
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  3/2549 

วันศุกรท่ี  26  พฤษภาคม  2549 
ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2549  วันที่  26  พฤษภาคม  2549  มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี ้

1.   รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1.1   รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชมุ                            
        คร้ังที่ 2/2549  วันที่  24  มีนาคม  2549 
1.2  รับทราบการติดตามผลตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย  ประจาํป 2548 

       1.3  รับทราบการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับ 
                           อุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 
       1.4  รับทราบขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทยเพื่อชนบท ระหวาง กระทรวงสาธารณสุข 
                           และ กระทรวงศึกษาธิการ 
       1.5  รับทราบแจงมติคณะกรรมการกลัน่กรองงานบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา 
       1.6  รับทราบการขอหารือคุณสมบัติหวัหนาภาควิชา 
       1.7  รับทราบความกาวหนาในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมขีอสังเกตวา สมศ. ไดจัดกลุม 
                           สถาบันโดยใหมหาวิทยาลัยบูรพาอยูกลุมที่ 2 (ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) ควรพจิารณา 
                           ทบทวนยายไปอยูกลุมที่ 1 (ผลิตบัณฑิตและวจิัย) เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
                           มหาวิทยาลัย           
       1.8  รับทราบรายงานแผนการปรับปรุงการดําเนนิงานของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบรูพา 
                    1.9  รับทราบรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัย                     
                           บูรพา  โดยมีขอสังเกต ดังนี้ 
   1.  ขาดการรายงานแผนพัฒนาพันธกิจดานการวจิัย 
   2.   การดําเนินการดานครุภณัฑ ควรหาวิธีอ่ืนเพิ่มเติมที่ไมใชการตั้งงบประมาณแผนดิน 
                                               หรืองบประมาณเงินรายได 
 2.  รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2549  วันที่ 24  มีนาคม 2549  โดยไมมีการแกไข 
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 3.  ประเด็นพจิารณาเชิงนโยบาย:- ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนระบบการรับนิสิตระดับ 
                   ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบรูพา   ทั้งระบบรับตรงและระบบ Admission  กลาง   
 4.  ใหความเหน็ชอบการขอปรับแผนฯ  เปนกรณีพเิศษ ในการบรรจุหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ 
                   การบริหารการศึกษา  (หลักสูตร 1 ป)  เนื่องจากเปนโครงการใหความรวมมือกับสํานักงาน 
                   เลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศกึษาธิการ   
 5.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตร 1 ป) 
                    หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549   

6.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
                   (หลักสูตร 1 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา ประมาณ 80 คน   
                   ภาคปกติ  ประมาณ 20 คน และภาคพิเศษ ประมาณ 60 คน 
 7.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตร                    
                   ปรับปรุง  พ.ศ. 2549 
 8.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
                   พ.ศ. 2549 
 9.  ใหความเหน็ชอบการทบทวนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
                    หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร   หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 
 10.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
                    การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2549  ทั้งนี้  ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                    ผูทรงคุณวุฒิ  (นางจริยา  เจียมวิจิตร) พิจารณากอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 11. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
                    การศึกษา สําหรับนิสิตาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2549  ทั้งนี้  ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                    ผูทรงคุณวุฒิ  (นางจริยา  เจียมวิจิตร) พิจารณากอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 12.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์
                     ดังนี ้
  1.  ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วฒันชัย                ประธานกรรมการ 
  2.  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล               รองประธานกรรมการ 
  3.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดษิฐ             กรรมการ 
  4.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา              กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยทัศนยี  ทานตวณิช             กรรมการ 
  6.  รองศาสตราจารยอัฌชา   ก.บัวเกษร             กรรมการ 
  7.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม             กรรมการ 
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8.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ         กรรมการ 
9.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม              กรรมการ 

                          10.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ            เลขานุการ 
                          11.  นางธนวรรณ  ศักดากมัปนาท             ผูชวยเลขานุการ 

13.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
                       มหาวิทยาลัยบรูพา  ดังนี้  
  1.   ศาสตราจารยสมศักดิ์  จกัรไพวงศ  ประธานกรรมการ 
  2.  นางจริยา  เจียมวิจิตร    รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
  4.  อาจารยเสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร  กรรมการ 
 14.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  1.  รองศาสตราจารยเชาวน  มณีวงษ  ประธานกรรมการ 
  2.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดษิฐ  รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
  4.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี  กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยบัญญัติ  สุขศรีงาม  กรรมการ 
 15.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
  1.  ศาสตราจารยเกียรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ  ประธานกรรมการ 
  2.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพยีรชัย   กรรมการ 
  3.  ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  กรรมการ 
  4.  ศาสตราจารย ดร.วิชัย  ร้ิวตระกูล   กรรมการ             
  5.  ศาสตราจารย ดร.มาลียา  เครือตราชู    กรรมการ 
  6.  ศาสตราจารย นายแพทยสมพล  พงศไทย  กรรมการ 
  7.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    เลขานุการ 
  8.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    ผูชวยเลขานุการ 
  9.  หัวหนางานการประชุมและพิธีการ                ผูชวยเลขานุการ 

                  ทั้งนี้ ใหเพิ่มเติมศาสตราจารยทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรอีก  1  ทาน   
      หรือตามที่ศาสตราจารยเกียรติคุณสมศกัดิ์  จักรไพวงศ   ประธานกรรมการเสนอแนะ  และในขณะ 
      ที่ยังไมมีขอบังคับฯ  ประกาศใช   ขอใหใชวิธีการเดมิไปกอนจนกวามหาวิทยาลยัจะมีขอบังคบัฯ 
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 16.  อนุญาตให อาจารยวิรัช  คารวะพิทยากุล  ลาออกจากตําแหนงกรรมการและเลขานุการ 
                     คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบยีบของสภามหาวิทยาลัย  และใหความเหน็ชอบ 
                     แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบยีบของสภามหาวิทยาลัย  (ชุดใหม) ดังนี ้
         1.  นายวงศภญิโญ  เชียงทอง   ประธานกรรมการ  
  2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการ 
  3.  นายเสรี  ชัดแชม    กรรมการ 
  4.  นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ ์   กรรมการ 
  5.  ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน  กรรมการ 
  6.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท   กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสาวสุชาดา  มณีสุธรรม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     โดยมีขอเสนอแนะวา ในกรณีที่ระเบยีบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีปญหาใหนําเสนอ 
                     สภามหาวิทยาลัย พิจารณา 

17.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้กรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
                     คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ดังนี ้
  1.  รองอธิการบดีฝายบริหาร         เปนกรรมการและเลขานุการ 
  2.  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพันธ  ศิริรัตนชัย) 
  3.  หัวหนางานการประชุมและพิธีการ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 18.   ที่ประชุมมีมติไมขยายเวลาราชการของ รองศาสตราจารย ดร.ประชุม  รอดประเสริฐ 
                      เนื่องจากผลงานไมเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการ 
                      ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ตามหนงัสือ ศธ 0509.05/ว1 
                      ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 
                     สําหรับการขอขยายเวลาราชการของ รองศาสตราจารยลัดดา  ศุขปรีดี ขอให 
                      มหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกับบทความทางวชิาการที่ตีพิมพวารสารวิชาการ  
                      เทคโนโลยีทางการศึกษาอีกครั้ง เพื่อยืนยันวาวารสารวิชาการดังกลาวมีคณุภาพสอดคลองกับ 
                      คุณลักษณะทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด  และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
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 18.   ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับหลักสูตร Master  of  Arts  in  Human  Resource  Development  2006 
                      ดังนี ้
          1.   มอบหมายใหอธิการบดปีระชุมคณบด ี รองคณบดี  เพื่อกําหนดกรอบหรือขอบเขต                        
                                 ของแตละคณะใหชัดเจน 
  2.   ใหเพิ่มรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหครบ 5 คน  และผูรับผิดชอบหลักสูตร 
                                  3  คน  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
  3.   ใหเพิ่มเกณฑการสําเร็จการศึกษา  โดยใหมกีารตีพมิพผลงานวิจยั 
  4.   กอนจะทําหลักสูตร HRD  และ  HRM  ให 2 คณะปรึกษาหารือรวมกันกอน 
  5.   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหอยูในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
  6.   การพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหอยูในคณะศกึษาศาสตร 
 19.   ใหความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2549  วันพฤหัสบดีที่  27 
                       กรกฎาคม  2549  เวลา 09:30  น.  ณ  หองประชุม GSC  ช้ัน 14A/p1  วทิยาลัยพาณิชยศาสตร 
                       มหาวิทยาลัยบรูพา   อาคารยูไนเต็ด   ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

      
(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
29  พฤษภาคม  2549 

 
 
 
 
 


