
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  2/2550 

วันศุกรท่ี  23  มีนาคม  2550 
ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2550  วันที่  24  มีนาคม  2550  มีสาระสําคัญสรุป
ไดดังนี ้

1.   รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
        1.1  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
                            คร้ังพิเศษ/2550  วันที่  27  กุมภาพนัธ  2550  

1.2  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
                            สภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 
        1.3  รายงานผลการดําเนินงานวิทยาลยัการบริหารรฐักิจ  
                     1.4  รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินสําหรับสิ้นสุดปงบประมาณ วันที่ 30  
                            กันยายน 2549  ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
                     1.5  มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
                     1.6  การยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองระยอง เมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ 2550 
                     1.7  แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
                            อุดมศึกษา 
                     1.8  ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
                     1.9  รายงานความกาวหนาเกีย่วกบการยกรางระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่เตรียม 
                            รองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
        1.10 สรุปโครงสรางตําแหนงมาตรฐานกําหนดตําแหนง และการเขาสูตําแหนงสายสนบัสนุน 
                            วิชาการ ของ ก.พ.อ. (วนัที่ 29 มกราคม 2550) 

2.  รับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังพิเศษ/2550 วนัที่ 27 กุมภาพันธ 2550 
                   โดยไมมกีารแกไข 
              3.   เห็นชอบในหลกัการ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัต ิ และหลักเกณฑ 
                   ในการแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ   
                   พ.ศ. 2550    และเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   (นางจรยิา  เจียมวิจิตร)   
                   ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
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 4.  เห็นชอบแผนอัตรากําลัง ในป 2550  เพือ่ใชประกอบการพิจารณา เร่ือง การตออายุราชการ 
                   ของขาราชการที่เกษยีณอายุ ในปงบประมาณ 2550  และใหนํากลับไปทบทวนแผน 
                   ปงบประมาณ 2551-2554  ใหมีความเหมาะสม สอดคลอง กับการปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
                   รวมทั้งใหกําหนดความตองการอัตรากําลังอาจารยในตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย 
      รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในแตละปดวย 

 5.   เห็นชอบในหลักการในการเสนอขอปรับเปาหมายการรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาการบริหาร 
       การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ในปการศึกษา 2550 เปนกรณีพเิศษ (เนื่องจากตองดาํเนินการใน 
       ภาคฤดูรอนของปการศึกษา 2550)  โดยมีเงื่อนไขใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
       ไปพิจารณาวาการปรับจํานวนการรับนิสิตดังกลาว จะไมทําใหคณุภาพการศึกษาลดลง 
       และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรับได  
6.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (หลักสูตร 

                   ความรวมมือระหวางสถาบัน)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550   โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้
  1.  ปรับปรุงวิธีการเขียน หนา 4 ขอ 11 เร่ือง การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
                                เพื่อใหมคีวามชัดเจนในกลุมที่เขาศึกษาแบบ 1.1  และ 2.1 เกี่ยวกบัการเผยแพรงานวิจยั 
                           2.  ควรเพิ่มเติมรายชื่ออาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษ) ทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
                                ในการสอนระดับปริญญาเอก กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
                                 ตอไป 
           7.    ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา  
                  วิชาการจัดการโลจิสติกส  (หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบัน)  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2550 
                  จํานวนไมเกนิ 10 คน 
           8.   ใหความเหน็ชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ 
                 บัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2550  โดยมอบหมายใหกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
                 (นางจริยา  เจยีมวจิิตร)  พิจารณาความถูกตองของขอความอีกครั้งหนึ่ง 
          9.    ใหความเหน็ชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุน ดร.บุญยสทิธิ์- ดร.บุญเกยีรติ 
                 โชควัฒนา  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร พ.ศ. 2550 โดยขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง 
                 ในการใชช่ือกองทุน 

10.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.กําจัด  มงคลกุล  ดํารงตําแหนงอุปนายก 
                สภามหาวิทยาลัย 
        11.   ใหความเหน็ชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
  1.  อธิการบดี     ที่ปรึกษา 
  2.  นายประยูร  จินดาประดิษฐ   ประธานกรรมการ 

3.  นายเชาวน  มณีวงษ    กรรมการ 
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4.  นายสนธยา  คุณปล้ืม    กรรมการ 
5.  นายปรเมศวร  งามพิเชษฐ   กรรมการ 
6.  นายจิตติ  พงศไพโรจน   กรรมการ 
7.  นายสุทิน  ภาศิวะมาศ    กรรมการ 
8.  นายไมตรี  เต็มศิริพงศ    กรรมการ 
9.  นางสุมน  สมสาร    กรรมการ 

                           10.  นางสุนทรี  เนติลักษณวจิารณ   กรรมการ 
11. นายวฑิูรย  สุขแดง    กรรมการ 
12. นายจิราเมศร  โชคสุริยเกียรต ิ   กรรมการ 
13. นายพงษไพโรจน  รัชตะทรัพย  กรรมการ 
14. นายธีระ  มงคลจิตตานนท   กรรมการ  
15. นางสาววชัรี  พรรณเชษฐ   กรรมการ 
16. นายชาติชาย   แสวงหาทรัพย   กรรมการ 

              17.  นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล   กรรมการ 
              18.  นายวิทยา  คณุปลื้ม    กรรมการ 
              19. นายธีระวัฒน  อรุณธัญญะ   กรรมการ 
              20. นายสมควร  นกหงษ    กรรมการ 
              21. นายสันสิทธิ์  ชวลิตธํารง   กรรมการ 
              22. นายวิบูลย  กรมดิษฐ    กรรมการ 
              23. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 
              24. ผูวาการภาค 3340 โรตารี่สากล  กรรมการ 
              25. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข  กรรมการ         
              26. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี กรรมการ 
              27. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจนัทบุรี กรรมการ 
              28. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว กรรมการ 
              29. ประธานหอการคาจังหวดัชลบุรี  กรรมการ 
              30. ประธานหอการคาจังหวดัจันทบุรี  กรรมการ 
              31. ประธานหอการคาจังหวดัฉะเชิงเทรา  กรรมการ 
              32. ประธานหอการคาจังหวดันครนายก  กรรมการ 
              33. ประธานหอการคาจังหวดัปราจีนบรีุ  กรรมการ 
              34. ประธานหอการคาจังหวดัระยอง  กรรมการ 

35. ประธานหอการคาจังหวดัตราด  กรรมการ 
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              36. ประธานหอการคาจังหวดัสระแกว    กรรมการ 
              37. ประธานหอการคาจังหวดัสมุทรปราการ   กรรมการ 
              38. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี   กรรมการ 
              39. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจนัทบุรี   กรรมการ 
              40. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว   กรรมการ 
              41. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   กรรมการ 
              42. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด   กรรมการ 
              43. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   กรรมการ 
              44. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก   กรรมการ 
              45. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   กรรมการ 
              46. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
              47. รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการและเลขานุการ 
              48. นายสิทธิพันธ  ศิริรัตนชัย     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 49.  นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

 12.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
                       มหาวิทยาลัยบรูพา ดังนี ้
  1.  รองศาสตราจารย ดร.กําจดั  มงคลกุล  ประธานกรรมการ 
  2.  ศาสตราจารยเกียรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดี หรือรองอธิการบดทีี่ไดรับมอบหมาย  กรรมการ  
  4.  รองศาสตราจารย ดร.ประทุม  มวงม ี  กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยอัฌชา  ก.บัวเกษร  กรรมการ 
 13.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                      มหาวิทยาลัยบรูพา ดังนี ้
  1.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดษิฐ   ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารยเชาวน  มณีวงษ   รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย   กรรมการ  
  4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยบัญญัติ  สุขศรีงาม   กรรมการ 
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              14.   ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ กฎ ประกาศ ก.พ.อ. แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการในสถาบัน 
                      อุดมศึกษา พ.ศ. 2547ดังนี ้

               1.  อนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยใชหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการใดที่  
                                 ก.ม.  และ อ.ก.ม. กําหนดไวเดิม  ทีไ่มขัดหรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ. ไปพลางกอน   
                                 จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  เพื่อใหการดําเนินการ 
                                 ดานงานบริหารงานบุคคล  ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง   
  2.  มอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทํารางขอบังคับตามที่ ก.พ.อ. กําหนดเสนอสภามหาวิทยาลัย 
                                พิจารณาตอไป 
 15.  ที่ประชุมมีมติการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ เชีย่วชาญ และเชีย่วชาญพิเศษ ของพนักงาน 
                     มหาวิทยาลัย ดังนี ้
                            1.  ใหความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ   
                                 ของพนักงานมหาวิทยาลัย   โดยใชหลักเกณฑเทียบเคียงกับการขอกําหนดตําแหนง 
                                  ชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษของขาราชการ  ซ่ึงกําหนดไปกอนหนานี ้
                                  แลวจนกวาสภามหาวทิยาลัยจะออกระเบียบหรือขอบังคับ วาดวยการขอกําหนด  
                                  ตําแหนงชํานาญการ   เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามที่ ก.พ.อ.กําหนดแลวเสร็จ 
  2. มอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทํารางระเบยีบหรือขอบังคับวาดวยการขอกําหนดตําแหนง 
                               ชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 
              16.  อนุมัติให นายศานติ  เดชคํารณ  กําหนดตาํแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย   
                     สาขาวิชาดุริยางคศาสตร (ดนตรีสากล)  ตั้งแตวนัที่  27  กรกฎาคม  2549  (ตั้งแตวันที ่
                     คณะรับเรื่อง)   
              17.  อนุมัติให  นางเบ็ญจมาศ  ไพบูลยกิจกุล  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย   
                    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  ตั้งแตวนัที่  15  พฤษภาคม  2549 (ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง)   
              18. อนุมัติให  นางสาวจันทรฑา  นาควชิรตระกลู  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย   
                    ระดับ 6 ขั้น  14,810  บาท  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  และเลื่อนเปนระดับ 7  ขั้น 14,810  บาท   
                    ตั้งแตวนัที่  9  พฤษภาคม  2549     (ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง)   
             19.  อนุมัติให  นายชัยยศ  วนิชวฒันานุวตัิ  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 7  
                    ขั้น 17,760  บาท สาขาวิชานิเทศศิลป   ตั้งแตวนัที่  29  มิถุนายน  2549 (ตั้งแตวันทีค่ณะรับเรื่อง)   
             20.  อนุมัติให  นางเอกรัตน  วงษแกวกําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7   
                    ขั้น 14,810  บาท  สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี  ตั้งแตวนัที่  17  พฤษภาคม  2549  
                    (ตั้งแตวนัที่คณะรับเรื่อง)   
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             21.  อนุมัติให  นายจักรพนัธ  ถาวรธิรา  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย   
                    ระดับ  7  ขั้น  19,030 บาท  สาขาวิชาฟสิกส และเลื่อนเปนระดับ 8  ขั้น  19,220 บาท   
                    ตั้งแตวนัที่  17  กรกฎาคม  2549  (ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง)   
             22.  อนุมัติให  นางประภา  นนัทวรศิลป  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7    
                    ขั้น 19,870  บาท  สาขาวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย  และเลื่อนเปนระดบั 8  
                    ขั้น 20,260 บาท ตั้งแตวนัที่  24  สิงหาคม  2549  (ตั้งแตวนัที่คณะรับเรือ่ง)   
             23.   อนุมัติให  นางวารี  เนื่องจํานงค กําหนดตาํแหนงสูงขึ้นเปนรองศาสตราจารย  ระดับ 8  
                     ขั้น 30,340 บาท  สาขาวิชาเคมี  และเลื่อนเปน ระดับ 9  ขั้น 32,020 บาท  ตั้งแตวนัที่  24   
                     สิงหาคม  2549   
             24.   อนุมัติให  นางสุจินดา  มวงมี  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนรองศาสตราจารย  ระดับ 8  
                    ขั้น 34,630  บาท  สาขาวิชาการการศึกษานอกระบบ และเลื่อนเปนระดบั 9  ขั้น  36,720  บาท   
                    ตั้งแตวนัที่  11  สิงหาคม  2549  (ตั้งแตวันทีค่ณะรับเรื่อง)   
            25.  อนุมัติให  นางสาวจินตนา  วชัรสินธุ  กําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปน รองศาสตราจารย    
                   ระดับ 8  ขั้น  21,810  บาท  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่  28  เมษายน  2549   
                   (ตั้งแตวนัที่คณะรับเรื่อง)   
            26.  ไมอนุมัติใหกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย  ของ นายชลี   
                   ไพบูลยกิจกุล  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตสารสนเทศ  
                   จันทบุรี   
           27.   การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยบรูพา   พ.ศ. 2550  
                   ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดงันี้ 
  1.  พิจารณาความขาดแคลนและความตองการสงวนบุคลากรที่เกษยีณอายุจากหนวยงาน 
                                 ตนสังกัด 
  2.  สอบถามความตองการของผูเกษียณอายุวายินดตีอเวลาราชการหรือไม 
               3.  ตรวจสอบคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลว มีมติอนุมัตกิารตอเวลาราชการของขาราชการ 
                   มหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ 2550 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จํานวน 2 ราย คือ  
           1.  รองศาสตราจารยมานพ  ชัยดิเรก  คณะวิทยาศาสตร 
   2.  รองศาสตราจารย ดร.สมหมาย  แจมกระจาง คณะศกึษาศาสตร 
          28.  อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  (เพิ่มเติม)          
          29.  ที่ประชุมรับขอเสนอเกี่ยวกับการจัดแผนงานความเปนไปไดของการเปนมหาวิทยาลัย 
                 ในกํากับไว โดยแนะนําใหรอจนกวารัฐจะมีความชัดเจนในเรื่องการจัดการดานงบประมาณ 
                  เสียกอน รวมทั้งควรมีการเตรียมความพรอมในทุกดาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูระบบใหม 
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          30.  สภามหาวิทยาลัย ยึดถือตามแนวปฏิบัติของ ก.พ.อ. เกี่ยวกับคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
                 ในลักษณะอื่น ๆ  หากมีขอสงสัยในประเดน็ทีแ่ตกตางออกไปจากที่ ก.พ.อ. กําหนดไว 
                  ใหมหาวิทยาลัยหารือไปที่ สกอ. ตอไป                  
          31.  รับทราบการประเมินผลงานคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร กรณีไดรับคาตอบแทนสาขา  
                 ขาดแคลนจากเงนิรายได 4,000  บาท/เดือน 

33.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 3/2550  วันศุกรที่ 25 
                 พฤษภาคม  2550   
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
26  มีนาคม  2550 
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