
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ 

วันพุธท่ี  ๒๑   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  วันที่   ๒๑   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี ้

      ๑.๑  (สําเนา)  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  
      ๑.๒  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัขอลาออกจากตําแหนง  

       ๑.๓  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยับรูพา เมื่อคราว ประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓   
วันที่   ๑๙   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ๑.๔  แตงตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
       ๑.๕  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข ขอลาออกจากตําแหนง  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ตั้งแตวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      ๑.๖  รองศาสตราจารย ดร.เสร ี ชัดแชม   ขอลาออกจากตําแหนงคณบดีวิทยาลัย 
วิทยาการวิจยัและวิทยาการปญญา  ตั้งแตวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  
     ๑.๗  กรรมการสภามหาวทิยาลัย เลือกตัง้จากหวัหนาสวนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐   มาตรา ๑๙(๕)  ปรากฏวา ผลการคัดเลือกกรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท 
ผูแทนหวัหนาสวนงาน คือ รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ   คณบดีวทิยาลยันานาชาต ิ  
    ๑.๘  สภาวิชาการไดเลือกผูแทนกรรมการสภาวิชาการเปนกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์  ซ่ึงไดมีมติ เสนอชื่อ ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ  กรรมการสภาวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนผูแทนจากกรรมการสภาวิชาการเปนคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
                ๑.๙   สรุปจํานวนการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ   ตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

ตําแหนง ผาน ไมผาน ระหวางดําเนนิการ รวม 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ๗๕ ๔ ๑๕ ๙๔ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารย (อุทธรณ) ๓ - - ๓ 

๓.  รองศาสตราจารย ๑๗ ๔ ๓ ๒๔ 

๔.  ศาสตราจารย ๑ ๑ - ๒ 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ๓ - - ๓ 

๖.  รองศาสตราจารยพิเศษ ๒ - - ๒ 

๗.  ศาสตราจารยพิเศษ ๒ - - ๒ 

รวม ๑๐๓ ๙ ๑๘ ๑๓๐ 

   ขอมูล  ณ พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 

    
 
    ๑.๑๐ ที่ประชุมขอถอนวาระ ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                ๑.๑๑  ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ  ซ่ึงทรงเสด็จในวันจันทรที่ ๒๒ พฤศจกิายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ัง ๓/๒๕๕๓  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีการแกไข 
 ๓.  ใหความเห็นชอบการตอเวลาราชการของ นายพงศประเสริฐ  หกสุวรรณ  และสําหรับ 
ในปตอไป ถามีกรณีเชนนี้อีก สภามหาวิทยาลัยจะไมอนมุัติ  ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจริง ๆ  
 ๔.  ใหความเห็นชอบการขอเลื่อนระยะเวลาการใชแผนยุทธศาสตร  จากปงบประมาณ
พุทธศักราช ๒๕๕๓- ๒๕๖๒  เปนปงบประมาณพุทธศักราชการ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 
 ๕.  ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง การกําหนดอํานาจและหนาที ่
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยปรับแกไขในขอ ๓ ใหม เปน “ขอ ๓ ในการดําเนินการ 
ตามขอ ๒ ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอํีานาจและหนาที่ ดังตอไปนี”้ 



 ๓ 

 ๖.  ใหความเหน็ชอบแตงตั้งรองอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑(๗)  ดังตอไปนี ้
                       ๖.๑   ผูชวยศาสตราจารยบุญมา  ไทยกาว 
                       ๖.๒  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชาญ  สวางวงศ 
                       ๖.๓  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข 

                       ๖.๔  รองศาสตราจารย ดร.เสรี  ชัดแชม  

 ๗.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข  เปนเลขานุการ   
สภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๙ 
 ๘.   อนุมัติแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชาญ  สวางวงศ ผูรักษาการแทนคณบด ี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตั้งแตวนัที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒    ถึงวนัที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
และตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓    ถึงวันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๙.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษวงศ   ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวทิยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ๑๐. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับขอหารือการแตงตั้งกรรมการประจําคณะ / สถาบัน สํานัก  ประเภท 
ผูทรงคุณวุฒ ิ โดยมีความเหน็วากรรมการประจํา ประเภทผูทรงคุณวุฒ ิควรเปนบุคคลภายนอกสวนงาน 
  ๑๑.  ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๒.  ใหความเห็นชอบ ราง ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓    และใหขอเสนอแนะใหรวมราง ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง  
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  กับ ราง ประกาศมหาวิทยาลัย 
บูรพา เร่ือง การกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ใหเปนฉบับเดียวกัน 
 ๑๓.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงนิคาบํารุงและ 
คาธรรมเนียมการศกึษา หลักสูตรเหมาจาย  ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๔.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจายเงนิและวิธีการจายเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๕.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๖.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการใชอาคารสถานที่และบริการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๗.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเงนิรับฝาก  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๘.   ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยเงนิและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศ 
ใหแกมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 ๔ 

 ๑๙.   ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ  (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๑.  ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมการศึกษานิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๓  และใหเพิ่มเตมิขอความ “หรือเปนผูมีความสามารถพิเศษ” ลงในขอ ๕(๒)  และตรวจสอบ 
ขอความในขอ ๖ (๓) 
 ๒๒.  ที่ประชมุอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๓.  ใหความเห็นชอบ (ราง)  นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๔.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
การแพทย  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๒๕.  ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๒๖.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร  
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒๗.  ใหความเห็นชอบพจิารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
ผูทรงคุณวุฒิ (Peer  Review)  ของคณะศกึษาศาสตร  
 ๒๘.   ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชือ่อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ 
สาขาวิชา ดังนี ้
   ๑.  หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
     ๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบณัฑิต)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 ๒๙.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๐.    ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงาน 
ยุติธรรม  หลักสูตรใหม   พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวนประมาณ  
๘๐ คน 
 ๓๑.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรและความมั่นคง 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๒.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตรและความมั่นคง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวนประมาณ ๑๕ คน 
 ๓๓.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการสุขภาพชุมชน 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 ๕ 

 ๓๔.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสุขภาพชมุชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคพิเศษ จํานวนประมาณ ๕๐ คน  และ ภาคปกติ จํานวนประมาณ ๕๐ คน  
 ๓๕.  ใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๖.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวนประมาณ ๘ คน 
 ๓๗.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๘.    ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคพิเศษ  จํานวนประมาณ ๑๒๐ คน 
 ๓๙.    ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ 
และสื่อสารมวลชน   หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๐.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธและส่ือสารมวลชน  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคปกต ิ
และภาคพเิศษ  จํานวนประมาณ ๔๐ คน 
 ๔๑.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร  หลักสูตรใหม 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๒.  ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวาริชศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวนประมาณ ๕ คน 
 ๔๓.   ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔๔.   ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๔   
จํานวนประมาณ ๓๐ คน 
 ๔๕.   ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วนัพุธที่ ๑๕ 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐:๐๐  น.  ณ มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 

                                                                                                  
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข) 
        รองอธิการบดีฝายบริหาร 
      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 


