สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ สรุปผลการจัดงาน “วันธํารง บัวศรี”
๑.๓ แจ้งผลคดีของศาลปกครองสูงสุด ระหว่าง รองศาสตราจารย์กชกร สังขชาติ
ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดี
๑.๔ รายงานการกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย
ที่มิใช่การเช่า
๑.๕ รายงานการลดอัตราค่าห้องพัก ของ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕-๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ให้ความเห็นชอบวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็น Public Enterprise Management
๖. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๒๕ คน
๗. ให้ความเห็นชอบนโยบายในการจัดทําร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมีข้อสังเกต ควรศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย
๘. ที่ประชุมมีมติการหารือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งคุณสมบัติ
วิธีการสรรหาอํานาจหน้าที่ และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๕ (ก) (๓) โดยให้ยึดตามกฎหมายเป็นหลัก คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดย ณ ปัจจุบนั หากข้าราชการที่ประสงค์จะเข้ากระบวนการสรรหาฯ ในตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานถ้ายินดี
ลาออก (ไม่ใช่เปลี่ยนสถานภาพ) จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการ
สรรหาได้

๒
๙. ที่ประชุมมีมติขอหารือเกี่ยวกับการหาประโยชน์หรือการดําเนินกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้
แก่มหาวิทยาลัยที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกิจกรรมทีจ่ ะสามารถดําเนินการ
ได้คือ กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และ
การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อสังเกต โดยหลักให้มีคณาจารย์ให้เพียงพอ และมี
หัวหน้าทีมที่มคี ุณวุฒิ ศักยภาพสูง เพื่อความเข้มแข็งของหลักสูตร
๑๓. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจะเปิด
รับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ
ประมาณ ๕๐ คน และภาคพิเศษ ประมาณ ๕๐ คน
๑๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอเปิดรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนนิสติ ที่จะเข้าศึกษา ประมาณ ๕๐ คน
๑๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิตศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓

๓
๒๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อสังเกต ในครั้งต่อไป ในการพิจารณาหลักสูตรใหม่ให้ส่งเล่มหลักสูตรเพื่อพิจารณา ส่วนหลักสูตร
ปรับปรุงให้ส่งเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒๖. ให้ความเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๗. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
๓. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
และให้แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย
๒๘. ให้ความเห็นชอบวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยแสงสวรรค์
๒๙. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย และหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๐. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๑. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๒. ให้ความเห็นชอบ ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๓. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
ค่าชดเชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๔. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่และบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๕. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้เพิ่มระยะเวลาของผลการประเมินที่จะนําไปใช้ได้ให้มีอายุภายใน
หนึ่งปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน
๓๖. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๗. ให้ความเห็นชอบยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ และให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓

๔
๓๘. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา เป็นคณบดีวิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๙. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันทีก่ องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๔๐. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางนันทวัน อินทชาติ
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๔๑. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายปรีดี พิศภูมิวิถี
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๔๒. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ให้แก่ นางอนามัย เทศกะทึก
ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๔๓. ให้ความเห็นชอบการขอผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ของ นางสาวฟ้าใส แต้ไมตรี
จํานวน ๔๖,๒๐๐ บาท โดยขอผ่อนชําระ ๗ งวด งวดละ ๗,๐๐๐ บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบเกี่ยวกับการผ่อนผันและให้ผอ่ นชําระได้ด้วย
ให้อยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
๔๔. ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๖
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

