
  สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังพิเศษ/๒๕๕๓ 

วันพุธท่ี  ๗   เมษายน   ๒๕๕๓  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                              ณ หองประชมุ  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                                  มหาวิทยาลัยบูรพา         

 

              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  วันที่   ๗   เมษายน   ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี ้
  ๑.๑  ผลการปฏิบัติตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ 
วันที่  ๑๗  มนีาคม  ๒๕๕๓ 
  ๑.๒  รายงานวิจัยประจําป ๒๕๕๒  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวทิยาลัยบูรพา 
  ๑.๓   โครงการปรับปรุงหองเรียน  สัมมนาตามแนวคิดวาดวยการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  ๑.๔   หนังสือเวียนขอความเห็นชอบมอบหมายใหมหาวทิยาลัยเปนผูดาํเนินการตรวจสอบ 
คําอุทธรณ   
  ๑.๕   เห็นชอบการตออายุของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน ๒ ราย ดังนี ้
(ตามหนังสือเวียน ขอความเห็นชอบลงวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๓) 
   ๑.  ศาสตราจารยสุชาติ  เถาทอง      สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร 
   ๒. รองศาสตราจารยมัทนา  เกษกมล     สังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๑.๖    สงมอบอาคารศูนยนวตักรรมและวฒันธรรม  มูลนิธิอนันต  อนนัตกูล 
  ๑.๗   รายงานผลการตรวจสอบ ประจําไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒) 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓   

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓  วนัที ่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
โดยมีการแกไข 

๓.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสภาวิชาการประเภทผูแทนคณบดี กลุมวิชามนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร   (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ) 
 ๔.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นางสาวกนกพร  ศรีญาณลักษณ 
 ๕.  ใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแกนางสาวพิมพทอง  ทองนพคุณ 
 ๖.   ใหความเห็นชอบกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหแก นายวรุิฬห  ศรีบริรักษ 
 ๗.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
 



๒ 
 
 ๘.   ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี  ตันติวรานรัุกษ  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา  ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
 ๙.   ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับพจิารณาการแตงตั้งคณบดวีิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลัยบูรพา 
โดยมอบหมายใหอธิการบดนีําคํารองเรียนเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีฯ ไปพิจารณา 
 ๑๐.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีภรณ  ทรัพยกรานนท  เปนคณบด ี
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 ๑๑.  ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ดร.อาณัติ  ดพีัฒนา   ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 ๑๒.  ใหความเห็นชอบการนาํเสนอผลงานในตําแหนงแพทยชํานาญการ ของ นายทวีลาภ 
ตั๊นสวัสดิ์    มาเทียบเทยีงเพือ่ขอตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 
 ๑๓.   ใหความเห็นชอบการนาํเสนอผลงานในตําแหนงแพทยชํานาญการ ของ นายพสิิษฐ 
พิริยาพรรณ  มาเทียบเคียงเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 

๑๔.  ใหความเห็นชอบการนาํเสนอผลงานในตําแหนงแพทยชํานาญการ ของ นายกติติ กรุงไกรเพชร 
มาเทยีบเคียงเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 
 ๑๕.  ใหความเห็นชอบการนาํเสนอผลงานในตําแหนงแพทยชํานาญการของ นางลักษณาพร  
กรุงไกรเพชร  มาเทียบเคียงเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 
 ๑๖.  ใหความเห็นชอบการขออนุญาตเพิ่มขอจํากัดการลงทุน  ๕ รายการ ดังนี ้
  ๑.   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จาํกัด  (มหาชน) 
  ๒.   บริษัท  ไทยออยล  จํากดั  (มหาชน) 
  ๓.    บริษัท  ปตท.  เคมิคอล  จํากัด  (มหาชน) 
  ๔.    บริษัท  ปนูซิเมนตไทย  จํากัด  (มหาชน) 
  ๕.    บริษัท การบินไทย  จํากัด  (มหาชน) 
 ๑๗.  ใหความเห็นชอบ ระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการนิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๘.  ใหความเห็นชอบ ระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยกองทุนสวัสดกิาร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๙.   ใหความเห็นชอบ ระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงคาธรรมเนียม 
การศึกษา และคาใชจายอืน่ ๆ  จากนกัเรียนหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบรูพา  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๐.  ใหความเห็นชอบ ระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนยีมพิเศษ 
และคาใชจายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๓ 
 
 ๒๑.  ใหความเห็นชอบ ระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม 
การศึกษา สําหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินตามโครงการ 
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๒.  ใหความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมการใช 
สถานที่  และบริการของอาคารบริการวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๓.  ใหความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ สําหรับ 
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยบูรพา  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๔.  ใหความเห็นชอบ ขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการแบงหนวยงานภายในสวนงาน 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๕.  ใหความเห็นชอบ ขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและวิธีการไดมาซึ่งหัวหนา 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒๖.  ใหความเห็นชอบ ขอบงัคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคุณสมบัติและวิธีการไดมาซึ่งหัวหนา 
สํานักงานอธิการบดี  (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีการแกไข คือ ขอ ๔(ก)(๑) ขอความเดิม “ตองสําเร็จ 
การศึกษาไมต่าํกวาปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลยัรับรองและม ี
ประสบการณดานบริหารในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวาหาป”  แกไขเปน “ตองสําเร็จการศึกษา 
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ 
ดานบริหารในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวาหาป”   
 ๒๗. ใหความเห็นชอบ ประกาศสภามหาวทิยาลัยบูรพา เร่ือง คาตอบแทนและเงนิประจําตําแหนง 
บริหาร  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 

                                                                   
                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ) 

                   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวชิาการ 
                            เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
        ๘    เมษายน  ๒๕๕๓ 
 

 


