มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 6/2549
วันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2549
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 22 กันยายน 2549 และผลการติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งพิเศษ/2549 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
1.2 มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
1.3 ราง กําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2548 ราง กําหนดการ
งานพิธีเปด “อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย” และราง กําหนดการงานพิธีเปดอาคาร
“หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”
1.4 รายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการโลกใตทะเล
1.5 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
1.6 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการขอเสนอชื่อสมัชชาแหงชาติ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ศรุติ สกุลรัตน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 22 กันยายน 2549 และ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ/2549 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
3. ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบาย :
3.1 พิจารณาผลการจัดระดับมหาวิทยาลัยและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
(รอบสอง) เชื่อมโยงกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลการประเมิน เพื่อดึงดูดผูที่เรียนดี
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใหมากขึน้
2 เรงพัฒนาคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอกใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
3 ควรมีหนวยกลางเพื่อสนับสนุนในการจัดเตรียมเอกสารผลงานวิจัย
เพื่อใหอาจารยไดมีการตีพมิ พผลงานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติมากขึ้น
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4.

5.
6.

7.
8.

4 ควรมีโครงการพี่เลี้ยงการวิจัยสําหรับผูสําเร็จปริญญาเอกใหม ๆ
5 ควรมีการใหทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาโท-เอก ที่มีผลการเรียนที่ดีเลิศ
เพื่อสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
6 ควรตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนา และศึกษายอนหลัง และศึกษา
เกี่ยวกับตัวเลขที่ใชในการประเมินเพื่อความเปนธรรมกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก
โดยมอบหมายให ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ รองศาสตราจารย
ดร.กําจัด มงคลกุล ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ และอธิการบดี เปน
คณะกรรมการในการติดตามความกาวหนาดังกลาว และพิจารณาภาระงานของ
อาจารยดว ย
ใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชือ่ หลักสูตรและชื่อปริญญา (วิทยาลัยการแพทย
แผนไทย อภัยภูเบศร)
ชื่อหลักสูตร
จาก วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทยแผนไทยประยุกต)
Bachelor of Science Program in Applied Thai Traditional Medicine
เปน หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อปริญญา
จาก วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (แพทยแผนไทยประยุกต)
Bachelor of Science (Applied Thai Traditional Medicine) (B.Sc.)
เปน การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (พท.บ.)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (B.TM.)
ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549
ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ภาคปกติ โดยจะเปดรับนิสติ
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา 30 คน
ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549
ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549

-39. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา 10 คน ดังนี้
ภาคปกติ แบบ 1.1 จํานวน 5 คน แบบ 2.1 จํานวน 5 คน
10. ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
11. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารยุติธรรมและสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 โดยจะเปดรับนิสิต
ตั้งแตภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา 50 คน ดังนี้
ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 10 คน แผน ข จํานวน 40 คน
12. ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549
13. ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
14. ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
15. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 จะเปดรับ
นิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา 30 คน
ดังนี้
ภาคปกติ แผน ก จํานวน 5 คน
แผน ข จํานวน 5 คน
ภาคพิเศษ แผน ก จํานวน 10 คน
แผน ข จํานวน 10 คน
16. ใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
17. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2550
จํานวน 48 คน หลังจากที่แพทยสภาไดใหความเห็นชอบใหเปดรับได
18. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑ
ในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย
พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ใหปรับคุณสมบัติใหสอดคลองกับ กพอ. และให
ทบทวนหลักเกณฑการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
โดยวิธพี ิเศษ ใหมีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
อนึ่ง สําหรับบุคลากรที่เปนขาราชการสายอาจารย ซึ่งยืมตัวมาปฏิบัติราชการ
ในหนวยงานนอกระบบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ นั้น มหาวิทยาลัยควรทบทวน
ขั้นตอนการเสนอเรือ่ ง เพื่อขอผลงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติจริงดวย

-419. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไขดังนี้
ขอ 13 ขอความเดิม “ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติใหประธานคณะกรรมการเปน
ผูตีความ วินิจฉัยสั่งการ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ”
แกไขเปน “ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย
สั่งการ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ”
ทั้งนี้ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร)
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
20. ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบแตงตัง้ ดร.ฉันทนา จันทวงศ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ทั้งนี้ ทั้งแตวนั ที่ 15 ธันวาคม 2549 เปนตนไป
21. ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ตามวาระตั้งแตวนั ที่ 25 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2552
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดดาํ เนินการทาบทามและเสนอชื่อ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง จํานวน 7 ทาน เรียงตามตัวอักษร ดังนี้
1. นายเกษม วัฒนชัย
2 นายกําจัด มงคลกุล
3. นางจริยา เจียมวิจิตร
4. นายแจ็ค มินทร อิงคธเนศ
5. นายเชาวน มณีวงษ
6. นายสมศักดิ์ จักรไพวงศ
7. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
22. ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นายมีชัย ฤชุพันธุ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาบูรพา ตามวาระตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2552
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดดาํ เนินการเสนอชื่อ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

-523. ใหความเห็นชอบราง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2550
วันศุกรสปั ดาหที่สามของเดือน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครั้งที่ 1/2550
ครั้งที่ 2/2550
ครั้งที่ 3/2550
ครั้งที่ 4/2550
ครั้งที่ 5/2550
ครั้งที่ 6/2550

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

26
23
25
20
21
23

มกราคม 2550 เวลา 13:30 น. ณ กรุงเทพฯ
มีนาคม 2550 เวลา 13:30 น. ณ กรุงเทพฯ
พฤษภาคม 2550 เวลา 13:30 น. ณ กรุงเทพฯ
กรกฎาคม 2550 เวลา 13:30 น. ณ กรุงเทพฯ
กันยายน 2550 เวลา 13:30 น. ณ กรุงเทพฯ
พฤศจิกายน 2550 เวลา 13:30 น. ณ กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
24 พฤศจิกายน 2549

