สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้
๑. สําเนา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
๕. อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑
๖. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งมิใช่คณาจารย์
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
๘. การรับมอบเครื่อง iPad๒ จาก นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. แผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนการใช้สระว่ายน้ํา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย
และห้องประชุม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องบรรยาย
“อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔. การแจ้งผลการดําเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

๒.
๓.
๔.

๕.

๖.
๗.

๒
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน แผน ข จํานวนประมาณ
๒๐ คน
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร
กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
กรรมการ
๘. ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู
กรรมการ
๙. ศาสตราจารย์ธํารง เปรมปรีดิ์
กรรมการ
๑๐. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ
๑๒. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางทิพวัลย์ กันกา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสุภาภรณ์ คําเสียง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย และนายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัย)
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
รองประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
กรรมการ
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา)
๔. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
กรรมการ
๕. นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร
กรรมการ
(รองอธิการบดี)

๓
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร กรรมการ
(ประธานสภาพนักงาน)
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
๑๐. ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ
กรรมการและเลขานุการ
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
๑๑. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายเมธิน ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๘. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และระเบียบ ของสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้
๑. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
๔. นายเสรี ชัดแช้ม
กรรมการ
๕. นายวิรัช คารวะพิทยากุล
กรรมการ
๖. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
กรรมการ
๗. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการ
๘. ผู้อํานวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ
๙. นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม
กรรมการ
๑๐.นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.นายเมธิน ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๙. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัย
๑๐. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. การตัง้ งบประมาณจากรายรับ
๑.๑ มีรายรับจากสาขาวิชาใหม่ที่เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แต่ไม่ได้ประมาณการรายรับ
และตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ มีรายรับจริงในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สูงกว่าประมาณการรายรับ ให้นาํ
วงเงินส่วนต่างของรายรับจริงตั้งงบประมาณ
๑.๓ กรณีมีรายรับตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินข้อ ๑.๑ ลบข้อ ๑.๒
๒. การตั้งงบประมาณจากเงินสะสม
ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้สะสมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินสะสม และรายจ่ายทีต่ ั้งจาก
เงินสะสมต้องเป็นรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้

๔
๑๑.

๑๒
๑๓.

๑๔.
๑๕.
๑๖.

๑๗.
๑๘.
๑๙.

ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑,๑๖๔,๗๔๙,๗๐๐ บาท จําแนกเป็น
๑. งบบุคลากร
๑๖๐,๖๕๔,๐๐๐ บาท
๒. งบเงินอุดหนุน
๑,๐๐๔,๐๙๕,๗๐๐ บาท
๒.๑ ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
๔๕๘,๖๗๐,๔๐๐ บาท
๒.๒ ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
๑๓๒,๓๗๗๔๐๐ บาท
๒.๓ ค่าใช้จา่ ยลงทุน
๒๑๕,๒๙๓,๗๐๐ บาท
๒.๔ ค่าใช้จา่ ยอุดหนุน
๑๙๗,๕๗๔,๒๐๐ บาท
ให้ความเห็นชอบการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงในเงินต้น
ให้ความเห็นชอบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ใช้อาคารศิษย์เก่า อาคารเรือนพักรับรอง และ
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในบริเวณเดียวกัน รวมพื้นที่โดยประมาณ ๕๗๕ ตารางวา เพื่อประกอบ
ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ โดยไม่จัดเก็บค่าตอบแทนการใช้อาคารและสถานที่ ดังนี้
๑. เวลาในการใช้พื้นที่โดยไม่จัดเก็บค่าตอบแทนการใช้อาคารและสถานที่ ไม่เกิน ๓ ปี และหากต้องการ
ใช้พื้นที่อีกให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อต่อระยะเวลาในแต่ละครั้งได้ ไม่เกินครั้งละ ๓ ปี
๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุฯ อาทิ
การตกแต่งต่อเติมหรือการรื้อถอนต้องแจ้งมหาวิทยาลัยก่อนดําเนินการ
๓. สมาคมศิษย์เก่าฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ
๔. ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่า
มหาวิทยาลัยขอถอนวาระยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ซึ่งที่ประชุมอนุญาต
ให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี้
๑. การจัดตั้งหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๓ หน่วยงาน คือ
๑.๑ กองกฎหมาย
๑.๒ กองกีฬาและนันทนาการ
๑.๓ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒. การจัดตั้งหน่วยงานภายในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จํานวน ๑ หน่วยงาน
คือ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการผ่อนผันค่าธรรมเนียมพิเศษและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

๕
ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอํานวยการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจ้าง
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออกและการ
ยับยั้ง
การลาออก ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ของคณาจารย์ และผูท้ ํางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทาง
จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สําหรับสาขา
วิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอถอนวาระพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งที่ประชุมอนุญาต
ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง ดร.ไพทูล แก้วหอม ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง เป็นผู้อํานวยการสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

๖
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายจเร จรัสจรูญพงศ์
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวจอมใจ สุกใส
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายอุทัย ประสพชิงชนะ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายสุเมธ งามกนก
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายบุญเสริม วัฒนกิจ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน ประเภทคณาจารย์
ประจําซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (แทนตําแหน่งที่ว่าง) คือ รองศาสตราจารย์ณกร อินทร์พยุง คณะโลจิสติกส์
ให้ความเห็นชอบการขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ จํานวน ๒ คน เป็นกรณีเฉพาะราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ และ
รองศาสตราจารย์จิตเจริญ ไชยาคํา
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรณีเฉพาะราย
คือ นางปภาวี ไชยอินทร์
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการ
๔. สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมิได้เป็นคณาจารย์ประจํา
ในมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน ให้อธิการบดีพิจารณา แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ในการประชุมครั้งต่อไป
๕. ผูแ้ ทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน
กรรมการ
๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เขานุการ
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๗
ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติ ไม่ให้ตอ่ อายุราชการของข้าราชการ ในกรณีที่บุคคลนั้นอายุครบเกษียณอายุ
ราชการ (๖๐ ปี) ยกเว้นคณะมีความจําเป็นอย่างยิ่ง อาจพิจารณาเป็นกรณี แต่คณะต้องดําเนินการ
ตามขั้นตอน รายละเอียดและเงื่อนไขของระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อ
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กรณีไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเบื้องต้น และต่อมาได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยว่า บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
การร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นอันยุติไป สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติ รับทราบ
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
๔. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
๕. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน แผน ข จํานวนประมาณ
๒๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๑.๑ จํานวนประมาณ ๒ คน และ แบบ ๒.๑ จํานวน
ประมาณ ๑๘ คน โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๒.๑
จํานวนประมาณ ๕ คน
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๒.๑ จํานวนประมาณ ๕ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๒๕ คน

๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.

๖๗.
๖๘.

๖๙.
๗๐.

๗๑.
๗๒.
๗๓.

๘
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิต ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๒๕ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิต ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๖๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

๗๔.

๗๕.

๗๖.

๗๗.

๗๘.

๗๙.
๘๐.

๘๑.

๙
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน
ประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
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๘๗.
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ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๕๐ คน
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน ๘ หลักสูตร
ให้ความเห็นชอบโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่
ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๖ ฉบับ คือ
๑. วารสารจีนศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Chinese Studies Journal)
๒. วารสารภาษาและวัฒนธรรม สังกัดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
(Journal of Language and Culture) ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. วารสารบรรณศาสตร์ มศว
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Journal of Library and Information Science)
๔. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใน
(TLA Research Journal)
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๕. วารสารสารสนเทศศาสตร์
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Journal of Information Science)
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่
๑. วารสารราชนครินทร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(Journal of Rajanajarindra)
ให้ความเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๓ ฉบับ คือ
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๑๑
๑. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Journal of Sports Science and Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Journal of Exercise & Sport Science)
มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Journal of Sports Science and Technology)
แห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จํานวน ๒ ฉบับ คือ
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) จํานวน ๑ ฉบับ คือ HRD Journal (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จํานวน ๑ ฉบับ คือ วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ให้ความเห็นชอบการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน ๘๗๐ คน
ให้ความเห็นชอบการขอย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยการบริหาร
รัฐกิจ จํานวน ๑ หน่วยสอน คือ หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์)
กรุงเทพ ฯ ย้ายจากอาคารเสรีเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เป็น อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๔ สาขาวิชา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้าจันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
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ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จํานวน
๒ หลักสูตร
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๔ หลักสูตร
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๕ ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

