มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 5/2549
วันศุกรที่ 22 กันยายน 2549
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 22 กันยายน 2549 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 รับทราบการทอดกฐินพระราชทาน ประจําป 2549 ซึ่งกําหนดเปนวันอาทิตยที่ 29
ตุลาคม 2549 ณ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1.2 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งพิเศษ/2549 วันที่ 22 สิงหาคม 2549
1.3 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 และ ครั้งที่ 8/2549 วันที่ 1 สิงหาคม 2549
1.4 รายงานผลการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วดั
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/2549 วันที่ 22 สิงหาคม 2549
โดยไมมีการแกไข
3. ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบาย :
3.1 ใหความเห็นชอบวิธีการรับนิสิตเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดังนี้
1. Admission กลาง รอยละ 50
2. รับตรง รอยละ 50 โดยแบงเปน
2.1 โควตา รอยละ 40
2.2 โครงการพิเศษ รวม 7 โครงการ รอยละ 10
3.2 หากมีโครงการพิเศษในลักษณะอื่น ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอันจะเปน
ประโยชนตอสถาบันและประเทศชาติ ใหสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.3 ในกรณีที่คณะ / วิทยาลัยใด ๆ ตองการเขารวมโครงการพิเศษเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวให
คณะ / วิทยาลัยขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
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4. อนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปการศึกษา
2549 รวมทั้งสิ้น จํานวน 5,296 ราย
5. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2545
6. ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
7. ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549
8. ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
9. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวนนิสิตทีจ่ ะรับเขาศึกษา
45 คน ภาคปกติ แผน ก (1) จํานวน 5 คน แผน ก (2) จํานวน 10 คน และแผน ข จํานวน 30 คน
10. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ บุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
1. รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
กรรมการ
4. อธิการบดี
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี
กรรมการ
6. ประธานสภาอาจารย
กรรมการ
7. รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
เลขานุการ
11. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ บุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. อธิการบดี
กรรมการ
3. อาจารยเสรี ชิโนดม
กรรมการ
4. ประธานสภาอาจารย
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัล ฉกรรจแดง
กรรมการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
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12.

13.

14.
15.

16.

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย แจมกระจาง กรรมการ
(คณาจารยประจํามหาวิทยาลัย)
8. รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
เลขานุการ
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ บุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยเชาวน มณีวงษ
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ
4. อาจารยเสรี ชิโนดม
กรรมการ
5. ประธานสภาอาจารย
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
เลขานุการ
ใหความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหนวยงานนอกระบบในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจจะปรับปรุงไดตามความจําเปนตามที่จะอภิปรายเกีย่ วกับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคตะวันออก
ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยภูมภิ าคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก โดยมีการแกไข ทั้งนี้ มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร) ปรับแกไข โดยใหขอเสนอแนะวา ใหคณะทํางานฯ ไปศึกษา
ดูงานเกีย่ วกับศูนยเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร
บุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไขดังนี้
1. ขอ 9 9.2 ขอความเดิม “รองอธิการบดีคนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ”
แกไขเปน “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง เปนรองประธาน
กรรมการ”
2. ขอ 9 9.5 ขอความเดิม “รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตคนหนึ่ง เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ”
แกไขเปน “รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตที่ผูอํานวยการมอบหมายคนหนึ่ง
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ”
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17. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุน
สวัสดิการบุคลากรของโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
18. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย
การจัดโครงการบริการวิชาการนักเรียน พ.ศ. 2549
19. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2549
20. ใหความเห็นชอบขออนุมัติยกเวนคาบํารุงการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน และสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน และภาษาอื่น ๆ ตามโครงการความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเจาของภาษา โดยใหยกเวนดังนี้
1. คาบํารุงหอสมุด คาบํารุงกิจกรรมนิสิต คาบํารุงกีฬา คาบํารุงเครือขาย มหาวิทยาลัย
2. คาบํารุงคณะศึกษาศาสตร เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ
หากถามีกรณีดังกลาวอีก มอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัตยิ กเวนคาบํารุงการศึกษา
ตามรายละเอียดขางตนได โดยไมตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
21. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับพิจารณากําหนดวันลงรับเรื่องของผูเสนอผลงานทางวิชาการ
และรวมถึงวันที่สภาสถาบันรับเรื่อง (กองการเจาหนาที่รับเรื่องแทนสภามหาวิทยาลัย) ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบใหผูเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ใชหลักเกณฑเดิมกอนวันที่ 1
ตุลาคม 2549 และนับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการในระดับ
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตั้งแตวันทีค่ ณะรับเรื่อง (โดยใหนับ
วันที่ 29 กันยายน 2549 เปนวันสุดทายของการรับเรื่อง)
2. ใหความเห็นชอบใหผูเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ที่ใชหลักเกณฑใหม ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549
และนับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตวันที่สภาสถาบันรับเรื่อง
โดยกําหนดใหกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานรับเรื่องแทนสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เห็นชอบใหผานการประเมินได ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไมเห็นชอบ
การนับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตัง้ แตคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เห็นชอบ

5
22. ที่ประชุมไดแสดงความภาคภูมใิ จในความมีศักยภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดปฏิบัตหิ นาที่สําคัญของประเทศ
ในภาวะวิกฤต ในฐานะประธานรางรัฐธรรมนูญชั่วคราว
2. การจัดระดับมหาวิทยาลัยไทยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับในทุก ๆ ดาน
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดจัดอันดับโรงเรียนทั่วประเทศ
ในคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขนั้ พื้นฐาน
หรือโอเน็ต ในปการศึกษา 2549 จํานวน 2,875 แหง ผลปรากฏวา โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ไดอันดับที่ 37 ของประเทศ ในคะแนนรวมทุกวิชา
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ไดอันดับที่ 27 ของประเทศ
4. รองศาสตราจารย ดร.ประทุม มวงมี คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนผูบริหาร ไดรับรางวัล “นักพลศึกษาดีเดนแหงชาติระดับนโยบาย”
ประจําป 2549 จากสมาคมวิชาชีพสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ
แหงประเทศไทย (ส.พ.ส.ท)
23. ใหความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2549 วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2549
เวลา 13:30 น. ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
25 กันยายน 2549

