
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑ 

วันพุธท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓:๓๐  น. 
ณ หองประชมุ  GSC ชั้น ๑๔A/p๑  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบรูพา อาคารยไูนเต็ด  ถนนสลีม  กรุงเทพฯ 

 

 จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑  วันที ่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
        ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
        ๑.๒  สรุปผลการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ  ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๙-ปจจุบัน  
        ๑.๓  ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ผดุงครรภขั้นสูง  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๑.๔  ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวทิยาการปญญา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๑.๕  ผลการวิเคราะหจุดคุมทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวจิัยและสถิติทางวิทยาการปญญา  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
  ๓.  ใหความเห็นชอบทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกีย่วกับการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
   ๓.๑  ใหคณะศึกษาศาสตรดาํเนินการสอนนิสิตรุนที่รับมาแลวตอไป 
   ๓.๒  อนุญาตใหคณะศึกษาศาสตรเปดสอนนิสิตรุนใหมในปการศึกษา ๒๕๕๒ ได 
โดยมีเงื่อนไขวา ใหปรับปรุงหลักสูตรที่เนนการวจิัย และประเมินผลทางการศึกษามากขึ้น  เพื่อใหทนัใช 
สําหรับนิสิตรุนใหม รหัส ๕๒  ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวตองผานขั้นตอนการพิจารณาอยางรอบคอบ 
จากสภาวิชาการกอนเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัติตอไป 
  ๔.  ที่ประชุมขอถอนวาระแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  ทั้งนี ้
ใหมหาวิทยาลัยใชคําสั่งฉบับเดิม โดยสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเพื่อแตงตั้งเพิ่มเติม เมื่อไดเสนอชื่อที่ยัง 
ไมครบตอไป 
 
 
 
 



๒ 
 

  ๕.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร Doctor of Philosophy 
(Human  Resource  Development)  หลักสตูรนานาชาติ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๔๕ จากชื่อภาษาไทย 
“หลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย”  เปน “หลักสูตรปรัชญาดุษฎ ี
บัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” โดยมอบหมายใหอธิการบดีไปตรวจสอบสาเหตุของ
ความคลาดเคลื่อนครั้งนี้ หากเปลี่ยนแปลงไดใหดําเนนิการเสนอสกอ. ตอไป     

๖.  ใหความเหน็ชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.เสรี  ชัดแชม  ดํารงตาํแหนงคณบด ี
วิทยาลัยวิทยาการวิจยัและวทิยาการปญญา  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
  ๗.  ใหความเห็นชอบการกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย คือ 
         ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๒  คน 
         พนักงานมหาวิทยาลัย 
         ๑.  นายอรรถพล   แกวขาว   ตั้งแตวนัที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๑ 
        (วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรื่องครั้งลาสุด) 
          ขาราชการ 
                  ๒.  นายเผชิญโชค  จินตเศรณ ี ตั้งแตวนัที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

     (วันที่คณะรับเรื่อง) 
         รองศาสตราจารย  จํานวน  ๑  คน 
        ขาราชการ 
        ๑.  นางสาวมณีรัตน   ภาคธูป ตั้งแตวนัที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๙ 

     (วันที่คณะรับเรื่อง) 
  ๘.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอหารือการแตงตั้งผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี 
ของคณะศึกษาศาสตร  คือ เนื่องจากศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ไมเปนหนวยงานวิชาการ ดังนั้น 
ในการแตงตั้งผูอํานวยการศูนยฯ จึงใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนงานนั้น ๆ  
  ๙.  ที่ประชุมมมีติเกี่ยวกับ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัติและ 
วิธีการไดมาซึง่หัวหนาสํานกังานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหใชฉบับเดิมกอนเสนอคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษากฎหมายฯ มาพจิารณา  และมกีารแกไข ดังนี ้
   ๙.๑  ขอ ๔ (ก) (๑) ขอความเดิม “ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 
หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณดานการสอนหรือบริหาร 
ในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบดีมาแลวไมนอยกวาสี่ป”  แกไขเปน  “ตองสําเร็จ 
การศึกษาไมต่าํกวาปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลยัรับรองและม ี
ประสบการณดานบริหารในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงรองอธิการบดีหรือหวัหนาสวนงานมาแลว 
ไมนอยกวาสีป่” 



 
๓ 

 
   ๙.๒  ขอ ๖  ขอความเดิม “เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงให 
หัวหนาสํานักงานพนจากตําแหนงดวย แตทั้งนี้ใหหัวหนาสํานักงานปฏบิัติการแทนตอไปจนกวา 
จะไดแตงตั้งใหม”  แกไขเปน  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลยัพนจากตําแหนงใหหัวหนาสํานักงานพน 
จากตําแหนงดวย  แตใหหวัหนาสํานักงานปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งหัวหนาสํานักงานใหม” 
  ๑๐.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา วาดวยระบบ หลักเกณฑ   
และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   โดยมีการแกไข คอื  

       ขอ ๔  ขอความเดิม  ใหมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศกึษา  ประกอบดวย 
          อธิการบดี    เปนประธานกรรมการ 
          รองอธิการบดี ไมเกิน ๕ คน  เปนรองประธานกรรมการ 

        แกไขเปน  ใหมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 
          อธิการบดี           เปนประธานกรรมการ 
          รองอธิการบดีที่อธิการบดีกําหนด ไมเกิน ๕ คน    เปนรองประธานกรรมการ 
ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  (นางจรยิา  เจียมวิจิตร)  พจิารณา 
ปรับปรุงแกไข 
  ๑๑.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหารือการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา 
วาดวยการกําหนดตําแหนง  คณุสมบัติ  วธีิการสรรหา  อํานาจหนาที่  และการพนจากตําแหนง 
ของหัวหนาสวนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหแกไขเปนบทเฉพาะกาลเกีย่วกับคุณสมบตัิของผูไดรับแตงตั้ง 
เปนคณบดหีรือหัวหนาสวนงานอื่น ตามขอ ๕(ก) (๑) มรีะยะเวลาเกี่ยวกับประสบการณดานการสอน 
หรือการวิจยัในสถาบันหรือหนวยงานที่สภามหาวิทยาลยัรับรอง หรือดานการบริหารงานมาแลวไมนอยกวา 
สามป  และกําหนดคณุสมบัติของผูไดรับแตงตั้งเปนคณบดีหรือหวัหนาสวนงานอื่น ตามขอ ๕(ก) (๒) มีระยะ 
เวลาเกีย่วกับประสบการณดานการสอนหรอืการวิจยัในสถาบันหรือหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือดานการบริหารงานมาแลวไมนอยกวาหาป 
  ทั้งนี้  มอบหมายใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ (นางจรยิา  เจียมวิจิตร) 
พิจารณาปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 
 
 



๔         
 

  ๑๒.  ที่ประชมุใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓:๓๐  น.  ณ  หองประชุม GSC  ช้ัน ๑๔A/p๑  วทิยาลัยพาณิชยศาสตร  
มหาวิทยาลัยบรูพา  อาคารยูไนเต็ด  ถนนสลีม   กรุงเทพฯ 
 
 

                                                                                
      (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                                              ๒๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


