สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย เปนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
๒. ใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิชาการ ดํารงตําแหนงเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และใหความเห็นชอบแตงตัง้ หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูชว ยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
๓. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๓.๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
๓.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
๓.๓ รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๑ ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ
๓.๔ สรุปผลมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป ๒๕๕๑ (รวม ๑๐ ครั้ง)
๓.๕ การบริหารจัดการเงินสดโดย สภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ ทุก ๒ เดือน
๔. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
๕. อนุมัติใหแกไขขอความ วรรคสามและวรรคสี่ของขอ ๙ แหงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงบริหาร ดังนี้ “สวนงานอาจแตงตั้งผูชวยหัวหนาสวนงานได โดย
รองหัวหนาสวนงาน และผูช วยหัวหนาสวนงานรวมกันตองไมเกินหกคน”
“กอนประกาศนีใ้ ชบังคับ สวนงานใดมีรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน
เกินหกคน ใหรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานดังกลาว ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะพนจาก
ตําแหนง นั้น”

๒
๖. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๓๐ คน
๗. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๔๐ คน
๘. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร
๙. ใหความเห็นชอบการแกไขรหัสรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ
ปรัชญา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ (เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการจัดลําดับรายวิชา)
เดิม รายวิชา ๒๖๕๔๓๑ พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) ๓(๓-๐-๖)
แกไขเปน ๒๖๕๔๓๒ พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) ๓ (๓-๐-๖)
๑๐. ใหความเห็นชอบการแกไขรหัสวิชารายชื่อภาษาอังกฤษ และรหัสวิชาบูรณาการจัดการ
เรียนรู สาระการเรียนรูภาษาญี่ปุน และเปลีย่ นแปลงจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ รายวิชา ๔๓๖๓๐๒ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๑. ใหความเห็นชอบการแกไขรหัสวิชาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๒. ใหความเห็นชอบแกไข ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนดุริยางคศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๓. ใหความเห็นชอบการแกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๔. ใหความเห็นชอบการแกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และจํานวนหนวยกิต
ในวงเล็บของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๕. ใหความเห็นชอบการแกไขรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และจํานวนหนวยกิต
ในวงเล็บ ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๖. ใหความเห็นชอบการแกไขรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๗. ใหความเห็นชอบการแกไขชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน
หนวยกิตในวงเล็บ และคําอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๘. ใหความเห็นชอบการแกไขจํานวนหนวยกิตในวงเล็บ ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๙. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗

๓
๒๐. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๑. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๒. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟสิกส หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๓. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๔. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และกลุมสาขา
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒๕. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๖. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคปกติ จํานวน ๒๐ คน
(แผน ก) และภาคพิเศษ จํานวน ๑๐ คน (แผน ข)
๒๗. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๘. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๖๐ คน
๒๙. ใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๐. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคปกติ จํานวน ๕๐ คน และภาคพิเศษ จํานวน ๑๕๐ คน
๓๑. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๒. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคปกติ จํานวน ๕๐ คน
และภาคพิเศษ จํานวน ๕๐ คน
๓๓. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒

๔
๓๔. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๓๐ คน
๓๕. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองคการและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๖. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาองคการและการจัดการสมรรถนะของมนุษย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๒๐ คน
โดยใหรับปเวนป
๓๗. ใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ และรับนิสติ
ในปการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๑๐๐ คน
๓๘. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. นายวงศภญ
ิ โญ เชียงทอง
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๓. นายธรรมนิตย สุมันตกุล
กรรมการ
๔. นายเสรี ชัดแชม
กรรมการ
๕. นายวิรัช คารวะพิทยากุล
กรรมการ
๖. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
กรรมการ
๗. ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน
กรรมการ
๘. นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม
กรรมการ
๙. นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายเมธิน ศรีสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
๓๙. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารยเกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ
เปนประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
๔๐. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๑. ศาสตราจารย ดร.พจน
สะเพียรชัย
๒. ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ
๓. ศาสตราจารย ดร.วิชยั
ริ้วตระกูล
๔. ศาสตราจารย ดร.นิยะดา
เหลาสุนทร
๕. ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย
ยาวะประภาษ
๖. ศาสตราจารย ดร.สันติ
เล็กสุขุม

๕
๗. ศาสตราจารย ดร.มาลียา
เครือตราชู
๘. ศาสตราจารยธํารง
เปรมปรีดิ์
๙. ศาสตราจารยนายแพทยสมหวัง
ดานชัยวิจิตร
๔๑. อนุมัตใิ หขาราชการดังตอไปนี้ ตอเวลาราชการ
๑. รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช สังกัดภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒. รองศาสตราจารยไพรัตน วงษนาม สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต
คณะศึกษาศาสตร
๔๒. อนุมตั ิกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหแก นางสาวอุบลลักษณ รัตนศักดิ์
เปนผูชวยศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๔๓. อนุมตั ิกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหแก พ.ต.อ.ปกรณ มณีปกรณ ใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร ตั้งแตวนั ที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๑
๔๔. ใหความเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารย นายแพทยศาสตรี เสาวคนธ ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
๔๕. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ ดํารงตําแหนง
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
๔๖. อนุมตั ิใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ ลาออกจากตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย
๔๗. ใหความเห็นชอบการจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯ ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ เปนเงิน ๑,๓๑๒,๗๙๓.๔๘ บาท ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบแหลงที่มา
ของเงินซึ่งจะตองดําเนินการจัดทําเอกสารทางดานบัญชีและการเงินใหถกู ตอง ตามหลักการเพื่อมิใหเกิด
ปญหาเมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินมาตรวจสอบ
๔๘. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข จรรยาบรรณ เปนจรรยาวิชาชีพ และตัดขอความ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ กบบ. ขอที่กลาวถึงการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลออก
๔๙. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจดทะเบียน
แลว พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแกไข
๕๐. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราคาเขาชมสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๒ สําหรับการปรับปรุงอัตราคาเขาชมสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
ในครั้งตอไป ใหเสนอกําหนดเปนชวงอัตรา ต่ําสุด-สูงสุด เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับแกไขใชได
ภายใตกรอบอัตราที่กําหนดไวตอไป
๕๑. ใหความเห็นชอบจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใหแกไข
ชื่อ จากเดิม จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ใหแกไขเปน จรรยาวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา

๖
๕๒. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันศุกรที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
และใหความเห็นชอบกําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๒ ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

