกร  สัตยสงวน  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวทิยาศาสตร 
และศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ท้ังนี ้ตั้งแตวนัที่ 9 ธันวาคม 2548  เปนตนไป 
 16.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ  ดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการวทิยาลัยอัญมณ ี มหาวิทยาลัยบูรพา  ทั้งนี้ ตัง้แตวันที่ 9  ธันวาคม 2548  เปนตนไป 
 17.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้  อาจารยเสรี  ชิโนดม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที ่11 มกราคม 2549  เปนตนไป 

18. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย  ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวทิยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ 7 กุมภาพนัธ 
2549 เปนตนไป 

19.   ใหความเห็นชอบ ราง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําป 2549 ดังนี ้
        1.  คร้ังที่ 1/2549  วันศกุรที่  27  มกราคม  2549    เวลา   13:30  น.     ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

สีลม  กรุงเทพฯ 
        2.  คร้ังที่ 2/2549  วันศกุรที่  24  มีนาคม    2549    เวลา   13:30  น.      
        3.  คร้ังที่ 3/2549  วันศกุรที่  26  พฤษภาคม  2549  เวลา  13:30  น.      
        4.  คร้ังที่ 4/2549  วันศกุรที่  21  กรกฎาคม  2549   เวลา  13:30  น.           จะกําหนดสถานที่ประชุม 

       5.  คร้ังที่ 5/2549  วันศกุรที่  22  กันยายน   2549      เวลา  13:30  น.  ภายหลัง             
        6.  คร้ังที่ 6/2549  วันศกุรที่  24  พฤศจิกายน  2549  เวลา 13:30  น.          
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หมายเหต:ุ  ใหฝายเลขานุการ ประสานงานกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวาสามารถเดินทาง
ไปประชุมที่ วทิยาเขต บางแสน จันทบุรี และ สระแกว ไดในวันใดบาง เพื่อใหคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดเยีย่ม บุคลากรและนิสิตในวิทยาเขตตาง ๆ ดวย 
 

 

       
(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
              2   ธันวาคม    2548 

 


