
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ 

วันพุธท่ี  ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓  วันที่   ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี ้
  ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓ 
วันที่  ๗   เมษายน   ๒๕๕๓ 
  ๑.๒ ผลสรุปการตรวจเยีย่มสถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี 
และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา  จันทบุรี 
  ๑.๓  การจัดการศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี  (ตอเนือ่ง)  ใชบังคับกับสถาบันอุดม 
ศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา 
ในกํากับของรัฐ 
  ๑.๔  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา มีผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษา (admission)   
มากที่สุด  (๑ ใน ๓ อันดับแรก)  ๓  ปซอน  สัดสวนแขงขนั ๒๓ คน ตอ ๑ 
  ๑.๕  มาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา 
วิชาอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ของสถาบัน 
อุมศึกษาของรัฐ 
 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  วนัที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๓ 
 ๓.  ใหความเห็นชอบ ราง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลยั 
สูความเปนเลศิ  ทั้งนี้ ใหปรับแกไขตามทีก่รรมการสภาฯ เสนอแนะ 
 ๔.  ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถัมภ  เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี 
ตอไปจนกวาจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีคนใหม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๕.  ใหความเห็นชอบ แตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.มนตรี  แยมกสิกร  ดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะศกึษาศาสตร   ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ๖.  ใหความเหน็ชอบ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  รัศมีขวญั ดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะวิทยาการสารสนเทศ   ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓    เปนตนไป 
 
 



๒ 
 ๗.  ที่ประชุมพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของ 
รองศาสตราจารยพงศประเสริฐ  หกสุวรรณ   โดยมอบหมายใหศึกษาศาสตรนํากลับไปพิจารณาเกี่ยวกับ 
คุณภาพผลงานวิจยัวาเปนผลงานวิจยัดีเดนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหรือไม  เพื่อนํามาประกอบ 
การพิจารณา 
 ๘.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประเภทผูทรงคุณวฒุิ 
ดังนี ้
  ๑. นายบุญปลกู ชายเกต ุ  ผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหารงานบุคคล 
  ๒. นายนิพนธ ฮะกีม ี  ผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย 
  ๓. นายปติพนัธ   เทพปฏิมากรณ ผูทรงคุณวุฒิทางดานบริหารองคกร 
 ๙.  ใหความเหน็ชอบแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ดังนี ้

๑.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพยีรชัย  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จักรไพวงศ  กรรมการ 
  ๓.  ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ๔.  อธิการบด ี     กรรมการ 
  ๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                 ประสานมิตร  
  ๖.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี            (โดยใหทาบทามกอน) 
                                 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
  ๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม     
  ๘.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
 ๑๐.  อนุญาตให ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอนก  สูตรมงคล  ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรการกีฬา  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 ๑๑.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขอเงินชดเชยของผูบริหาร โดยมอบหมายใหอธิการบดแีตงตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง   เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา 
 ๑๒.  ที่ประชมุมีมติเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนผิดฤดูกาล โดยมอบหมายใหอธิการบดีแตงตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา 

๑๓. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการเชารถประจําตําแหนงเกนิสิทธิ์ของผูบริหาร โดยมอบหมายใหอธิการบด ี
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 
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๑๔. ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ใหแก นายประเสริฐ  มีรัตน  ตามที่ 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒  (วันที่กองการเจาหนาที ่
ลงบันทึกรับเรื่องครั้งลาสุด) 
 ๑๕.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหแก นายสมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ  ตามที่ 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ 
 ๑๖.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายสรุเมศวร  พิริยะวัฒน 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒  (วันที ่
กองการเจาหนาที่ลงบันทึกรับเรื่องครั้งลาสุด) 
 ๑๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๘.  ใหความเหน็ชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยระบบการตรวจสอบภายในของ                          

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๙.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา  หลักสูตรเหมาจายและหลักสูตรที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา  สําหรับนิสิตระดับบัณฑิต 
ศึกษา  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบ  ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา  วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยใหคณะกรรมการบริหารการเงนิทบทวน 
เพิ่มเงื่อนไขเกีย่วกับระยะเวลาเพื่อใหอัตราการเก็บเงินของสาขาที่ใกลเคียงกันนั้นอยูในอัตราเดยีวกัน 
 ๒๑.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ  (ฉบับที ่๕)  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใหคณะกรรมการบริหารการเงนิทบทวน 
เพิ่มเงื่อนไขเกีย่วกับระยะเวลาเพื่อใหอัตราการเก็บเงินของสาขาที่ใกลเคียงกันนั้นอยูในอัตราเดยีวกัน 

๒๒.  มหาวิทยาลัยขอถอนวาระ ราง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การกําหนดอํานาจและหนาที ่
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งตอไป 
 ๒๓.  ที่ประชมุมีมติพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนตําแหนงอาจารยใหญฝายการศึกษานานาชาต ิ
ข้ันพื้นฐาน  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  นําไปพิจารณากอน 
 ๒๔.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาดนตร ี
และการแสดง  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒๕.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
ฉบับป   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 



๔ 
 
 ๒๖.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร 
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒๗.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาอัญมณีและ 
เครื่องประดับ  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒๘.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร   ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒๙.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๐.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๑.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  แผน ก  แบบ ก. ๑  ภาคปกติ จํานวนประมาณ ๕ คน 
 ๓๒.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๓.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๔.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ  หลักสูตรใหม   พ.ศ. ๒๕๕๓   จํานวนประมาณ ๑๐ คน 
 ๓๕.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมเคมีและ 
ส่ิงแวดลอม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๖.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกติ และภาคพิเศษ จํานวน 
ประมาณ ๖๐ คน  
 ๓๗.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๘.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม   หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวนประมาณ ๑๐ คน 
 ๓๙.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 



๕ 
 
 ๔๐.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกต ิและภาคพเิศษ แผน ก ๒  จาํนวน 
ประมาณ ๖๐ คน  และแผน ข จํานวนประมาณ ๑๓๐  คน 
 ๔๑.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๒.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓    ภาคปกติ  แผน ก แบบ  ก ๒    
จํานวนประมาณ  ๑๐  คน 
 ๔๓.  ใหความเห็นชอบการประเมินการเขาเปนสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ของวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๔๔.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบรูพา  (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร  จังหวัดขอนแกน) 
 ๔๕.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดัขอนแกน) 
โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตที่จะรบัเขาศึกษา ๔๐  คน 
 ๔๖.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวดัอุบลราชธานี) 
 ๔๗.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวดั 
อุบลราชธานี)  โดยจะเปดรับนิสิตตั้งแต ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตที่จะรบัเขา 
ศึกษา ๓๐ คน   
              ๔๘.  ใหความเห็นชอบการขอเปดหนวยสอนนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา  ณ วิทยาลยั 
เทคนิคระยอง  จังหวดัระยอง  ของศูนยนวตักรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 
หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยจะเปดรับนิสิต ตั้งแตภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา ๒๕  คน 
 
 
 
 



 
๖ 

 
              ๔๙.   ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓  วันพุธที่  ๒๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๓   
 
 
 

      
                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 
                  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                ๒๐    พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
 

 


