
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  1/2550 

วันศุกรท่ี  26  มกราคม  2550 
ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550  วันที่  26  มกราคม  2550  มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี ้

1.   รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
        1.1  รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
                            คร้ังที่ 6/2549  วันที่  24  พฤศจิกายน  2549  และคราวประชุมครั้งพิเศษ/2549   
                            วันที่ 13  ธันวาคม  2549 
        1.2  ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2549 
        1.3  รับทราบผลการพิจารณาของแพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ฉบับปรับปรุง  
                            พ.ศ. 2549  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
        1.4  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                             ประเภทผูแทนผูบริหาร 
        1.5   รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                             ประเภทผูแทนคณาจารย 
        1.6   รับทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา 
                             คร้ังที่ 11/2549 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549  และครั้งที่ 12/2549 วันที่ 4 ธันวาคม 2549 
        1.7   รับทราบขอมูลจากกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
                             ในกํากับของรัฐ 
                     1.8   รับทราบการแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                             ตั้งแตวนัที ่วันที่ 25  มกราคม 2550 –  วันที่ 24  มกราคม 2552   
                      1.9  รับทราบการพระราชทานชื่ออาคารเรียนรวม   ซ่ึงประกอบดวย อาคารสูง 5 ช้ัน  จํานวน 1  หลัง   
                             และอาคารสูง 2 ช้ัน   จํานวน 2 หลัง  โดยใชช่ืออาคารดังกลาววา “อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 
                            ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป”   พรอมทั้งใหประดับตราสัญลักษณการจัดงานฉลองสิริราช- 
                            สมบัติครบ 60 ป ที่ปายชือ่อาคาร    
  2.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา คร้ังที่ 6/2549 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และ 
        รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังพิเศษ/2549  วันที่ 13  ธันวาคม  2549 
  3.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
                     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   หลักสูตรใหม    พ.ศ. 2549 
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  4.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
                     วิทยาการคอมพวิเตอร  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ โดยใหเปด 
                     รับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2550 จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาไมเกิน 5 คน 
  5.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม  
                     การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภา 
                     มหาวิทยาลัย (นางจริยา  เจียมวิจิตร)  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนเสนอนายกสภา 
                     มหาวิทยาลัยลงนาม 
  6.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม  
                     การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ  (ฉบับที ่9)  พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภา 
                     มหาวิทยาลัย (นางจริยา  เจียมวิจิตร)  ตรวจสอบความถูกตองกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
                     ลงนาม 
  7.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย  
                    กองทุนพัฒนานกัเรียนอจัฉริยภาพ  พ.ศ. 2550  โดยใหเพิ่มตัวแทนสมาคมศิษยเกาเปนกรรมการดวย 
  8.  ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดษิฐ  เปนประธานคณะกรรมการสงเสริม 
                    กิจการมหาวิทยาลัยบูรพา  อีกวาระหนึ่ง 
               9.  ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง ศาสตราจารยเกยีรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ  เปนประธานกรรมการ  
                    พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  อีกวาระหนึ่ง 
              10. ที่ประชุมมีมติแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
                     อีกวาระหนึ่ง 
   1.  ศาสตราจารย ดร.พจน   สะเพียรชัย  กรรมการ 
   2.  ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ กรรมการ 
   3.  ศาสตราจารย ดร.วิชัย  ร้ิวตระกูล  กรรมการ 
   4.  ศาสตราจารย ดร.มาลียา  เครือตราชู  กรรมการ 
   5.  ศาสตราจารย นายแพทยสมพล  พงศไทย กรรมการ 
   6.  ศาสตราจารย ดร.นิยะดา  เหลาสุนทร  กรรมการ 
   7.  ศาสตราจารยธํารง  เปรมปรีดิ์   กรรมการ 
   8.  ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม  กรรมการ 
   9. ศาสตราจารย ดร.ศุภชยั  ยาวะประภาษ  กรรมการ 
      11.  ที่ประชุมมีมติแตงตัง้ นายวิรัช  คารวะพิทยากุล  เปนกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและ 
                          ระเบียบของสภามหาวิทยาลัย  (เพิ่มเติม) 
                   12.  ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง นางสุนงนาท  สูตะบุตร  เปนกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
                          “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทผูทรงคุณวฒุิ  (เพิ่มเติม) 
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                    13.  อนุมัติให นางสาววไิล  เอื้อปยฉัตร  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย   
                           ระดับ 7 ขั้น 21,980 บาท  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  และขอเลื่อนเปนระดับ 8  ขั้น 22,850 บาท   
                           ตั้งแตวนัที่  8  มิถุนายน  2549  (ตั้งแตวนัที่คณะรับเรือ่ง)   
                    14.  อนุมัติให นางสาวศศิธร  ธาตุเหล็ก  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 7   
                           ขั้น 18,180 บาท  สาขาวิชาภาษาไทย  และขอเลื่อนเปนระดับ 8  ขั้น 18,180 บาท  ตั้งแตวนัที่  20   
                            เมษายน  2549   (ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง)   
        15.   อนุมัติให นายเจริญวิชญ สมพงษธรรม  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย       
                            ระดับ 7  ขัน้ 32,250 บาท สาขาวิชาบริหารการศึกษาและขอเลื่อนเปนระดับ 8  ขัน้ 34,630 บาท   
                            ตั้งแตวนัที่  30  มิถุนายน  2549 (ตั้งแตวนัที่คณะรับเรือ่ง)   
        16.  อนุมัติให นางสาวสุวรรณา  รัศมีขวัญ  กําหนดตําแหนงสูงขึน้เปนผูชวยศาสตราจารย   
                            ระดับ 7  ขัน้ 18,600 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอเลื่อนเปนระดบั 8  
                            ขั้น 18,690 บาท  ตั้งแตวนัที่  11  เมษายน  2549  (ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง)   
        17. อนุมัติให นายสมโภชน  อเนกสุข  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย  
                           ระดับ 7  ขัน้ 31,750 บาท สาขาวิชาวิจยัและวดัผลการศึกษา  และขอเลื่อนเปนระดับ 8   
                           ขั้น 34,000 บาท  ตั้งแตวนัที่  13  กรกฎาคม  2549 (ตั้งแตวนัที่คณะรับเรื่อง)   
         18. อนุมัติให นายกฤษณะ  ชินสาร  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย  
                            ระดับ 7  ขัน้ 15,230 บาท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่  12  เมษายน  
                            2549  (ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง)   
                      19. อนุมัติให นายประมวล  จันทรชีวะ  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนเพื่อดํารงตําแหนง 
                            เปนเปนรองศาสตราจารยพิเศษ   สาขาวชิาพาณิชยนาว ี (ประกนัภยัทางทะเล)   
                            ตั้งแตวนัที่  18  กรกฎาคม  2549 (ตั้งแตวันที่กองการเจาหนาที่รับเรือ่ง)   
         20. อนุมัติการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหอพกัใหกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด 
                            ชายแดนภาคใต  จํานวนประมาณ 15 ทนุ/ปการศึกษา โดยใหทุกคณะ/วิทยาลัย กําหนด 
                             หลักเกณฑการคัดเลือกใหชัดเจน  ประกอบดวย จังหวัดปตตานี จงัหวัดยะลา  

 จังหวดันราธวิาส  จังหวัดสตูล และจังหวดัสงขลา 
         21. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร เปนหนวยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยบรูพา  ทั้งนี้มอบหมายใหอธิการบดีไปศึกษาทิศทางการขยายการจัดการศึกษา
ดานสังคมศาสตร เพื่อรองรับการขยายตวัของสังคม และสอดคลองกับการทิศทางการ 
พัฒนามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
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                     22.  เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งคณะการจัดการและการทองเที่ยว เปนหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ทั้งนี้มอบหมายใหอธิการบดีไปศึกษาความเปนไปไดในการบริหาร
จัดการ และแผนกลยุทธในการดําเนนิการ ไดแก การจัดการงบประมาณการจดัการทรัพยากร
บุคคล สถานที่ตั้งของคณะ (ซ่ึงอาจตั้งที่วิทยาเขตบานบึง) และองคประกอบตางๆ ที่สําคัญ 
ในการจดัตั้งหนวยงานใหม แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 

  23.  รับทราบรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของคณาจารยจากประธานสภาอาจารยในการ 
          กําหนดจํานวนชั่วโมงการสอนของอาจารย ที่จะขอเบิกคาตอบแทนไดโดยกําหนดจํานวน 
          ช่ัวโมงสอนขั้นต่ําและขั้นสูง ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษรวมกันไวดังนี ้
     23.1  ขั้นต่ํา 8 ช่ัวโมงตอสัปดาหและขั้นสูง 16 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
                        23.2  อาจใชภาระงานวจิัย 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห มานับรวมเปนภาระงานสอนขั้นต่ําได 
    ทั้งนี้  ไดมอบหมายใหประธานสภาอาจารยไปศึกษาผลกระทบของการกําหนด 
          จํานวนชั่วโมงสอนดงักลาวที่อาจเกดิขึ้น และรายละเอียดอืน่ ๆ เพิ่มเติม ประกอบการ 
          พิจารณาตอไป 
 24.    รับทราบขอมูล เร่ือง การพนสภาพนิสิตในภาคปลาย ปการศึกษา 2549 เสนอโดย  
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย (ซ่ึงเปนขอมูลดิบ) ในโอกาสตอไป 
          หากกรรมการจะนําเสนอประเด็นตาง ๆ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ควรมีการ 
          วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบมากอน 
  25.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2550 วันที่ 23 มีนาคม 2550 

 
 

              
        (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

               กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              5  กุมภาพันธ  2550 

 
 
 


	มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
	วันศุกร์ที่  26  มกราคม  2550 
	  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550  วันที่  26  มกราคม  2550  มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 



