สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑.๒ การปดหนวยสอนนอกที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร จํานวน ๑ ศูนยการศึกษา
คือ ศูนยการศึกษาแมฮองสอน (โดยขอใหวิทยาลัยพาณิชยศาสตรยืนยันวาไมมกี ารรับนิสิตใหม ในปการศึกษา
๒๕๕๒)
๑.๓ การปดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร คือ
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสเครื่องมือวัด (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๔๕
๑.๔ แจงการยืน่ อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองระยองในคดีศาลปกครองระยอง
คดีหมายเลขดําที่ ๖๖/๒๕๕๑ คดีหมายเลขดําที่ ๑๖๓/๒๕๕๒
๑.๕ การสรางความเขาใจเกีย่ วกับปริญญากิตติมศักดิ์ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๑.๖ โครงการพัฒนาระบบ Teacher TV : การวิเคราะหนโยบาย เนื้อหา ออกแบบ
จัดทําบทรายการ พัฒนาและผลิตเผยแพรเนื้อหาบนสื่อ ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติโครงการ ๓ ป
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนเงิน ๑,๑๑๒ ลานบาท
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งพิเศษ/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยมีการแกไข หนา ๒ ผูเขารวมประชุม ขอ ๓ ขอความเดิม ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จักรไพวงศ
แกไขเปน ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
๓. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใหตรวจสอบการสะกดคําภาษาอังกฤษ คําวา “Research” ใหถกู ตอง

๒
๔. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใหตรวจสอบการสะกดคําภาษาอังกฤษ คําวา “Research” ใหถูกตอง
๕. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใหตรวจสอบการสะกดคําภาษาอังกฤษ คําวา “Research” ใหถกู ตอง
๖. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหตรวจสอบการสะกดคําภาษาอังกฤษ คําวา “Research” ใหถกู ตอง
๗. ที่ประชุมขอถอนวาระการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหนําเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของผูที่ไดรับทุน ผูชวยวิจัยโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
๘. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๙. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๐. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒. ใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
ของสถาบันสมทบ
๑๓. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาคพิเศษ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
๑๔. ใหความเห็นชอบการเปดหนวยสอนนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ของคณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร ณ จังหวัดระยอง
๑๕. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสวนงานที่บริหารจัดการ
นอกระบบกอนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน ๔ ฉบับดังนี้
๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานของวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

๓
๑๖. ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารยพิเศษ ของ นายอัณณพ
ปาลวัฒนวไิ ชย โดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและตอเรือ
๑๗. ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย สาขาวิชาวาริชศาสตร ใหแก
นายอนุกูล บูรณประทีปรัตน
๑๘. ที่ประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายบรรพต วิรณ
ุ ราช
มีมติตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ
๑๙. ที่ประชุมพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแกนายทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ
มีมติตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ
๒๐. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ มีรัตน ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไป
๒๑. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชราภรณ เขื่อนแกว ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร ตั้งแตวนั ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไป
๒๒. ที่ประชุมขอถอนวาระพิจารณาแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
๒๓. ที่ประชุมพิจารณาการหารือเกี่ยวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติ
และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เสนอวาพบปญหาใน
ทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดน้ําหนักของหลักเกณฑการสรรหาแตละขอ คณะกรรมการสรรหาฯ
จึงไดเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแกขอบังคับฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้
๒๓.๑ ยังไมควรแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการ
๒๓.๒ ขอใหคณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการตอไป และขอใหดําเนินการตามขอบังคับฯ
ทุกขอ
๒๔. ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การจายเงินเพิ่มพิเศษแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๕. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓

