
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ 

วันพุธท่ี  ๑๕   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๕/๒๕๕๓  วันที่   ๑๕   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี ้
  ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 
วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๒  การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานแผนยกระดับในมาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานดานงานวิจยังานสรางสรรค กลุมสาขาวิชามนษุยและสังคมศาสตร  ในปการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
(คร้ังที่ ๒)  โดยมีขอสังเกต  ดังนี ้  
        “อนึ่ง เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ การประเมินคณุภาพการศึกษา 

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสอง ที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ   
อยางไรก็ตาม  สภามหาวิทยาลัยมีความเหน็วา  คุณภาพการจัดการศกึษาของกลุมสาขานี้อยูในระดบัที่ยอมรับได” 
  ๑.๓  การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานแผนยกระดับในมาตรฐานที่ ๑,๒,๓ และ ๔ 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  ในปการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓   (คร้ังที่ ๒) โดยมีขอสังเกต  ดังนี ้  
        “อนึ่ง เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ การประเมินคณุภาพการศึกษา 

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบสอง ที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ   
อยางไรก็ตาม  สภามหาวิทยาลัยมีความเหน็วา  คุณภาพการจัดการศกึษาของกลุมสาขานี้อยูในระดบัที่ยอมรับได” 
  ๑.๔  การขอรบัพระราชทานผาพระกฐนิของมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ระหวางวันเสารที่ ๖ – วันอาทิตยที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ วดัไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง 
จังหวดัจันทบรีุ 
  ๑.๕  การจัดงาน “วันธํารง  บวัศรี”   ใหกําหนด วนัที่  ๑๑ ตุลาคม  ทุกป 
  ๑.๖  ช้ีแจงเหตกุารณกรณีอาคารหอประชุมของกลุมอาคารคณะศึกษาศาสตรที่กําลังอยู 
ระหวางการกอสรางเกิดเหตพุื้นคอนกรีตยบุตัว 
  ๑.๗  รายงานผลการตรวจสอบ  ประจําไตรมาสที่ ๓  (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓) 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๘  รายงานผลการดําเนินงานในรอบ  ๙  เดือน  ส้ินสุดวนัที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีขอสังเกตดังนี้ 



 ๒ 

   ๑.  งบประมาณรายจายงบลงทุน ชวง ๙ เดอืน จะใชจายนอยกวาแผนงานที่ตั้งไว 
   ๒.  การตั้งงบประมาณรายรบัและรายจายไมเปนไปตามเปาหมาย อาจทําใหเกิดความ
เสียหาย เสียผลประโยชน กบัมหาวิทยาลัยได 
   ๓.   ผลการใชจายเงินสามารถวัดประสิทธิภาพการดําเนนิงานตามโครงการได  
หากการใชจายเงินตามโครงการตาง ๆ เกิดความลาชา ก็จะสงผลเสียกับมหาวิทยาลัย 
    ๔.  มหาวิทยาลัย ควรใชงบประมาณพัฒนาบุคลากรและสนบัสนุนคาตอบแทน 
โดยเฉพาะ  อาจารย  และบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อจะไดคนดี  คนเกง สามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยและยกระดับใหกับมหาวิทยาลัยอยูในแนวหนา   
 ๒.   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓  วนัที่  ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยไมมีการแกไข 
 ๓.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ศาสตราจารย  ดร.สุชาติ  อุปถัมภ    ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  ตั้งแตวนัที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ทั้งนี้ ใหมหาวทิยาลัยรายงานผลงาน
ยอนหลัง ๒ ป ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 ๔.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปนรองประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย
และระเบยีบของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตัง้แตวนัที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๕.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  กรเพชรปาณี  ดํารงตําแหนงคณบด ี
วิทยาลัยวิทยาการวิจยัและวทิยาการปญญา  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนตนไป 
 ๖.   ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ โดยมอบหมายใหอธิการบด ี
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ ของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวทิยาลยัการบริหารรฐักิจ  วามีสวนไดสวนเสยี  
หรือการมีผลประโยชนทับซอนกับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจหรือไม รวมถึงตรวจสอบการเปนกรรมการผูจัดการ 
หรือการเปนผูถือหุนรายใหญ (Majority share holder) ในหางหุนสวนหรือบริษัท ฯ  หากเคยเปนผูถือหุน ฯ  
ก็ใหตรวจสอบวาขณะถือหุนนั้น มีผลประโยชนทับซอนหรือไม ทั้งนี ้เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา   วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๓๙   และแจงผลการตรวจสอบให 
สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ๗.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้รองศาสตราจารยเทพศกัดิ์  ทองนพคุณ   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักบริการวชิาการ  ทั้งนี้ ตัง้แตวนัที่ ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๘.    ใหความเห็นชอบผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยเรียงตามตัวอักษร 
ดังนี ้
  ๑.  รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ 
        - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.  ศาสตราจารยเดชา  วราชุน  
        -  ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์  สาขาวชิาทัศนศิลป 



 ๓ 

  ๓.  รองศาสตราจารยประมาณ  ฮะกีม ี
         - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  ๔.   รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน  บุญญานุรักษ 
          - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
  ๕.   พลเอก วาภิรมย  มนัสรังษี 
        -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
โดยกรรมการสภาฯ ไดมีขอเสนอแนะ วามหาวิทยาลัยควรจะมีกลไกในการตรวจสอบประวัตบิุคคล 
ที่จะเปนอาจารยผูสอน 
   ๙.  ใหความเห็นชอบใหอธิการบดีแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการศูนยเรียนรูโลก 
ใตทะเลบางแสน  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารศูนย 
เรียนรูโลกใตทะเลบางแสน  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอ ๕ 

๑๐.   ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นางสาววันเชง็  สิทธิกจิโยธิน 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่  ๒๕  กุมภาพนัธ   พ.ศ. ๒๕๕๓   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด)   
             ๑๑.   ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นางสาวจิตติมา เจริญพานิช 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ ตั้งแตวนัที่  ๑๘  กุมภาพนัธ  พ.ศ. ๒๕๕๓   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด)   
             ๑๒.   ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายชัยศกัดิ์  อิสโร 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด)   
             ๑๓.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายธเนศร  โรจนศิรพิศาล 
 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ   ตั้งแตวนัที่  ๑๙  กุมภาพนัธ  พ.ศ. ๒๕๕๓  
(วันทีน่ําวารสารที่ตีพิมพเผยแพรแลวตอกองการเจาหนาที่)    
             ๑๔.   ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นางสาวภรภัทร  เฮงอุดมทรัพย 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ   ตั้งแตวนัที่  ๒๔  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด)   
             ๑๕.   ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายวเิชียร  ชาลี 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด)   
            ๑๖.   ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายจตภุัทร เมฆพายัพ 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่  ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด) 



 ๔ 

              ๑๗.   ใหความเห็นชอบกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นางสาวนภา  ตั้งเตรยีมจิตมั่น 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่  ๒๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๒   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่ง) 
             ๑๘.    ใหความเห็นชอบกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นางสาวอุไรวรรณ  อินทมาโส 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ  ตั้งแตวนัที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   
(วันทีก่องการเจาหนาที่รับเรือ่งครั้งลาสุด) 
            ๑๙.    ใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารการเงินและทรพัยสิน ของมหาวิทยาลัย  
แทนตําแหนงที่วางลง  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  เปนตนไป  ดังนี ้
  ๑.   ดร.บรรพต    วิรุณราช   คณบดีวทิยาลยัพาณิชยศาสตร 
  ๒.  ดร.มานะ        เชาวรัตน   คณบดีคณะโลจิสติกส 
           ๒๐.   ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยมีขอเสนอแนะวา ควรพจิารณาจดังบประมาณสนับสนุนดานกีฬาและจัดสถานทีสํ่าหรับการออกกําลังกาย  
เพื่อสุขภาพ  และเพื่อการแขงขัน   
          ๒๑.   ใหความเห็นชอบการประกันวนิาศภยั  โดยขอใหเปลี่ยนชื่อการประกันภัยความซื่อสัตยของ 
พนักงาน  เปนชื่ออ่ืนที่เหมาะสม 
          ๒๒.    อนุมัติผลการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  และระดับบณัฑิตศึกษาภาคปกติ และ 
ภาคพิเศษ  จํานวน ๘,๐๒๕  คน มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนหรือใหทุนผูศึกษาระดับปริญญาเอก  
ใหมีผลงานวทิยานิพนธเชิงคุณภาพ รวมทัง้สงเสริมคุณภาพของอาจารยดวย   
         ๒๓.   ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        ๒๔.   ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ๒๕.   ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ หลักสูตรนานาชาติ 
ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ๒๖.   ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองคการ 
และการจดัการสมรรถนะของมนุษย  ฉบบัป  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       ๒๗.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ๒๘.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการตลาด  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ๒๙.  ใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร  หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 ๕ 

       ๓๐.  ใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วิศวกรรมซอฟแวร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓   จํานวนนิสิต ที่จะรบัเขาศึกษา  ภาคปกติ  จํานวน
ประมาณ ๔๐  คน ภาคพิเศษ จํานวนประมาณ ๔๐  คน   
       ๓๑.   ที่ประชุมมีมติเกีย่วกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสตูรใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยความเห็นวามหาวิทยาลยับูรพา ซ่ึงจัดอยูในประเภทมหาวิทยาลัยวจิัย   หลักสูตรปริญญาเอก 
จึงควรมีเปาหมายที่จะผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง  ดานการวิจัย  ซ่ึงจําเปนตองมีคณาจารยประจําหลักสูตร 
ที่มีตําแหนงวชิาการและประสบการณ   ดานการวจิัยจํานวนเพียงพอ  จึงมมีติใหถอนวาระหลักสตูรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อไปปรับปรุงใหสอดคลองกับ
นโยบายขางตน 
        ๓๒.  ที่ประชุมมีมติใหถอนวาระการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๓   จํานวนประมาณ  ๒๕  คน    
        ๓๓.  ใหความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร ของคณะมนุษยศาสตรและ 
และสังคมศาสตร 
       ๓๔.  ใหความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารยประจําหลักสตูร ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
       ๓๕.  ใหความเหน็ชอบพิจารณารายชือ่วารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลัน่กรอง โดยผูทรงคุณวุฒ ิ
(Peer  Review) 
       ๓๖. ใหความเหน็ชอบการขอปดหลักสูตวิชาโทสังคมวิทยาการทองเที่ยว หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และหลักสูตรวิชาโทสังคมวทิยา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙   
       ๓๗. ใหความเหน็ชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพา  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ 
คณาจารย  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ๓๘. ใหความเหน็ชอบกาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓  วนัพุธที่  ๑๗  พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓    ณ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เรืองประเทืองสุข) 
          รองอธิการบดีฝายบริหาร 
                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
               วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 


