มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
วันที่ ๒๑ กันยาย ๒๕๕๐ และครั้งพิเศษ/๒๕๕๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
๑.๒ มติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๓ การลงนามความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการตางประเทศสราญรมย
๑.๔ รายงานประจําปศนู ยอินจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทาน
ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙
๑.๖ ผลการดําเนินงานพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตัง้ แตตุลาคม ๒๕๔๙
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐
โดยไมมกี ารแกไข
๓. ใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๓.๑. ควรมีวชิ าเลือก ๒-๓ วิชา ที่เปนประโยชนตอความเปนครู เชน วิชาที่เกีย่ วกับ
พฤติกรรมของวัยรุน
๓.๒. มอบหมายใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรดําเนินการจัดใหมวี ิชาเลือกเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับในกรณีที่ผูเรียนไดเรียนหรือมีประสบการณในรายวิชาที่
กําหนดไวมาแลว ควรจัดโอกาสใหสามารถเลือกรายวิชาอืน่ ๆ แทนได
๓.๓ ใหคณะศึกษาศาสตรปรับแกไขหลักสูตรดังกลาวเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย หากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ แลวใหดาํ เนินการ
ตอไปได และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

๒
๔. ใหความเห็นชอบหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอใหรับนิสิตเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีเทานั้น
๕. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.ศรีวรรณ มีคุณ เปนผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนตนไป
๖. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ อาจารยสมาน สรรพศรี เปนผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
๗. ใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๙ ราย ดังนี้
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย
๑. นายเสรี
ชัดแชม
สาขาวิชาวิจยั และวัดผลการศึกษา
๒. นางสาวศิริวัลห
วัฒนสินธุ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
จํานวน ๗ ราย
ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
๑. นางสาวสงวน
ธานี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
๒. นายณยศ
คุรุกิจโกศล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
๓. นางสาวนวลศรี
เดนวัฒนา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
๔. นายกฤษฎา
แสงสืบชาติ สาขาวิชานิเทศศิลป
๕. นายจักรกริศน
บัวแกว
สาขาวิชานิเทศศิลป
๖. นางสาวพิศมัย
หอมจําปา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๗. นายชลี
ไพบูลยกิจกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
๘. ใหความเห็นชอบพิจารณากําหนดตําแหนงวิชาการ ของ นายเผชิญโชค จินตเศรณี
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
๙. อนุมัติยกเวนคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตตางชาติ โครงการความรวมมือ
กับตางประเทศในกรณีเปนโครงการAUN และเปนกรณีโครงการระยะสั้น ไมเกิน ๑ ป
(ใหมีผลยอนหลัง ตั้งแตเริ่มโครงการในลักษณะดังกลาว) โดยใหมีผลตามขอผูกพันของ
โครงการ และในคราวตอ ๆ ไป ถามีขอตกลงที่ชัดเจนแลวมอบใหอธิการบดีอนุมตั ิ แลวแจงให
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
๑๐. พิจารณาหลักเกณฑการกําหนดภาระงานเพื่อการจายคาตอบแทนของอาจารย ในกรณีที่
บางคณะมีปญ
 หาในทางปฏิบัติ โดยมีมติมอบหมายใหอธิการบดีไปดําเนินการ

๓
๑๑. ใหความเห็นชอบ ราง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป ๒๕๕๑
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ กรุงเทพฯ
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ กรุงเทพฯ
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ กรุงเทพฯ
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ กรุงเทพฯ
๕. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ กรุงเทพฯ
๖. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

