
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๒ 

วันพุธท่ี  ๗   มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๕:๐๐  น. 
ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น ๙    อาคาร ภปร. 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

 จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒  วันที ่  ๗   มกราคม   ๒๕๕๒ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
        ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
  ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑  วนัที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
โดยใหสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการบรหิารการเงิน ไวในรายงานการประชุมดวย 
  ๓.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
การพยาบาลอาชีวอนามัย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๔.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
การพยาบาลเดก็  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๕.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๖.  ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา 
การพยาบาลผูสูงอายุ  ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๗.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๘.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการพฒันาครุศึกษา  
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีขอสังเกต ดังนี ้
   ๘.๑  มหาวทิยาลัยควรมีเกณฑมาตรฐานในการคิดคาใชจายเกี่ยวกับ 
การบริหารหลักสูตร 
   ๘.๒  มหาวิทยาลัยและคณะควรมีระบบในการเจรจาตอรองในการทําโครงการ 
ระหวางประเทศ 
  ๙.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 ๒ 

  ๑๐. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๑๑. ใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  ทั้งนี้  หามเปดสอนจนกวาจะไดจัดทําเอกสารการขอเปดสอนใหถูกตองสมบูรณ
และนํามาขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเปดสอนอีกครั้ง 
  ๑๒.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  และใหตรวจสอบความถูกตองคําอธิบายรายวิชา   ทั้งนี้ หามเปดสอนจนกวาจะได
จัดทําเอกสารการขอเปดสอนใหถูกตองสมบูรณ  และนาํมาขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเปดสอนอกีครั้ง 
  ๑๓.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๑๔.  ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ดร.มานะ  เชาวรัตน  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโลจิสตกิส 
ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
  ๑๕.  ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล  ดํารงตําแหนง 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
  ๑๖.  อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน ๒ คน คอื  
           พนักงานมหาวิทยาลัย 
          ๑.  นางสาวโสรัตน  คนงึคิด          ตั้งแตวนัที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๑ 
               (วันทีก่องการเจาหนาทีรั่บเรื่องครั้งลาสุด) 
          ขาราชการ 
          ๒.  นางกุณฑลี   จริยาปยุกตเลิศ     ตัง้แตวนัที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๑ 

              (วันทีก่องการเจาหนาทีรั่บเรื่องครั้งลาสุด) 
  ๑๗.  ใหความเห็นชอบไมอนมุัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  
ใหแก รองศาสตราจารยสุบัณฑิต  นิ่มรัตน   ซ่ึงเปนไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 

๑๘.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาธรรมเนียม 
พิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ จากนักเรยีนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีเงื่อนไขดงันี้ 
   ๑๘.๑  อุปกรณที่ซ้ือมาตองไมถือวาเปนเฉพาะของนักเรียนหองนี้  เมือ่ใชเสร็จ 
ภารกิจแลวและหองยงัวางอยู นักเรยีนหองอื่นสามารถใชได 
   ๑๘.๒  ใหกนัเงิน ๑๐%  ของรายรับ  สําหรับเปนทุนของเด็กที่เรียนดี ทีอ่ยูในโครงการ 
จัดการเรียนรูความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และความสามารถพิเศษดานภาษา แตไมมี
เงินจาย  ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
             ขอเสนอแนะ 
   โรงเรียนควรจดัเวลาทุก ๑-๒ สัปดาห  เพื่อใหเดก็ไดมีโอกาสฟงธรรม 



 ๓ 

  ๑๙.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง  
คาธรรมเนียมการศึกษา  และคาใชจายอื่น ๆ จากนักเรยีนหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีการแกไขดังนี ้
   ๑๙.๑  ขอ ๓.๓.๒  คาวัสดอุุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ ภาคเรยีนละไมเกนิ ๗,๐๐๐  บาท   
   ๑๙.๒  ขอ ๓.๓.๓  คากิจกรรมเสริมประสบการณ ภาคเรียนละไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๒๐.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาอาหาร 
กลางวันนกัเรยีน  บุคลากรและผูบริหารของโรงเรียน โรงเรียนสาธิต  “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยใหตัดขอ ๓.๑.๕  และขอ ๓.๒.๒  โดยใหไปจัดทําเปนประกาศสวัสดิการสําหรับบุคลากรและ 
ผูบริหารของโรงเรียน 
  ๒๑.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับการขอผอนผันคุณสมบัติในสวนที่เกี่ยวกบัอายุคณบด ี
ที่อายุเกิน ๖๑ ป  เนื่องจากเปนคณะ / วิทยาลัยตั้งใหม  (คณะแพทยศาสตร  คณะการแพทยแผนไทย 
อภัยภูเบศร  วทิยาลัยนานาชาติ)  โดยอธิการบดีไดช้ีแจงวา ในการเปดรับสมัครบุคคลนั้น ไดมีผูมีอายุเกิน ๖๑ ป 
ซ่ึงมีประสบการณและทํางานอยูในมหาวทิยาลัยอยูแลวยื่นสมัคร  และควรรับสมัครไวเพื่อนําไปพิจารณา 
รวมกับคนอื่นที่จะมีผูเสนอชื่อในภายหลังซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยได 
ใหความเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ 
  ๒๒.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับโครงการจัดตัง้วิทยาลัยบริหารการศึกษา  โดยใหนํากลับ 
ศึกษาใหมใน ๔ ประเดน็ ดังนี้ 
   ๒๒.๑  การเปนศูนยฯ อยูในปจจุบันมีอุปสรรคอะไรที่ทําใหทํางานไมได 
และจะแกไขอยางไร  ดวยวิธีใด 
   ๒๒.๒  การจดัตั้งวิทยาลัยฯ ขึ้นใหม  จะมปีระโยชนอะไรใน ๓ ดาน คอื ดานวิชาการ 
ดานการเงนิ  และดานการบรหิาร 
   ๒๒.๓  ภาระทางการเงินของมหาวิทยาลัยเปนอยางไร  ในกรณทีี่มกีาร 
จัดตั้งวิทยาลัยฯ ขึ้นใหม 
   ๒๒.๔  ความเชื่อมโยงระหวางคณะศกึษาศาสตรกับวิทยาลัยฯ จะทาํอยางไร 
ที่จะไมทําใหเกิดปญหาในระยะยาว 

๒๓.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๒๐ 
มีนาคม  ๒๕๕๒    ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
                                                                                

                                                                                
      (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                                                              ๘   มกราคม  ๒๕๕๒ 


