สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ หองประชุม GSC ชั้น ๑๔A/p1 วิลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
(กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ขอตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยมีความเห็น
เปนเอกฉันท จะกําหนดใหไมตองมีการประชุมคณะกรรมการก็ได)
๑.๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ซึ่งมีผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวนประมาณ ๗,๐๐๐ คนและทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป”
และ “อาคารศูนยจนี ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
๑.๓ สํานักงานอัยการพิเศษคดีปกครองระยอง ๑ แจงเลื่อนกําหนดวันนั่งพิจารณาคดี
ครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด ในคดี ที่ รองศาสตราจารย ดร.กชกร สังขชาติ ฟอง สภามหาวิทยาลัย
เปนวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยมีขอซักถามจากคุณธรรมนิตย สุมันตกุล เกี่ยวกับคาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงบริหาร ซึ่ง
อธิการบดียืนยันวา พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนไดรับเงินเดือน ไมนอยกวาเดิม และเมื่อรวมกับเงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงบริหาร และประสบการณแลว จะไดรับไมเกินกรอบอัตราสูงสุด
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๓. ที่ประชุมมีมติการดําเนินการเกี่ยวกับการวาจางการกอสรางอาคารสถาบันศิลปะและ
วัฒนธรรม ภาคตะวันออก ของมูลนิธิอนันต อนันตกูล ดังนี้
๓.๑ ใหความเห็นชอบการดําเนินการเกี่ยวกับการวาจางการกอสรางอาคารสถาบันศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคตะวันออก ตามที่มูลนิธิอนันต อนันตกูล ซึ่งเปนผูบริจาคเงินคากอสรางมูลคา
๑๒ ลานบาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ
๓.๒ อนุมัติใหมูลนิธิอนันต อนันตกูล ใชพื้นที่อาคารชั้นลาง ขนาดกวาง ๑๐ เมตร
ยาว ๑๒ เมตร เพื่อดําเนินกิจกรรมแสดงนิทรรศการในสวนที่สนับสนุนงานดานศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
อื่นตามวัตถุประสงคอันเปนสาธารณประโยชน รวมกับมหาวิทยาลัยตลอดไปเปนการถาวร
โดยไมคิดคาเชาหรือคาใชจา ยใด ๆ

๒
๔. ใหความเห็นชอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
๕. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใหตัดคําวา “หรือเพิ่มเติม” และ “เพิ่มเติม” ในขอ ๙ และขอ ๑๐ วรรคสุดทาย
และมอบหมายใหคณ
ุ ธรรมนิตย สุมันตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง
๖. ที่ประชุมขอถอนวาระ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑ
ในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อนํากลับไปทบทวนใหม
๗. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนิสิต
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใหแกไขชื่อระเบียบ ดังนี้
ขอความเดิม “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาเขาเปนนิสติ
พ.ศ. ๒๕๕๒”
แกไขเปน “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาธรรมเนียมการสมัครเขารับการ
คัดเลือกเปนนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
และมอบหมายใหคณ
ุ ธรรมนิตย สุมันตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง
๘. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาธรรมเนียมการออกหนังสือ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแกไขดังนี้
๘.๑ ขอ ๓ ๓.๑ ขอความเดิม “คาใบรับรองวุฒิหรือใบรับรองตาง ๆ ฉบับละ ๕๐ บาท”
แกไขเปน “คาใบรับรองวุฒิหรือใบรับรองตาง ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท”
๘.๒ ขอ ๓ ๓.๔ ขอความเดิม “คาใบแปลปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิหรือใบรับรอง
ตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
แกไขเปน “คาใบแปลปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิหรือใบรับรอง
ตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
และมอบหมายใหคณ
ุ ธรรมนิตย สุมันตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง
๙. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน
เพิ่มพิเศษ สําหรับคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๒

๓
๑๑. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับพยาบาลและเภสัชกร พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง คาชดเชย
๑๓. ใหความเห็นชอบโครงการทุนพัฒนาอาจารยคณะศึกษาศาสตร และขออนุมัติแบบสัญญา
รับทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (คณะศึกษาศาสตร) และกําหนดนโยบายในการรับสมัคร
อาจารยใหมทกุ คณะ/วิทยาลัย ควรรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อลดภาระการลงทุนในการพัฒนา
อาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก กรณีทเี่ ปนสาขาขาดแคลนก็อาจยกเวนได
๑๔. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
๑๔.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน คือ
๑. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
๒. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ
๓. ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย
๑๔.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๙(๕) จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
๑๔.๓ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
๑๔.๔ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา เปนกรรมการ
๑๔.๕ หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยขอสิทธิ์ในการพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
ตอไป สําหรับกรรมการหรือเลขานุการทานใด หากไดแสดงเจตนาวาตองการเปนผูสมัครเพื่อรับการ
สรรหาเปนอธิการบดี ที่ประชุมมีมติใหทานนั้นลาออกจากคณะกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผล
ประโยชนทับซอน และเกิดความไมสงางาม ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอสิทธิ์ในการแตงตั้งกรรมการ
ดังกลาวทดแทนผูที่ลาออก โดยจะปรึกษาหารือกับอธิการบดี
๑๕. อนุญาตให อาจารยเสรี ชิโนดม ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เปนตนไป และแตงตั้ง อาจารยเสรี ชิโนดม ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
๑๖. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ดร.วรเทพ มุธุวรรณ เปนผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
๑๗. อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหแก นายวรเชษฐ ภิรมยภักดิ์ ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแตวนั ที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๑๘. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๔๙

๔
๑๙. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๐. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๑. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๒. ใหความเห็นชอบโครงการผลิตครูที่มศี ักยภาพในการใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ ในการสอน
ระบบ ๒+๒+๑ โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนอรทเทิรน โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๓. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๔. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๕. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๖. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๗. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๘. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๙. ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
๓๐. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา ๓๐ คน
๓๑. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใหเปลี่ยนชื่ออาจารยประจําหลักสูตรแทนอาจารยไพฑูรย โพธิสวาง
เนื่องจากอาจารยไพฑูรย โพธิสวาง โอนยายไปสังกัดคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๓๒. ใหความเห็นชอบการขอจัดการศึกษา หนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดกาฬสินธุ
ไดแกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ภาคพิเศษ แผน ข หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ ภาคพิเศษ แผน ข และหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ณ หนวยสอน

๕
และหนวยสอนนอกมหาวิทยาลัย ณ อําเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี ไดแก หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ณ
หนวยสอนโดยขอใหสภาวิชาการจัดทําขอสรุปวาแตละคณะรับผิดชอบกี่หลักสูตร
๓๓. ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป มหาวิทยาลัยบูรพา ดานการผลิตบัณฑิต
ปการศึกษา ๒๕๕๒ คณะศึกษาศาสตร
๓๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหแก นางสาวกิดาการ สายธนู ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถิติ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๓๕. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย ดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
๓๖. รับทราบ นางจริยา เจียมวิจิตร ขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
๓. ประธานสภาพนักงาน
กรรมการ
๔. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
๗. นางสาวกนกรัตน คลายทองคํา
กรรมการ
๓๗. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๒ วันศุกรที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. และการประชุมสัมมนาระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร
เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๑๓:๓๐ น. ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

