
มติยอการประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  4/2550 

วันศุกรท่ี  20  กรกฎาคม  2550 
ณ หองประชมุ GSC  ชั้น 14A/p1  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคารยูไนเต็ด  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2550  วันที่  20  กรกฎาคม  2550  มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี ้

1.   รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
        1.1  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
                            คร้ังที่ 3/2550  วันที่  25  พฤษภาคม  2550   
                     1.2   แจงการยืน่แกคําอุทธรณ ของ รองศาสตราจารยกชกร  สังขชาติ 
        1.3   แจงใหทราบมติคณะกรรมการกลัน่กรองงานบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา 
                     1.4  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวธีิการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
                            ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2550 
        1.5  ผลการสํารวจความคิดเห็นของตวัช้ีวัดรอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
                            ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549   
        1.6  ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาเพือ่รับปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี  
                            พ.ศ. 2550 
        1.7  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดภาระงาน เพื่อการจายคาตอบแทน  
                            ของอาจารย  โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณาเกี่ยวกับภาระงานสอน 
                             ภาคปกติและภาคพิเศษ  จํานวนชั่วโมงสอนบรรยาย หรือจํานวนชัว่โมงปฏิบัติการ ทั้งนี้ 
                            ใหคณะกรรมการการเงินพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของอาจารยและ 
                             จัดทําเปนคูมือในการปฏิบัติตอไป 
              2.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 3/2550 วันที่ 25  พฤษภาคม 2550  
              3.   ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันททูลเกลาฯ ถวายปรญิญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์  
                    แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   และทูลเกลาฯ ถวายปรญิญาวิทยาศาสตร 
                    ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดสมเด็จพระพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส  
                    ราชนครินทร 
 4.  ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2549 
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              5.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
                    เพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวตางประเทศ ฉบบัป พ.ศ. 2547 
 6.  ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ 
                   ปรัชญา  ฉบับป พ.ศ. 2549   
 7.  ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2549 
 8.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรประกาศนยีบตัร สาขาวิชาการสอน (วชิาเฉพาะ) หลักสูตรใหม  
                   พ.ศ. 2550  โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้
  1.  ใหลดรายวชิาในหมดวิชาแกน แตใหเพิม่รายวิชาที่ผูสอนตองนําไปใชสอนจริง 
                           2.   มอบหมายใหบณัฑิตวทิยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับชดุครุยวิทยฐานะ 
 9.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับประกาศนยีบัตร สาขาวชิาการสอน (วชิาเฉพาะ) 
                   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
 10. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยกุต 
                    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  ขอให ก.พ. ตรวจสอบกอน 
 11. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  
                    พ.ศ. 2550   
 12. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคภาษาองักฤษ) 
                    หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
 13. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใหบริการหอพัก พ.ศ. 2550 
                    โดยมีการแกไข  
 14. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
                    การศึกษา สําหรับนิสิตตางชาติภาคพิเศษ จากสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีความรวมมือ 
       ทางวิชาการ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ใหยุบรวมเปนฉบับเดียวกนั 
 15. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวชิาการ 
                    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550    ทั้งนี้  มอบหมายใหฝายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกตองของภาษา และตอง 
                     เปนไปตามประกาศของ   ก.พ.อ. 
 16.  ที่ประชุมมีมติใหความเห็นของแตงตัง้บุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 
                     สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  1.  ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดษิฐ   ประธานกรรมการ 
  2.  รองศาสตราจารยเชาวน  มณีวงษ   รองประธานกรรมการ 
  3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการ 
  4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทือง  กรรมการ 
  5.  รองศาสตราจารยบัญญัติ  สุขศรีงาม   กรรมการ 
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 17. อนุมัติให  นางสุวรรณา   จันทรประเสริฐ  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย   
                          ระดับ  8  ขัน้ 28,650 บาท  และเลื่อนเปนระดับ 9  ขั้น 30,070  บาท  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร   
                           ตั้งแตวนัที่  6  กันยายน  2549  (วันที่คณะรับเรื่อง 
 18.  อนุมัติให  นางนุจรี  ไชยมงคล  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย   
                           ระดับ 8  ขัน้ 19,220 บาท  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ตั้งแตวนัที่   29  สิงหาคม  2549   
                           (วันที่คณะรบัเรื่อง) 
 19.  อนุมัติให  นางสาวฉันทนา  จันทวงศ  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                            ระดับ  7  ขัน้ 26,650  บาท และเลื่อนเปนระดับ 8  ขั้น 28,090 บาท  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร   
                            ตั้งแตวนัที่  6  กันยายน  2549  (วันที่คณะรับเรื่อง)  
 20.  อนุมัติให   นางสาววรรณรัตน  ลาวัง  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย    
                            สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  ตั้งแตวนัที่  6  กันยายน  2549   (วันที่คณะรับเรื่อง) 
                     21.  อนุมัติให  รอยเอกหญิงชนัดดา  แนบเกษร  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 
                           ระดับ  7  ขัน้ 21,550  บาท  และเลื่อนเปนระดับ 8  ขัน้  22,330  บาท  สาขาวิชาสุขภาพจิตและ 
                           การพยาบาลจิตเวช  ตั้งแตวันที่  17  กรกฎาคม  2549   (วันที่คณะรบัเรื่อง) 
 22. อนุมัติให  นายปรัชญนันท  นิลสุข  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยพเิศษ   
                           สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ตั้งแตวนัที่  18  พฤษภาคม  2549   
                           (วันที่คณะรบัเรื่อง) 
 23. อนุมัติให  นายกุสลวัฒน  คงประดิษฐ  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                          ระดับ  7  ขัน้ 18,600  บาท  และเลื่อนเปนระดับ 8  ขัน้  18,690  บาท  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 
                          และสารสนเทศศาสตร    ตั้งแตวนัที่  12  กรกฎาคม  2549     (วันที่คณะรับเรื่อง)   
                    24. อนุมัติให  นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  กําหนดตําแหนงทางวชิาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                          ระดับ  6  ขัน้ 14,120  บาท  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ตั้งแตวนัที่  12  กรกฎาคม  2549  (วันที่คณะ 
                          รับเรื่อง)   
                    25. อนุมัติให  นางสาวกุลยา  ล้ิมรุงเรืองรัตน  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                          ระดับ  7  ขัน้ 21,130  บาท  และเลื่อนเปนระดับ 8   ขั้น  21,810  บาท  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
                          การอาหาร  ตั้งแตวนัที่  7  สิงหาคม  2549 (วันที่คณะรบัเรื่อง) 
  26. อนุมัติให   นายทวีชัย  สําราญวานิช  กาํหนดตําแหนงทางวิชาการเปน ผูชวยศาสตราจารย   
                          ระดับ  6  ขัน้ 14,120  บาท  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา   ตั้งแตวนัที่  25  กันยายน  2549   
                          (วันที่คณะรบัเรื่อง) 
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 27. อนุมัติ โดยมีเงื่อนไขให นายวิวัฒนไชย  วรบวร  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน 
                          ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 7 ขั้น 29,190  บาท  สาขาวิชาพลศึกษาและสันทนาการ   
                          ตั้งแตวนัที่ 1กันยายน 2549  (วันที่คณะรบัเรื่อง)  โดยใหคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 
                          ทางวิชาการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ วาเปนไปตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
                          หรือไม   หากเปนไปตามเกณฑใหแตงตัง้ได  และแจงใหสภามหาวทิยาลัยทราบดวย 
 28. อนุมัติให   นางสาวรุงฟา  กิติญาณุสันต  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                           ระดับ  7  ขัน้ 19,440  บาท  และเลื่อนเปนระดับ  8  ขั้น  19,730  บาท   สาขาวิชาหลักสูตรและ 
                           การสอน  ตั้งแตวนัที่  1  กนัยายน  2549  (วันที่คณะรับเรื่อง) 
 29. อนุมัติให   นายปริญญา  ทองสอน  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                          ระดบั  7  ขัน้ 19,440  บาท  และเลื่อนเปนระดับ  8  ขั้น  19,730  บาท   สาขาวิชาหลักสูตรและ 
                          การสอน  ตั้งแตวนัที่  14  กันยายน  2549  (วันที่คณะรบัเรื่อง)   
 30. อนุมัติให   นางสาวณฐมนต  คมขํา  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2549  (วันทีไ่ดรับเอกสารที่ตีพิมพแลว) 
 31. อนุมัติให  นางภารดี  อาษา  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  7   
                          ขั้น 17,340  บาท  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   ตั้งแตวนัที่  26  กันยายน  2549  (วันที่คณะ 
                           รับเรื่อง) 
 32. อนุมัติให  นางสาวศิริพร  จันทรฉาย  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                           ระดับ  7  ขัน้ 20,290  บาท  และเลื่อนเปนระดับ 8  ขัน้  20,770  บาท  lาขาวิชาสาธารณสุข- 
                           ศาสตร  ตั้งแตวนัที่  28  กนัยายน  2549  (วันที่คณะรับเรื่อง) 
 33. อนุมัติให   นางสาวกัญลิน  จิรัฐชยุต  กาํหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                           ระดับ  7  ขัน้ 14,810  บาท  สาขาวิชาสถิติ  ตั้งแตวันที่  5 กรกฎาคม  2549  (วันที่คณะรับเรื่อง) 
 34. อนุมัติให   นายณกร  อินทรพยุง  กําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย   
                           ระดับ  6  ขัน้ 13,770  บาท  สาขาวิชาการจัดการขนสงและโลจิสติกส   ตั้งแตวันที ่ 13   
                           กันยายน  2549  (วันที่คณะรับเรื่อง) 
            35.  ที่ประชุมมีมติเกีย่วกับการขอกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เชีย่วชาญ และเชีย่วชาญพิเศษ    
                            ดังนี ้
                       1.  ใหความเหน็ชอบใชหลักเกณฑการขอกาํหนดตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และ  
                                         ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดินและงบประมาณ 
                                          เงินรายได)  โดยใชหลักเกณฑเดียวกับขาราชการใชกับการขอกําหนดตําแหนง 
                                         ผูชํานาญการ  ผูเชี่ยวชาญ  และผูเชี่ยวชาญพิเศษแกพนักงานมหาวิทยาลัย  
                                          (งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงนิรายได) 
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                                   2.  ใหความเหน็ชอบใชกรอบความจําเปนตําแหนงผูชํานาญการ  ผูเชี่ยวชาญ  และ   
                                         ผูเชี่ยวชาญพิเศษ   ของขาราชการที่กําหนดไวเดิม  โดยอนุโลมใหใชกับพนักงาน 
                                         มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงนิรายได) 
         36.  ที่ประชุมขอถอนวาระการพิจารณากําหนดความจําเปนใหมตีําแหนงผูเชีย่วชาญ 
                             ระดับ 9   โดยใหมหาวิทยาลัยจัดทาํรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 37.   ที่ประชุมพิจารณาแลวมมีติรับคําอุทธรณของนางสาวไพลนิ  เงาตระการววิัฒน 
                             และมอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคาํอุทธรณ 
                             และดําเนนิการประเมนิคุณภาพผลงานทางวิชาการ และศักยภาพทางวิชาการ 
                             โดยใหดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาวาสมควรแตงตั้งใหผูอุทธรณ 
                             ไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยหรือไม และใหเสนอความเห็น 
                              ตอสภามหาวิทยาลัยวนิจิฉัยตอไป 
 38.   อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2549-2552) 
                             ดานการผลิตบัณฑิต  ปการศึกษา 2551 และมอบใหมหาวิทยาลัยเผยแพรใหหนวยงาน 
                             ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจัดทําแผนงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

           39.   ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2550  วนัศุกรที่ 21 
                              กันยายน   2550  เวลา 13:30 น.   ณ  หองประชุม GSC  ช้ัน 14A/p1  วิทยาลัยพาณชิยศาสตร 
                             มหาวิทยาลัยบูรพา  อาคารยูไนเตด็  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 
 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


