
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังพิเศษ/๒๕๕๒ 

วันพุธท่ี  ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๕๒  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังพิเศษ/๒๕๕๒  วันที่   ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

     ๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดงันี้  
  ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ 
วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
  ๑.๒  รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน สําหรับปงบประมาณสิ้นสุดวนัที่ ๓๐ 
กันยายน  ๒๕๕๒  และ ๒๕๕๑  ของวิทยาลัยนานาชาต ิ
  ๑.๓  รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงนิสําหรับปส้ินสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
       ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  ๒.๑  หนา ๑๙  ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๗  เพิม่เติมขอความ “ตามเอกสารแนบ” 
  ๒.๒ หนา ๒๕  ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๙  เพิ่มเติมขอความ “ตามเอกสารแนบ” ตอทายมต ิ
       ๓.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตจันทบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ๔.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทนุเงินยืมฉกุเฉนิไทยชวยไทย 
ในมหาวิทยาลยับูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      ๖.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาบรกิารรักษาพยาบาลของสถาน 

บริการทางการแพทย  ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวทิยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีการแกไข ดังนี ้
ขอ ๓    ขอความเดิม  “หมายความวา”    แกไขเปน  “หมายถึง” 
       ๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยบรูพา  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒   
       ๘.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารเงินรายไดในโครงการ 
บริการวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 



 ๒ 

   ๙. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุน “ตันตราภรณ”  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๐.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๑.  ใหความเห็นชอบ ราง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยวินยันสิิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ในกรณีถาเปนขอความใหใชคําวา “หมายความวา”  แตถาเปนวัสดุส่ิงของใหใชคําวา “หมายถึง” 
        ๑๒. ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบําเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๓.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนพฒันานักเรยีนอจัฉริยภาพ 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๔. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการนักเรียน 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมกีารแกไข ดังนี ้
  ขอ ๙  ขอความเดิม “การเกบ็รักษาเงินกองทุน ใหนําฝากธนาคารพาณชิยหรือธนาคาร 
ที่เปนรัฐวิสาหากิจ หรือสหกรณออมทรัพยศรีนครินทรวโิรฒ จํากัด  ใหกรรมการตามขอ ๖(๗) อาจเก็บ 
เงินสดไวสํารองจายได  ภายในวงเงินไมเกนิ ๔,๐๐๐  บาท  และใหรายงานฐานะการเงินใหผูอํานวยการทราบ” 
แกไขเปน  “การเก็บรักษาเงนิกองทุน ใหนําฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหากจิ หรือสหกรณ 
ออมทรัพยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด  ใหกรรมการตามขอ ๖(๗) อาจเกบ็เงินสดไวสํารองจายได  ภายในวงเงนิ 
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐  บาท  และใหรายงานฐานะการเงินใหผูอํานวยการกองทราบ 
 ๑๕.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา  วาดวยเงนิคากจิกรรมพิเศษนกัเรียนของ 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”    พ.ศ. ๒๕๕๒   โดยมกีารแกไข ดังนี ้
  ขอ  ๑๔  ใหตดัขอความ “ในวงเงนิเกนิ ๑๐๐,๐๐๐  บาท”  ออก 

๑๖.   ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียม 
การใชบริการศูนยกลองจุลทรรศน  คณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๗.   ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ 
อูนากูล  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีการแกไข ดังนี้   
  ขอ ๓  วรรค ๔  ขอความเดมิ  “เจาของสิทธิในที่พัก”  แกไขเปน “ผูไดรับสิทธิในการเขาพัก” 
และใหแกไขทุกที่ 

 ๑๘.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารชุด 
มหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ. ๒๕๕๒   โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  ขอ ๔  วรรค ๕  ขอความเดมิ  “เจาของสิทธิในที่พัก”  แกไขเปน “ผูไดรับสิทธิในการเขาพัก” 

๑๙.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการจัดหารายไดหรือผลประโยชน 
จากที่ราชพัสด ุ และจากอสังหาริมทรัพย  ที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวทิยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบ  ราง  ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยทุนอดุหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนา 
บุคลากร  พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๓ 

 ๒๑.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๒.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารศูนยบณัฑิตศึกษา 
นานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  คณะศึกษาศาสตร  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒๓.  ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วบิูลย  วัฒนาธร  เปนคณบดคีณะเภสชัศาสตร 
ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ ๑ กุมภาพนัธ ๒๕๕๓  เปนตนไป 
  อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย มีมติเพิ่มเติมเกีย่วกบัการรับโอนยายบุคลากร และการรับอาจารย 
ชาวตางประเทศ เปนพนกังานมหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบประวัติอยางรอบคอบทุกกรณี 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ดวย 
 ๒๔.  ใหความเห็นชอบ แตงตั้ง ดร.บรรพต  วิรุณราช  เปนคณบดวีิทยาลัยพาณิชยศาสตร  
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่  ๘  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ๒๕.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๖.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๒   ภาคปกติ  โดยขอรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวน ๓๐ คน 
 ๒๗.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๘.  ใหความเห็นชอบการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเปนพนกังาน  สําหรับขาราชการ 
ที่กําลังศึกษาตอ  โดยขอยื่นความจํานงกอนวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๒  เพื่อเปลี่ยนสภาพเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัยหลังกลับจากลาศึกษาตอ  โดยขอใชเกณฑตามมาตรา ๗๙ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐   

๒๙. ที่ประชุมใหถอนวาระการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ตามโครงการความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ินระยอง โดย 
มอบใหคณะตนสังกัดพิจารณาใหการสนบัสนุนตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี
 
 

       
      (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
          ๒๘   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
 
 


