มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 1/2549
วันศุกรที่ 27 มกราคม 2549
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 27 มกราคม 2549 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนผูบริหาร ไดแก นายเสรี ชิโนดม ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
1.3 การปฏิรูประบบการเงิน เพือ่ การอุดมศึกษา และขอใหเผยแพรใหผูบริหารมหาวิทยาลัย
และผูสนใจรับทราบโดยทัว่ กัน เพื่อใหทกุ คนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา
1.4 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร คณะศึกษาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร สํานักหอสมุด สํานักบริการวิชาการ
ทั้งนี้ใหผูรับผิดชอบหนวยงานทั้ง 6 หนวยงาน ดําเนินการ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการประเมินในสวนทีไ่ ดรับการประเมินวาดีแลว จะทําอยางไรใหดียิ่งขึน้
2. ผลการประเมินที่พบวาเปนจุดออนหรือจุดดอย ทานจะแกไขอยางไร
และใหรายงานผลการดําเนินการทั้ง 2 ประเด็นใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 3 เดือน
1.5 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11/2548
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 โดยมีการแกไข
ดังนี้
หนา 7 ขอ 4.7 บรรทัดที่ 6 ขอความเดิม “1. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ จะอยูภายใต
คณะแพทยศาสตรคนหนึ่งเปนไปตามโครงสรางนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว” แกไขเปน 1. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนหนวยงานหนึ่ง
ภายใตคณะแพทยศาสตร เมื่อมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว”
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3. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใชบริการสํานักหอสมุด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2548 โดยมีการแกไขในหนา 2 บรรทัดแรกใหเพิ่มขอความวา “เกษียณอายุราชการและไมไดรับ
บํานาญ” และวรรคสองใหแกไขดังนี้ “ ขาราชการบํานาญหรือขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการและไดรับบํานาญ ผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ไมตองชําระคาบํารุงหองสมุดและคาประกันวัสดุหองสมุด”
4. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549
5. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย
วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน
ปการศึกษา 2549 จํานวน 15 คน
6. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนศิลปะ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
7. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
สาขาวิชาการสอนศิลปะ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคเรียนตน
ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา ภาคปกติ 30 คน และ ภาคพิเศษ 30 คน
8. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2549
9. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับนิสิต
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสติ ที่รับเขาศึกษาประมาณ 25 คน ดังนี้
1. แบบ 1.1 ประมาณ 5 คน
2. แบบ 1.2 ประมาณ 20 คน
10. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะศึกษาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 ดังนี้
1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2. สาขาวิชาการสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
3. สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ
4. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
5. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
6. สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
11. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
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12. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ภาคปกติ โดยจะเปดรับนิสติ ตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา แบบ 2(1) ปละประมาณ 6 คน
13. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวิทยาศาสตร
จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาเคมี
2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
14. ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
15. ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549
16. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไข หนา 20 ในรายวิชา 864811 ใหตัดคําวา “ติดตาม” ออก
17. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
18. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ภาคปกติ โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา แผน ก แบบ ก(2) 15 คน
19. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549
20. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 42 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาเอก จํานวน 23 สาขาวิชา ดังนี้ (หลักสูตร 4 ป)
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา คือ
1.1.1 สาขาวิชาประวัติศาสตร
1.1.2 สาขาวิชาภาษาจีน
1.1.3 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
1.1.4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
1.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
1.1.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1.7 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1.1.8 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
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1.1.9 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
1.1.10 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
1.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร
1.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.4.1 สาขาวิชารัฐศาสตร
1.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.5.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
1.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.6.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา คือ
1.7.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร
1.7.2 สาขาวิชาจิตวิทยา
1.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา คือ
1.8.1 สาขาวิชานิติศาสตร
1.8.2 สาขาวิชานิติศาสตร ภาคบัณฑิต
1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง)
1.11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.11.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
1.12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.12.1 สาขาวิชาการบัญชี
2. วิชาโท จํานวน 19 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 วิชาโทประวัติศาสตร
2.2 วิชาโทการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
2.3 วิชาโทเศรษฐศาสตร
2.4 วิชาโทภาษาจีน
2.5 วิชาโทภาษาญี่ปุน
2.6 วิชาโทภาษาเกาหลี
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2.7 วิชาโทนิเทศศาสตร
2.8 วิชาโทภูมิศาสตร
2.9 วิชาโทบริหารธุรกิจ
2.10 วิชาโทการทองเที่ยว
2.11 วิชาโทภาษาไทย
2.12 วิชาโทสังคมวิทยา
2.13 วิชาโทสังคมวิทยาการทองเที่ยว
2.14 วิชาโทรัฐศาสตร
2.15 วิชาโทนิติศาสตร
2.16 วิชาโทจิตวิทยา
2.17 วิชาโทศาสนาและปรัชญา
2.18 วิชาโทภาษาอังกฤษ
2.19 วิชาโทภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
21. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ระดับปริญญาโท ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 6 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิศาสตร
5. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหารจัดการ
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
22. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะสาธารณสุขศาสตร
จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
3. สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
23. ใหความเห็นชอบการกําหนดคาน้ําหนักมาตรฐานตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
35 %
2. มาตรฐานดานงานวิจยั และงานสรางสรรค
25 %
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
30 %
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10 %
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24. ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ปการศึกษา 2550 มาใชในปการศึกษา 2549 และอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายการสอน)
จํานวน 4 อัตรา สําหรับกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายการสอน) ถาไมพอใหขอใหมได
25. อนุมัติพิจารณาคืนเงินคาบํารุงการศึกษาของเด็กหญิงฤตินันท เผาศรีเจริญ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1
หลักสูตรการศึกษานานาชาติ ขั้นพื้นฐาน งวดที่ 1 จํานวน 50,000 บาท (หาหมืน่ บาทถวน)
เพื่อผลประโยชนของทุกฝาย
26. ใหความเห็นชอบในหลักการ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงบริหาร
พ.ศ. ..... โดยมีการแกไข ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนําไปปรับแกไขตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เสนอแนะ แลวจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ทั้งนี้ ระเบียบดังกลาวจะใชไดตอเมื่อ
มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
27. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไขในขอ 4 ซึ่งใหยกเลิกความในขอ 5
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ภาคปกติ พ.ศ.2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
และใหใชขอความที่แกไขแทน
28. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไขใหยกเลิกขอ 5 โดยใหยายขอความ
ในขอ 5.3.8/1 ไปเปนขอ 5.3.19 ในขอ 6 และใหปรับขอ 6 เปนขอ 5
29. ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ นายแพทยพสิ ิษฐ พิริยาพรรณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 27 มกราคม 2549 และแจงใหทราบเกี่ยวกับมติ
สภามหาวิทยาลัยในเรือ่ งศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพจะตองเปนหนวยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร
30. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นายสุชาติ อุปถัมภ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไป
31. อนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
ตั้งแตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2549 และใหความเห็นชอบแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยอัฌชา ก.บัวเกษร
กรรมการ
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32. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารยศรุติ สกุลรัตน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป
33. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2549
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด
ถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2 กุมภาพันธ 2549

