มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 4/2549
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 มีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 26 พฤษภาคม 2549
1.2 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และ ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 6 มิถนุ ายน 2549
1.3 ขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบราชการของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป 2548 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2549
1.5 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1.6 การทอดกฐินพระราชทาน ประจําป 2549 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2549 ณ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร
1.7 การจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2549
วันที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
1.8 รายงานผลแผนการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1.9 รายงานการดําเนินงาน International Conference เพื่อเฉลิมฉลอง 10 ป วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 26 พฤษภาคม 2549
โดยไมมีการแกไข
3. ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบาย : ใหความเห็นชอบการทบทวนคาหนวยน้าํ หนักของพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดานคุณภาพบัณฑิต ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (40:30:20:10)
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4. ใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และแบบรายงาน
ขอมูลการพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02)
5. ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2549-2552)
ประจําปการศึกษา 2550 ดานการผลิตบัณฑิต โดยใหปรับแผนฯ ปละ 1 ครั้ง หากคณะ/วิทยาลัย
จะขอปรับแผนฯ ในระหวางป ใหมหาวิทยาลัยนํามาพิจารณาในการประเมินผลการดําเนินงาน
ของผูบริหารระดับคณะ/วิทยาลัยดวย เวนแตเปนหลักสูตรเรงดวนและมีความจําเปน
6. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2549
โดยมีการแกไข ดังนี้
6.1 ขอความเดิม “ขอ 4 ใหจัดตั้งกองทุนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ” โดยมีทุนประเดิมจํานวน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถวน) ซึ่งโอนมากจาเงินรายไดสะสมของวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้”
แกไขเปน “ขอ 4 ใหจดั ตั้งกองทุนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกวา “กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ” โดยมีทุนประเดิมจํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลาน
บาทถวน) ซึ่งโอนมากจากเงินรายไดสะสมของวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงคดังนี”้
6.2 ใหยกเลิกขอความเดิมของวรรคแรกในขอ 4.3 ทั้งหมด และใหใชขอความใหมดังนี้
“การจายเงินกองทุนโดยปกติใหใชจายจากดอกผล เวนแตในกรณีจาํ เปนและไดรบั อนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแลว จึงใหจายเงินตนได”
6.3 ใหเพิ่มขอความใหมตอทายขอความเดิมของ ขอ 8 ดังนี้ “หรือใหวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
กูยืม โดยมีดอกเบี้ย”
ทั้งนี้ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร) พิจารณากอนนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
7. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนิสิต
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
8. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน เอกสารหรือสื่อการสอน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
โดยมีการแกไข ดังนี้
1. ขอความเดิม “ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป”
แกไขเปน “ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป”
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9.

10.

11.

12.

2. หนา 2 ขอความเดิม “ขอ 5 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมาย
ใหคณบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมิน
ผลการสอน โดยประกอบดวยคณะอนุกรรมการไมนอยกวา 1 คน”
แกไขเปน “ขอ 5 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมอบหมาย
ใหคณบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใชประเมิน
ผลการสอน โดยประกอบดวยคณะอนุกรรมการไมนอยกวา 3 คน”
3. หนา 2 ใหตัดขอความเดิม ของขอ 6 (3) วรรคแรก ออกทั้งหมด
4. ใหเพิ่มบทเฉพาะกาล “บรรดาผลงานที่ยื่นไปแลว กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2549
ใหเปนไปตามบทเฉพาะกาลของระเบียบ ก.พ.อ.”
ทั้งนี้ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร) พิจารณากอนนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ที่ประชุมมีมติ เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑการกําหนดภาระงานเพื่อการจายคาตอบแทนของ
อาจารย คือ มอบหมายใหสภาอาจารยไปดําเนินการรวมกับผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ
และวิทยาลัย เพื่อสํารวจชั่วโมงภาระงานสอนกับการกําหนดเกณฑคาตอบแทนของอาจารย
ใหมีความเหมาะสมมากที่สุด และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป สําหรับในกรณี
ที่มีการรับเชิญใหสอนตางสถาบันจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับคณบดี /
ผูอํานวยการ เปนลายลักษณอกั ษร
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันททูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และมอบหมายให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางาน จัดทําราชสดุดี สรุปรวมพระราชกรณียกิจดานการศึกษา
ชื่อปริญญากิตติมศักดิท์ ี่พระองคไดรบั จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งคําประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ และสําเนาพระราชโอวาท เพื่อกราบบังคมทูลฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โดยใหมีสาระสําคัญ ครอบคลุมพระราชกรณียกิจ และพระเกียรติยศ ดานการศึกษา ที่ปรากฏแก
องคกรบริการการศึกษาของนานาประเทศและพสกนิกรทั้งปวง โดยอนุญาตใหเพิ่มกิจการสําคัญ
ดานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในสวนทายของเอกสาร
ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ อาจารยวศิน ยุวนะเตมีย เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2549 เปนตนไป โดยมอบใหอธิการบดี
พิจารณาทบทวนตําแหนงผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ตามความเหมาะสม
ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท เปนคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549
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13. ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข เปนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2549
14. ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร เปนคณบดี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2549
15. อนุมัติยกเวนคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ใหแก นางสาววรฉัตร ศรีเจริญ
ตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2549 จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
16. อนุมัติการปรับอัตราคาบริการรักษาพยาบาลของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในรายการที่ราคาต่ํากวากระทรวงการคลังกําหนด ใหเทากับอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
และหากมีกรณีดังกลาวอีก มอบหมายใหศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพปรับอัตราคาบริการรักษา
พยาบาลเทากับกระทรวงการคลังกําหนดและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
17. อนุมัติในหลักการโครงการกอสรางหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชเงินลงทุนจากเงินตน
ของกองทุนมหาวิทยาลัย ในวงเงินไมเกิน 150,000,000 บาท ทั้งนี้การใชจายเงินของกองทุน
ขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงผลประโยชนและรายไดที่ไดรับที่จะนําเงินตนไปลงทุนดวย
18. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตตางชาติ ภาคพิเศษ จากสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีความรวมมือ
ทางวิชาการ พ.ศ. 2549
19. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. นายสุทัศน ตั้งเทวาประสิทธิ์
2. นายฉัตรชัย ทิมกระจาง
3. นายบุญเลิศ นอมศิลป
4. นายสันตศกั ย งามพิเชษฐ
5. นายนิกร หงษศรีสุข
6. นายสุวัจน รชตวัฒนกุล
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 23 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป
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20. รับทราบการรายงาน ยืนยันคุณภาพของผลงานวิชาการ ไดแก บทความที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ เพื่อประกอบการเสนอ ขอขยายเวลาราชการของ รองศาสตราจารยลัดดา
ศุขปรีดี
21. ใหความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2549 วันศุกรที่ 22 กันยายน 2549
เวลา 13:30 น. ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
28 กรกฎาคม 2549

