สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑.๒ สรุปผลการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๙-ปจจุบัน
๑.๓ ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ผดุงครรภขั้นสูง หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๕ ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
๓. ใหความเห็นชอบทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๓.๑ ใหคณะศึกษาศาสตรดาํ เนินการสอนนิสิตรุนที่รับมาแลวตอไป
๓.๒ อนุญาตใหคณะศึกษาศาสตรเปดสอนนิสิตรุนใหมในปการศึกษา ๒๕๕๒ ได
โดยมีเงื่อนไขวา ใหปรับปรุงหลักสูตรที่เนนการวิจัย และประเมินผลทางการศึกษามากขึ้น เพื่อใหทนั ใช
สําหรับนิสิตรุนใหม รหัส ๕๒ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวตองผานขั้นตอนการพิจารณาอยางรอบคอบ
จากสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
๔. ที่ประชุมขอถอนวาระแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้
ใหมหาวิทยาลัยใชคําสั่งฉบับเดิม โดยสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเพื่อแตงตั้งเพิ่มเติม เมื่อไดเสนอชื่อที่ยัง
ไมครบตอไป

๒
๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร Doctor of Philosophy
(Human Resource Development) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๕ จากชื่อภาษาไทย
“หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” เปน “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” โดยมอบหมายใหอธิการบดีไปตรวจสอบสาเหตุของ
ความคลาดเคลื่อนครั้งนี้ หากเปลี่ยนแปลงไดใหดําเนินการเสนอสกอ. ตอไป
๖. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.เสรี ชัดแชม ดํารงตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปญญา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนตนไป
๗. ใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย คือ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ คน
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑. นายอรรถพล แกวขาว ตั้งแตวนั ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
(วันทีก่ องการเจาหนาที่รับเรื่องครั้งลาสุด)
ขาราชการ
๒. นายเผชิญโชค จินตเศรณี ตั้งแตวนั ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
(วันที่คณะรับเรื่อง)
รองศาสตราจารย จํานวน ๑ คน
ขาราชการ
๑. นางสาวมณีรัตน ภาคธูป ตั้งแตวนั ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
(วันที่คณะรับเรื่อง)
๘. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอหารือการแตงตั้งผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
ของคณะศึกษาศาสตร คือ เนื่องจากศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ไมเปนหนวยงานวิชาการ ดังนั้น
ในการแตงตั้งผูอํานวยการศูนยฯ จึงใหอยูใ นอํานาจของหัวหนาสวนงานนั้น ๆ
๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและ
วิธีการไดมาซึง่ หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหใชฉบับเดิมกอนเสนอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายฯ มาพิจารณา และมีการแกไข ดังนี้
๙.๑ ขอ ๔ (ก) (๑) ขอความเดิม “ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณดานการสอนหรือบริหาร
ในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบดีมาแลวไมนอ ยกวาสี่ป” แกไขเปน “ตองสําเร็จ
การศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมี
ประสบการณดานบริหารในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงรองอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานมาแลว
ไมนอยกวาสีป่ ”

๓
๙.๒ ขอ ๖ ขอความเดิม “เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงให
หัวหนาสํานักงานพนจากตําแหนงดวย แตทั้งนี้ใหหัวหนาสํานักงานปฏิบัติการแทนตอไปจนกวา
จะไดแตงตั้งใหม” แกไขเปน เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงใหหัวหนาสํานักงานพน
จากตําแหนงดวย แตใหหวั หนาสํานักงานปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งหัวหนาสํานักงานใหม”
๑๐. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีการแกไข คือ
ขอ ๔ ขอความเดิม ใหมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
รองอธิการบดี ไมเกิน ๕ คน
เปนรองประธานกรรมการ
แกไขเปน ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
รองอธิการบดีที่อธิการบดีกําหนด ไมเกิน ๕ คน เปนรองประธานกรรมการ
ทั้งนี้ มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร) พิจารณา
ปรับปรุงแกไข
๑๑. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหารือการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจหนาที่ และการพนจากตําแหนง
ของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหแกไขเปนบทเฉพาะกาลเกีย่ วกับคุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง
เปนคณบดีหรือหัวหนาสวนงานอื่น ตามขอ ๕(ก) (๑) มีระยะเวลาเกี่ยวกับประสบการณดานการสอน
หรือการวิจยั ในสถาบันหรือหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดานการบริหารงานมาแลวไมนอยกวา
สามป และกําหนดคุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้งเปนคณบดีหรือหัวหนาสวนงานอื่น ตามขอ ๕(ก) (๒) มีระยะ
เวลาเกีย่ วกับประสบการณดานการสอนหรือการวิจยั ในสถาบันหรือหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
หรือดานการบริหารงานมาแลวไมนอยกวาหาป
ทั้งนี้ มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นางจริยา เจียมวิจิตร)
พิจารณาปรับปรุงแกไข

๔
๑๒. ที่ประชุมใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

