
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ 

 วันพุธที่  ๒๐   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  วันที่   ๒๐   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

๑.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๓ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ของศูนย์ 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณี การบริหารงานของโรงเรียนสาธิต “พิบูล

บําเพ็ญ” มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย แสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพ แต่จะต้องไม่มุ่ง 
ในเชิงธุรกิจ และผลักภาระให้กับผู้ปกครองมากเกินไป” 

๑.๔ รายงานผลการตรวจสอบงานทางการเงินและบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําเดือน 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๖ รับทราบและเห็นชอบให้ “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความรวมถึงข้าราชการด้วย 

เกี่ยวกับการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 และใหม้หาวิทยาลัยนําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหา 
 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไข 
๑.๗ รับทราบการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
 และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา จึงขอให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน  ไม่ต้องรับ 
 การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม) 

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  วันที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขนโยบายจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อม  ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีม 
 การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิต 
 ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 ๒ 

๕. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีม 
 การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบันิสิต 
 ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการ 
 ประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. ให้ความเห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. ให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  จํานวน ๕  ท่าน ดังนี้ 
 ๑.  Prof. Dr. Yun  Kim 
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการจัดการ 
     (คณะการจดัการและการท่องเที่ยว)  
 ๒.  ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง 
      ศลิปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
      (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 
 ๓.  Prof. Dr.  Eugene  P.  Sheehan 
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      (คณะศึกษาศาสตร์) 
 ๔.  นายคุณวุฒิ  มงคลประจักษ์ 
      ปรัชญาดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
      (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) 
 ๕.   Dr. Morihiko  Hiramatsu  
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
      (วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร)์ 
๑๑. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร   ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
 ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
๑๒. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหแ้ก่ นางอังคณา  บุญดิเรก   
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓    (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่ 
 รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
๑๓. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหแ้ก่ นายภาคภูมิ  ใจอารี  
 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ต้ังแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓   (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ 
 รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
๑๔. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหแ้ก่ นายสรายุธ  เดชะปัญญา  
 สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้ังแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ 
 รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
๑๕. ให้ความเห็นชอบการกําหนดกลุ่มตามประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการ  
 บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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๑๖. ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (Peer  Review) วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ และ Journal of Global 
 Business Review   
๑๗. ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (Peer  Review)  วารสารวิทยาศาสตร์  มศว. ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๘. ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๑๙. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร ณ หน่วยสอน 
 สํานักงาน ก.พ. (นนทบุรี)  จงัหวัดนนทบุรี  ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒๐. ให้ความเห็นชอบการขอย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  จาํนวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
 ๑. หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนคิพัทลุง (ศูนยก์ารศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง  
    ย้ายจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็น อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา   
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ จังหวัดพัทลุง 
 ๒. หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง 
     ย้ายจากองค์การบริหารสว่นจังหวัดระนอง เป็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง 
 ทั้งนี้  ที่ประชมุมีข้อสังเกตว่า หน่วยสอนนอกสถานที่ต้ังดังกล่าวข้างต้น มีมหาวิทยาลัยในส่วน     
 ภูมิภาคท่ีให้บรกิารด้านการศึกษาอยู่แล้ว  ซึง่ในระยะยาวขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน 
๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร 
 ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๒. ให้ความเห็นชอบหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนฟิสิกส ์
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   



 ๔ 

๒๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนเคม ี
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๕. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๖. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
 ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๗. ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันพุธที่ ๒๑ กันยายน 
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