สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ หองประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ แจงผลการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี จํานวน ๓ ชื่อ
จากการรายงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เรียงตามตัวอักษรไดแก
๑. ดร.พิชัย สนแจง ๒. รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร ๓. ศาสตราจารย
นายแพทยสมพล พงศไทย และประกาศใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบ โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ
ตอไป
๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๑.๓ ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ (เรื่อง การอนุมัติหลักสูตร และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง)
๑.๔ รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับ กลุมสาขาวิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพและกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑
เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ตอไป
๑.๕ แจงปดรับสมัครนิสิตเขาศึกษาตอปการศึกษา ๒๕๕๓ ศูนยการศึกษาจังหวัดสตูล
และจังหวัดกระบี่ ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑.๖ แจงปดศูนยการศึกษานอกทีต่ ั้ง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑.๗ เอกสารสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป ๒๕๕๒
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๓. ที่ประชุมมีมติขอทบทวนการปดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดแมฮองสอน ของวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร โดยใหดําเนินการเปดศูนยตอไป เมื่อไมมีนิสิตมาสมัครเรียนในรุน ตอ ๆ ไป ก็ควรพิจารณา
ปดศูนย ทั้งนีใ้ นการเปดศูนยการสอนนอกสถานที่ตั้งในโอกาสตอไปใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
กอน

๒
๔. ที่ประชุมมีมติพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับแตงตัง้ เปนอธิการบดี ดังนี้
๔.๑ ที่ประชุมเห็นชอบในกระบวนการสรรหาอธิการบดี
๔.๒ จากการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ ปรากฏวา ศาสตราจารย นายแพทยสมพล
พงศไทย ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
๔.๓ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ ศาสตราจารย นายแพทยสมพล
พงศไทย เปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใหมหาวิทยาลัยนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานมหากรุณา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําหนง
อธิการบดีตอไป
๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการชะลอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
งบกระแสเงินสด ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ซึ่งวิทยาลัย
พาณิชยศาสตรตองรายงาน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ (๓๐ กันยายน) ตามขอบังคับการ
บริหารวิทยาลัยฯ แตวิทยาลัยพาณิชยศาสตรละเวนการดําเนินการดังกลาว สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบให
อธิการบดีรับไปดําเนินการตอไป
๖. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๘
๗. ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
๒๕๕๓ จํานวนประมาณ ๖๐ คน
๙. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร
๑๐. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๑. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของคณะการแพทยแผนไทย
อภัยภูเบศร
๑๒. ใหความเห็นชอบรายชือ่ วารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลัน่ กรอง โดยผูท รงคุณวุฒิ
(Peer Review)
๑๓. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนประมาณ ๒๐ คน

๓
๑๕. ใหความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖. ใหความเห็นชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต (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 เรื่อง การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไดแก ผูช วยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวิจยั และศาสตราจารยวจิ ัย)
๒๐. ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๑. ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๒. ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับผูซึ่งมิไดเปนผูปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ)
๒๓. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยภูมภิ าคเทคโนโลยี
อวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๔. ใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๕. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนยเรียนรูโลกใตทะเล
บางแสน สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ใหตรวจสอบคําวา ทองถิ่นชลบุรี
๒๖. ใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑการเก็บอัตราคาธรรมเนียม
การใชหอประชุมและหองประชุม ของสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๗. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจายเงินเพิม่ พิเศษ สําหรับแพทย
ทันตแพทยและเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนยวทิ ยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ใหตรวจสอบขอ ๑๓
วาจําเปนตองเขียนหรือไม
๒๘. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเงินคาบํารุงกิจกรรมนิสิตและ
คาบํารุงกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๙. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงหอพัก
คาบริการหอพักและคาธรรมเนียมหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๓

๔
๓๐. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๑. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๒. ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๓ ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจาย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๔ ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบริการและคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๕ ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษานิสิตภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๖. ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
อธิการบดีคนใหม
๓๗. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓

