
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๓ 

วันพุธท่ี  ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  วันที่   ๑๗  มีนาคม   ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

     ๑.  รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย  ดงันี้  
  ๑.๑ แจงผลการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี จํานวน ๓ ช่ือ  
จากการรายงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เรียงตามตัวอักษรไดแก 
 ๑.    ดร.พิชัย  สนแจง  ๒.   รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  แยมกสกิร  ๓.    ศาสตราจารย 
นายแพทยสมพล  พงศไทย   และประกาศใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ โดยใชส่ือประเภทตาง ๆ 
ตอไป 
  ๑.๒  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชมุ 
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๓ 
  ๑.๓ ขอความรวมมอืในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ    (เร่ือง  การอนุมัติหลักสูตร  และการจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้ง) 
  ๑.๔ รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับ กลุมสาขาวิทยาศาสตร 
กายภาพและชวีภาพและกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ คร้ังที่ ๑ 
เพื่อเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ส.ก.อ.) ตอไป   
  ๑.๕ แจงปดรับสมคัรนิสิตเขาศึกษาตอปการศึกษา ๒๕๕๓  ศนูยการศกึษาจงัหวัดสตูล 
และจังหวัดกระบี่  ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  ๑.๖ แจงปดศนูยการศึกษานอกทีต่ั้ง จังหวัดสุราษฎรธานี  และจังหวัดสงขลา 
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  ๑.๗ เอกสารสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําป  ๒๕๕๒ 
 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  วนัที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๓ 
 ๓.   ที่ประชุมมีมติขอทบทวนการปดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดแมฮองสอน ของวิทยาลัย   
พาณิชยศาสตร โดยใหดําเนนิการเปดศนูยตอไป  เมื่อไมมีนิสิตมาสมัครเรียนในรุนตอ ๆ ไป ก็ควรพิจารณา 
ปดศูนย  ทั้งนีใ้นการเปดศูนยการสอนนอกสถานที่ตั้งในโอกาสตอไปใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั
กอน 
 



 ๒ 

 
 ๔.   ที่ประชุมมีมติพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับแตงตัง้เปนอธิการบดี ดังนี ้

๔.๑  ที่ประชุมเห็นชอบในกระบวนการสรรหาอธิการบด ี
             ๔.๒ จากการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ ปรากฏวา  ศาสตราจารย นายแพทยสมพล   
พงศไทย    ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม  

              ๔.๓  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเหน็ชอบใหเสนอชื่อ ศาสตราจารย นายแพทยสมพล   
พงศไทย      เปนผูสมควรดํารงตาํแหนงอธิการบดีมหาวทิยาลัยบูรพา  เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําความกราบ 
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานมหากรุณา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําหนง 
อธิการบดีตอไป 
 ๕.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการชะลอรายงานงบแสดงฐานะการเงนิ  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
งบกระแสเงนิสด  ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร    ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ซ่ึงวิทยาลัย 
พาณิชยศาสตรตองรายงาน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นสดุปงบประมาณ (๓๐ กนัยายน)  ตามขอบังคับการ 
บริหารวิทยาลยัฯ  แตวิทยาลัยพาณิชยศาสตรละเวนการดําเนินการดังกลาว  สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบให 
อธิการบดีรับไปดําเนินการตอไป 

๖.  ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๗.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานทองถ่ิน 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๘.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 
๒๕๕๓  จํานวนประมาณ  ๖๐ คน 
 ๙.   ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร 

๑๐. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๑. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของคณะการแพทยแผนไทย 
อภัยภูเบศร 
 ๑๒.  ใหความเห็นชอบรายชือ่วารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลัน่กรอง โดยผูทรงคุณวุฒ ิ
(Peer  Review) 
 ๑๓.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๔.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษา  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวนประมาณ  ๒๐ คน 



 ๓ 

 ๑๕.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๖.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรกายภาพบาํบัดบัณฑิต  (หลักสูตร ๔ ป)  หลักสูตรใหม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๗.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 
(หลักสูตร ๔ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
๒๕๕๓  จํานวนประมาณ ๖๐ คน 

๑๘.  ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
ของคณาจารย  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๙.   ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง การกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓  (ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวิจยั และศาสตราจารยวจิัย) 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๑.   ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณุสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการ 
แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกยีรติคณุ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๒.   ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
สําหรับผูซ่ึงมิไดเปนผูปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลัย   พ.ศ. ๒๕๕๓  (ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ) 

๒๓.  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการบริหารศูนยภูมภิาคเทคโนโลยี 
อวกาศ  และภมูิสารสนเทศภาคตะวนัออก  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๔.  ใหความเห็นชอบขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๕. ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล 
บางแสน  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  พ.ศ. ๒๕๕๓  ทั้งนี้ ใหตรวจสอบคําวา ทองถ่ินชลบุรี 
 ๒๖.  ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑการเก็บอัตราคาธรรมเนียม 
การใชหอประชุมและหองประชุม  ของสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๗.  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการจายเงนิเพิม่พิเศษ สําหรับแพทย 
ทันตแพทยและเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในศนูยวทิยาศาสตรสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ทั้งนี้ใหตรวจสอบขอ ๑๓ 
วาจําเปนตองเขียนหรือไม 
 ๒๘.  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยเงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและ 
คาบํารุงกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๙.   ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงหอพัก 
คาบริการหอพกัและคาธรรมเนียมหอพัก  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



 ๔ 

 ๓๐.  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๑.  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ  (ฉบับที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๒. ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา  หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๓  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรเหมาจาย  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๔  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบริการและคาธรรมเนียม 
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๕  ใหความเห็นชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบาํรุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษานิสิตภาคปกติ  ระดบับัณฑิตศึกษา  หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๖.  ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถัมภ  รักษาการแทนอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ตั้งแตวนัที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
อธิการบดีคนใหม 

๓๗.  ใหความเห็นชอบกําหนดการประชมุสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓  วนัพุธที่  ๑๙ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
 
 

     
                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                            เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 


