
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๒ 

วันศุกรท่ี  ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓:๓๐  น. 
ณ หองประชมุ GSC   ชั้น ๑๔A/p1   วิลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

                                                     อาคารยูไนเต็ด  ถนนสลีม  กรุงเทพฯ 
 

 จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒  วันที่   ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

    ๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดงันี้  
 ๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 

วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๒ 
 ๑.๒ การจัดการประชุมวิชาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๓๕  

(วทท ๓๕)  ภายใตหัวขอ “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ดขีึ้น” ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช  
มหาวิทยาลัยบรูพา  ระหวางวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
  ๑.๓ แจงคําสั่งศาลปกครองระยอง พรอมคําชี้แจงเพิ่มเติมของผูฟองคดี คดีหมายเลขดําที ่
๖๖/๒๕๕๑  ระหวาง นายเรวัต  แสงสุริยงคที่ ๑  กับพวกรวม ๖ คน ผูฟองคดี สภามหาวิทยาลัยบูรพา   
ผูถูกฟองคดี 
  ๑.๔ คณะที่มีคนสมัครมากที่สุด ๒๐ อันดับแรกของประเทศไทย ในการสอบ Admission 
ดังนี ้

๑.   คณะพยาบาลศาสตร  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร        อันดับ ๓   มคีนสมัคร     
       ๒,๕๙๘  คน 

                   ๒.  คณะวิทยาศาสตร  สาขาวิชาชีวเคมี  อันดับ  ๖  มีคนสมัคร  ๒.๐๑๙  คน 
                                              ๓.  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา อันดับ ๗  
                                                    มีคนสมัคร   ๑,๙๕๔ คน 

                                             ๔.  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร  อันดับ ๑๔  มคีนสมัคร   
                                                   ๑,๔๗๐ คน 

                                             ๕.  คณะการจดัการและการทองเที่ยว กลุมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ  
                                                   การจัดการทรัพยากรมนษุย  การเงนิ)  อันดับ ๑๖  มคีนสมัคร ๑,๔๓๘  คน 

  ๑.๕ มหาวิทยาลัยบรูพา ติดอันดับที่ ๑๕๑  ใน ๒๐๐ อันดับแรก ของสถาบันอุดมศึกษาดี
ที่สุด ในภูมภิาคเอเชีย ของ QS Asian  Universities  Ranking  2009  โดย  Quacquarelli  Symonds  Limited (QS) 
  ๑.๖ แตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เปนผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ซ่ึงทําหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 ๒ 

  ๑.๗ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงนิและบัญชีประจาํไตรมาสที่ ๑  (๑ ตุลาคม  
๒๕๕๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  และไตรมาสที่ ๒  (๑ มกราคม ๒๕๕๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒)  ประจําป 
งบประมาณ  ๒๕๕๒ 
  ๑.๘ แจงกําหนดวนันั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดํา 
ที่ ๑๒๗/๒๕๔๘  คดีหมายเลขแดงที่  ๕/๒๕๕๐  ระหวาง รองศาสตราจารยกชกร  สังขชาติ  ผูฟองคด ี  
สภามหาวิทยาลัย ผูถูกฟองคดี 
  ๑.๙ นายกสภามหาวิทยาลัยบริจาคเงิน จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท ใหแกมหาวทิยาลัยบูรพา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสมทบกองทุนวจิัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒  วนัที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 
โดยมีการแกไข  

๓. ใหความเห็นชอบทบทวนการใชช่ือจรรยาวิชาชีพ  โดยใหใชคาํวา “จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย” 
๔. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง  การจัดตั้งสวนงานและภาระหนาที ่

ของสวนงาน  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๕. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๕๒  เร่ือง คาตอบแทนและเงนิประจําตําแหนงบรหิาร  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยใหเพิ่มขอความเปนขอ ๓   โดยใหเพิม่ขอความ  “ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบรูพา เร่ือง คาตอบแทนและเงนิประจําตําแหนงบริหาร  พ.ศ. ๒๕๕๒  และใหใชฉบับนี้แทน” 

 ๖. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๗. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๘. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๙. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๐. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา สําหรับนิสิตตางชาติ ภาคพิเศษ  จากสถาบันการศึกษาตางประเทศที่มีความรวมมือทางวชิาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๑. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงของปการศกึษา สําหรับนสิิตภาคพิเศษ ระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 ๓ 

 
 ๑๒. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา สําหรับนิสิตตางชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ตามโครงการความรวมมือกบัประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๓.  ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๕๒   
โดยมีการแกไข ดังนี ้
  ขอความเดิม  “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
      (๑)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนประธานกรรมการ 
      (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ๒  คน เปนกรรมการ 
      (๓)  อธิการบดี      เปนกรรมการ 
      (๔)  ผูทรงคณุวุฒิที่มไิดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย        
                           และมิไดเปนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ๓  คน  เปนกรรมการ 
      (๕)   เลขานกุารสภามหาวทิยาลัย               เปนเลขานุการ 
  แกไขเปน  “ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
      (๑)   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนประธานกรรมการ 
      (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ๒  คน เปนกรรมการ 
      (๓)  อธิการบดี      เปนกรรมการ 
      (๔)  ผูทรงคณุวุฒิท่ีมิไดเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย        
                           และมิไดเปนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย  ๒  คน  เปนกรรมการ 
      (๕)   ผูแทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เปนกรรมการ 
      (๖)    เลขานกุารสภามหาวทิยาลัย                 เปนเลขานุการ 
 
 ๑๔.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงเขา
สมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๕.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยสภาวชิาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยใหเพิ่มความ “ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีอยูเดิมคงอยูตอไป  และใหอยูจนครบวาระ” 
 ๑๖.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและ 
เครื่องแตงกายของนิสิต  ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ 
คาธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๘.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยปฏิบตัิการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๒   



 ๔ 

 
 ๑๙. ใหความเห็นชอบแตงตัง้บุคคลดังตอไปเปนคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญา 
กิตติมศักดิ์ คือ 
  ๑.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพยีรชัย    ประธานกรรมการ 
  ๒. ศาสตราจารยเกียรติคณุสมศักดิ์  จกัรไพวงศ   กรรมการ 
  ๓. ศาสตราจารยประยูร  จนิดาประดษิฐ   กรรมการ 
  ๔. อธิการบด ี      กรรมการ 
  ๕. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา   กรรมการ 
       พระนครเหนือ 
  ๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร กรรมการ 
  ๗. กรรมการสภาวิชาการ จํานวน ๑ คน   กรรมการ 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) จํานวนสองคน 
                       ดังนี ้
   ๑.  คณบดีคณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร   
                                              (ศาสตราจารยนายแพทยศาสตรี  เสาวคนธ) 
   ๒. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร   
                                              (รองศาสตราจารย ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล)    
 ๒๑.  ใหความเห็นชอบ ใหนายประมวล  จนัทรชีวะ  มีคณุสมบัติเหมาะสมในการเสนอโปรดเกลาฯ                
เพื่อดํารงตําแหนง ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชาพาณิชยนาวี  (ประกันภัยทางทะเล)  โดยใหแกไขขอความ 
ของผูประเมินคนที่ ๑ จากคําวา “ไมประเมนิ”  ใหแกไขเปน “ไมมีความจําเปนตองประเมิน”  และใหเพิ่มเติม 
ขอมูลประวัตขิองผูขอผลงาน 
 ๒๒.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี บริหารหลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๓   ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ          
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๔.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสรางเสริมสุขภาพ  หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๒  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
จํานวนประมาณ ๑๕ คน 

๒๕.  ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป มหาวิทยาลัยบรูพา ดานการผลิตบัณฑิต 
ปการศึกษา ๒๕๕๒  โดยใหใชช่ือกราฟกอารตและกราฟกมีเดยีเปนชื่อภาษาไทย และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ 
 ๒๖.  ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
(เพิ่มเติม)   มหาวิทยาลัยบูรพา 



 ๕ 

 
 ๒๗.   ใหความเห็นชอบการคืนเงินคาบํารุงการศึกษาของ ด.ญ.สิริณัฐ  จุลจิราภรณ  นกัเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาปที่ ๓  หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน  งวดที่ ๒  จํานวนเงนิ ๕๐,๐๐๐  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 
 ๒๘.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    ใหแก นางสาวดวงตา  จุลศิริกุล    
ตั้งแตวนัที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๑  (วันที่กองการเจาหนาที่รับเรื่องครั้งลาสุด)   
 ๒๙.    ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๒  จากเดิมวันศกุรที่ ๒๔ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เปนวนัศุกรที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒    ณ  หองประชุม GSC ช้ัน ๑๔A/p๑   
วิทยาลัยพาณชิยศาสตร   มหาวิทยาลัยบูรพา  อาคารยูไนเต็ด  ถนนสลีม  กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

               
       (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
        เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                     ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๕๒ 


