
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๒ 

วันศุกรท่ี  ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๕/๒๕๕๒  วันที่   ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

     ๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดงันี้  
  ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม  
คร้ังพิเศษ/๒๕๕๒  วนัที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
  ๑.๒  รายงานผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดับสวนงาน 
และระดับมหาวิทยาลยับูรพา 
  ๑.๓  รายงานประจําป ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑.๔  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
               ๑.๕.  รับทราบรายงานการเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และใหรายงานผล
การดําเนนิงานดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยทกุไตรมาส และรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ที่มีรายไดสูงสุด  และรายไดนอยสุด ๓ สวนงาน  รวมทั้งสวนงานที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ขอใหรายงานเปนกรณีพเิศษ 
               ๑.๖.  รับทราบการชี้แจงขอเท็จจริงแกคําฟองศาลปกครอง (กรณีนิสิตปริญญาโท
โครงการMM in  HRM  รุน  ๒๕๕๐) 
 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ังพิเศษ/๒๕๕๒  วันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 ๓.   ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารยเอนก  สูตรมงคล  เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๒ 
 ๔.   ใหความเห็นชอบการจดัตั้งคณะเภสัชศาสตร  เปนสวนงานในมหาวิ ทยาลัยบูรพา 
 ๕.   ใหความเห็นชอบ รางประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑการจายเงิน 
คาตอบแทน การบริหารการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ๖.    ที่ประชุมขอใหนํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานของวทิยาลัย 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒  กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง (โดยไดยึดในหลักการวาวิทยาลัย หมายถึง 
สวนงานที่จดัการเรียนการสอน ในระดับบณัฑิตศึกษาหรอืนานาชาติ) 
 ๗.   ที่ประชุมขอใหนํา ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจาํคณะ 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 



 ๒ 

 ๘.   ใหปรับปรุง ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใหใชขอความใน ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วา
ดวยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหเพิ่มเติมขอความในวรรคสุดทายวา 
“ทั้งนี้หัวหนาสวนงานวิชาการ  ตองมีอายุไมเกิน ๗๐ ป บริบูรณ  ในวนัสุดทายของการปฏิบัติงาน 
เวนแตในสาขาขาดแคลนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนงานและ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะยกเวนใหเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได” 
 ๙.    ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๐.    ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง การจัดตั้งสวนงาน และ
ภาระหนาที่ของสวนงาน  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๑. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ 
คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๒.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ 
คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๓.  อนุมัติในหลักการงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓     และใหกองแผนงานเสนอรายละเอียด ให คุณแจ็ค  มนิทร  อิงคธเนศ   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  รับทราบดวย 
 ๑๔.  ใหความเห็นชอบการใชสิทธิเบิกคาการศึกษาบุตร  โดยออกใบเสร็จเปนภาพรวม 
แบบเหมาจาย 
 ๑๕.  ใหความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดอืนของขาราชการผูขอกลับเขารับราชการ 
ของ นายพิชัย  สนแจง   ตามเกณฑที่กําหนด คือ ปละ ๑ ขั้น  นับตั้งแตวันที่ลาออกไปปฏิบัติงาน
นอกมหาวิทยาลัยบูรพา   
 ๑๖.  อนุมัติผลการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  และระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกติ  และภาคพิเศษ 
ปการศึกษา ๒๕๕๑  และปการศึกษา ๒๕๕๒   จํานวนรวมทั้งสิ้น  ๖,๙๑๓  คน 
 ๑๗.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
การแพทยฉบบัป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑๘.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส  
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑๙.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมี 
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาระบบ 
สารสนเทศคอมพิวเตอร ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 ๓ 

 ๒๑.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ 
สารสนเทศทางธุรกิจ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๒.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา  
ภาษาอังกฤษ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๓.  ใหความเห็นชอบการประเมินการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัย ของ  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัชลบุรี   

๒๔.  ใหความเห็นชอบการประเมินการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยของ  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัขอนแกน 
 ๒๕.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี 
 ๒๖.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   
จังหวดัชลบุรี  โดยจะรับนิสิตเขาศึกษา  จํานวนประมาณ ๒๕ คน  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  
๒๕๕๒ 

๒๗.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแกน 
 ๒๘.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ของวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร  จังหวดัขอนแกน  โดยจะรับนิสิตเขาศึกษา จํานวนประมาณ ๒๕  คน  ภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ๒๙.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารอาชีวศึกษา
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓๐.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศกึษา  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะรับนิสิตเขาศึกษา จํานวน 
ประมาณ  ๑๐  คน  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ๓๑.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรภาษอังกฤษ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓๒.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะเปด 
รับนิสิต  จํานวนประมาณ ๑๕  คน  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ๓๓.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๔ 

 ๓๔.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะ
เปดรับนิสิต จาํนวนประมาณ  ๑๕  คน  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ๓๕.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจยั  วัดผลและ 
สถิติการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓๖. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจยั  วดัผลและสถิติ 
การศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓๗.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓๘.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓๙.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะเปดรับนิสิต 
จํานวนประมาณ  ๕  คน  ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ๔๐.    ใหความเห็นชอบการขอเปดศูนยการศึกษานอกทีต่ั้ง หนวยสอน ศูนยการศกึษา 
แมฮองสอน  ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการภาครัฐและ 
ภาคเอกชน   
 ๔๑.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔๒.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเภสัชศาสตร 
บัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะเปดรับนิสิต จํานวนประมาณ ๔๐ คน 
 ๔๓.  ใหความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  มหาวิทยาลัยบรูพา ดานการ 
ผลิตบัณฑิต  ปการศึกษา ๒๕๕๒  คณะศกึษาศาสตร 

๔๔. ใหความเห็นชอบ  ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและ 
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔๕.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการใชบริการสํานักหอสมุด 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔๖.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยอัตราคาธรรมเนียมสมาชิก 
หองสมุดขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค  (PULINET)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาบริการและคาเสียหาย 
การใชบริการสํานักหอสมุด  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๔๘.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใช 
บริการหองสมุด  ของสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๕ 

 ๔๙.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเคมี  ใหแก 
นางสาวจงกลณี  จงอรามเรอืง  ตั้งแตวนัที ่ ๙  มกราคม  ๒๕๕๒   
 ๕๐.  ใหความเห็นชอบ  ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบรูพา 
เร่ือง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงของพนักงานและลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๕๑.  ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบรูพา 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการกําหนดกรอบอัตรากําลังและอัตราของวงเงินที่จะพึงใชเพื่อการบริหาร 
งานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๒   
 ๕๒.  ใหมหาวิทยาลัยเสนอรางหลักสูตรปรับปรุง เปนวาระพิจารณาทกัทวงในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอ ๆ ไป 
 ๕๓. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒   
วันศุกรที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒   เวลา ๑๐:๐๐  น.   ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ชลบุรี 
 
 
 

     
                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
                  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ๒๘   กันยายน  ๒๕๕๒ 
 
 


