
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔ 

 วันพุธที่  ๒๑   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  วันที่   ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

๑.๑ นางสาวธัญวรรณ  พันธ์ุประเสริฐ  นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ ๑ คณะรัฐศาสตร ์
 และนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการยกย่องเป็นพลเมืองดี  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 

ตํารวจในการให้ข้อมูล กรณทีี่ผู้ร้ายลักขโมยเด็ก อายุ ๓ ขวบ มาเร่ขอทาน และนําไปสู่ 
การนําเด็กส่งคืนผู้ปกครองได้ 

๑.๒ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๔  วันที ่๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑.๓ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ตามมาตรา ๑๙(๕) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและรายงานผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

๑.๕ ข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑.๖ ข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๗ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน 
 ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑.๘ รายงานผลการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ ๑๘ เดือน 

ของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ครั้งที่ ๓ ข้อมูล ๑๘ เดือน 
๑.๙ รายงานผลการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผนยกระดบัของกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที ่๓  ขอ้มูล ๑๘ เดือน 
๑.๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้สถานที่ 
๑.๑๑ การรับมอบเครื่อง iPad๒  จาก นายแจ๊ค มนิทร์ อิงธเนศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  วันที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน งวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 ๒ 

๕. ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของ 
 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ โดยให้สอนระดับปริญญา และใหท้ําการศึกษาการจัดต้ัง 
 คณะนิติศาสตร์  และการนําจุดแข็งของภาควิชารัฐศาสตร์และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมา 
 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
๖. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าชดเชย 
 (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๑. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน 
 เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๒. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
 การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย  ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที ่๕)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสมาชิกและราคาจําหน่าย 
 วารสารวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๕. ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเก็บเงนิค่าบัตรเติมเงินและค่าสิ่งพิมพ์ 
 เอกสารผ่านบัตรเติมเงิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๖. ที่ประชุมมีมติยกร่างระเบียบฯ เพิ่มเติม และแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน 
 สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๗. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสําหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๘. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๙. ให้ความเห็นชอบ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย  เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
 ประจํามหาวิทยาลัย 
๒๐. ให้ความเห็นอช แต่งต้ัง นายแพทย์วิชาญ  เกิดวิชัย  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย 
 อภัยภูเบศร  ต้ังแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
๒๑. ขอถอนวาระแต่งต้ังคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๒. ขอถอนวาระแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๓. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหแ้ก่  นางอารีรกัษ์  ชัยวร 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
 ครั้งสุดท้าย) 



 ๓ 

 

๒๔. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหแ้ก่ นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี 
 สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา  ต้ังแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
 ครั้งสุดท้าย) 
๒๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม ่
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๖. ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์  จํานวน ๔ สาขาวิชา  ได้แก่ 

๑.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลกัสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒   

๒๗. ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จํานวน ๑๐ สาขาวิชา  ได้แก่ 
๑.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
๒.  หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
๓.  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
๔.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  (ต่อเนื่อง) 
๕.  หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) 
๖.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  (ต่อเนื่อง) 
๗.  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (ต่อเนื่อง) 
๘.  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
๙.  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อเนื่อง) 
๑๐.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต่อเนื่อง)  

๒๘. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ณ หน่วยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
๒๙. ให้ความเห็นการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี 
 จังหวัดจันทบุรี  ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๓๐. ให้ความเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (Peer Review) วารสารอินเฟอร์เมชั่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓๑. ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติผู้สําเร็จการศกึษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   
มีทั้งสิ้น ๙,๐๘๒ คน  

๓๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสตูรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 ๔ 

 

๓๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๘. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร ์
๓๙. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 
๔๐. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานทีต้ั่ง 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๔๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๔๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา  ของสถาบันภาษา 
๔๔. ให้ความเห็นชอบการกําหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๕. ให้ความเห็นชอบการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนสิิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔๖. ให้ความเห็นชอบการย้ายกลุ่มสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 
 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              วันที ่ ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 




