
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๒ 

วันศุกรท่ี  ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  วันที่   ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

     ๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดงันี้  
  ๑.๑ สําเนา  ประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี เร่ือง แตงตั้งกรรมการสภา                          
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา  เมื่อคราวประชุม 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๒  วนัที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒ 
  ๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบ ประจําไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๒)  ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
       ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๒  วันที่  ๒๕  กนัยายน ๒๕๕๒  
                   ๓.   ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะภมูสิารสนเทศศาสตร เปนสวนงานในมหาวิทยาลัย 
บูรพา และใหระบุเพิ่มเติมจํานวนอาจารยทีล่าศึกษาตอระดับปริญญาเอก เพื่อแสดงความพรอมดานอาจารยดวย 

๔.   ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ  เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา 
                    ๕.  ใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยเรียนรูโลกใตทะเล  โดยมีขอสังเกต คอื ควรแสดงให 
องคกรตาง ๆ ที่ใหความรวมมือ ไดแก จังหวัดชลบุรี  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ และเทศบาลเมือง 
แสนสุข   เห็นวาเปนหุนสวนกัน   มีความเปนเจาของรวมกันและบริหารรวมกัน 
        ๖.  ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การจดัตั้งสวนงาน และภาระหนาที่ 
ของสวนงาน  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๗. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยใหปรับแกไข ขอ ๔   ใหหนวยตรวจสอบภายในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
โดยรายงานตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 
         ๘.  ใหความเหน็ชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยกองทุน ศาสตราจารยเกยีรติคณุ 
ดร.เช  ชาง  ซอง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         ๙.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ    
คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๒ 

        ๑๐.   ใหความเหน็ชอบ  ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม 
ของสถาบันสมทบในมหาวทิยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยใหเพิ่มขอความในขอ ๔.๑  และ ๔.๒ 
โดยใชคําวา  “ใหเก็บไมนอยกวา” 

๑๑. ใหความเห็นชอบ ราง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย  ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 
บูรพา  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        ๑๒.  ใหความเหน็ชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๓.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา  ดาํรงตําแหนง 
รองอธิการบดีฝายวิจยัและบณัฑติศึกษา  ตัง้แตวนัที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
        ๑๔.   ใหความเหน็ชอบแตงตั้ง ดร.สุรินทร  อินทะยศ  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะอัญมณ ี  
ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๑๕.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้ อาจารยลัญจกร  สัตยสงวน  ดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
        ๑๖.   ใหความเหน็ชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรางคนา  ธรรมลิขิต  ดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
        ๑๗.  ใหความเหน็ชอบ นํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕  วาดวยการสอบสวนพิจารณา  มาใชโดยอนุโลมในการสอบสวน 
วินัยพนักงานหรือลูกจาง   ในกรณีที่มี กฎ ก.พ. ฉบับใหมขึ้นมาก็ใหใชฉบับใหมแทน 
        ๑๘.  ใหความเหน็ชอบ การมอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัย 

๑๙. ที่ประชุมพิจารณากําหนดตาํแหนงรองศาสตราจารย ใหแก ผูชวยศาสตราจารยเศรษฐวัชร 
ฉ่ําศาสตร  มีมติตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเสนอ 

๒๐. ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก  อาจารยศกัดิ์สิทธิ์  กุลวงษ   
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ 
        ๒๑.   ที่ประชุมพิจารณาคําอุทธรณเพื่อกําหนดตําแหนงเปนศาสตราจารย ของ รองศาสตราจารย 
สุบัณฑิต   นิ่มรัตน   มีมติตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเสนอ 
 
 
 
 
 



 ๓ 

๒๒.  ใหความเห็นชอบการตอบขอหารือเกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัต ิ
และการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ดงันี้ 
      ๒๒.๑   ผูทีไ่ดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดีมหาวทิยาลัยบูรพา จะตองสิ้นสภาพ 
การเปนขาราชการพนักงานหรือลูกจาง  ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
      ๒๒.๒  ในกรณีที่สวนงานมีขอบังคับการบริหารงานบุคคลของสวนงานเอง 
ซ่ึงไมไดใชขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และที่แกไขเพิม่เติมพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นมีสิทธิเสนอชื่อ  ผูสมควรเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี 
ตามขอ ๑๕  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัติ  และการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ.๒๕๕๒ ได 
                  ๒๒.๓   สวนงานใดที่ไมมีคณะกรรมการประจําสวนงาน ใหหวัหนาสวนงานประชุม 
ปรึกษาหารือกบัพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนงานนั้น  โดยใหอิงขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย
คุณสมบัติ  และการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  
พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๘   
        ๒๓.  ใหความเหน็ชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวนัที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ดงัมีรายนามตอไปนี ้
   ๑.  นายแจ็ค มนิทร    อิงคธเนศ  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายธีระวฒัน  อรุณธัญญะ  กรรมการ 
   ๓.  อธิการบดี     กรรมการ 
   ๔.  รองศาสตราจารยพนารตัน    ปานมณ ี  กรรมการ 
   ๕.  นายธรรมนิตย สุมันตกุล  กรรมการ 
   ๖.  ประธานสภาพนกังาน    กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย เสรี      ชัดแชม  กรรมการ 
   ๘.  ผูชวยศาสตราจารย วิโรจน    เรืองประเทืองสุข กรรมการ 
   ๙.  ผูชวยศาสตราจารย พัชนี        นนทศกัดิ ์ กรรมการ 
   ๑๐. รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑. ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน  ผูชวยเลขานุการ 
        ๒๔.  ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
        ๒๕.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๖. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  ภาคพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 



 ๔ 

๒๗. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
        ๒๘.   ใหความเหน็ชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
งานทองถ่ิน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        ๒๙.   ใหความเหน็ชอบการเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยช้ันสงู และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก 
                    ๓๐.   ใหความเห็นชอบการยืน่อุทธรณ กรณีคดีพิพาทเกีย่วกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย  โดยมีหลักการสําคัญในประเดน็ ดังนี ้

 ๓๐.๑ เหตุผลในการประกาศใช พ.ร.บ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๐ เพือ่ปรับปรุง 
ระบบการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยสงเสริมให มหาวทิยาลัย 
พัฒนาไปสูการเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่เปนอิสระ และ 
มีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในขอบังคับฯขอ ๕ (๑)  
จึงมีองคประกอบของกรรมการสภามหาวทิยาลัย เปนพนักงานมหาวทิยาลัย ซ่ึงไดแก คณาจารย พนักงาน
มหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารย และ หัวหนาสวนงาน 

๓๐.๒ ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๔ ระบุไวชัดเจนวา ในระหวางที่ยังมีขาราชการของ 
สวนราชการตามมาตรา ๗๘ เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการดังกลาว 
มีสวนรวมในกิจการสภาพนกังานโดยเทาเทียมกับพนักงานมหาวทิยาลยัดวย  ถาตองการใหขาราชการเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได ก็นาจะตองบรรจุขอความเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยไวในบทเฉพาะกาล 
ดวย  (แตไมมขีอความดังกลาวปรากฏในบทเฉพาะกาลเลย)    

๓๐.๓.  ตามมาตรา ๘๔ คณาจารย ที่เปนขาราชการ ไดรับสิทธิ์ ในการมีสวนรวมในกิจการ 
สภาพนักงานแลว ดังนัน้ คณาจารยดังกลาวสามารถใชสิทธิ์เสนอความคิดเห็น ผานประธานสภาพนักงาน  
ซ่ึงเปนกรรมการสภาโดยตําแหนงไดตลอดเวลา 

กลาวโดยสรุป ขอ๕(๑) ของขอบังคับฯ ชอบดวยกฎหมายแลว สภามหาวิทยาลัย 
จึงใหความเหน็ชอบในการยื่นอุทธรณตอไป 

๓๑. รับทราบการแจงไมสามารถรับตําแหนงกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยั  ของ 
นายสุรชัย  ชัยตระกูล    

๓๒.  รับทราบแจงผลยกฟองคดขีองศาลปกครองระยองเกีย่วกับ ระบบ Admission  
ของนักศึกษา 
 
 
 



 ๕ 

 
๓๓.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๓ 

ในวนัพุธสัปดาหที่ ๓  ทุก  ๒  เดือน 
๓๔.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓   

วันพุธที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๓ 
 
 
 

                                                                  
                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
                  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 


