
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ 

 วันศุกร์ที่  ๑๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 ๑.๑     ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕    
  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๒  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  หลักสูตรเหมาจ่ายสําหรับนิสติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๓ คดีปกครอง การขอให้เพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕  และขอให้ศาลมคีําสั่งทุเลาการบังคับใช้ 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราว และมอบอํานาจให ้
                             มหาวิทยาลัยดําเนินคดีนี้แทน 
 ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกลัน่กรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 
 พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 
  ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักด์ิ  จักรไพวงศ์ กรรมการ 
  ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   กรรมการ 
  ๕.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรรมการ 
                          เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  ๖.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์ กรรมการ 

๗.  ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง   กรรมการ 
  ๘.  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 
 ๔. รับทราบการแต่งต้ังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณบดคีณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ขอเปลี่ยนแปลงวันเริ่มดํารงตําแหน่งจากเดิม วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น 
 วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 ๕. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๖. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนกักีฬามหาวิทยาลัย 
      บูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๗. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการ คลินิกแพทย์แผนไทยและ 
 แพทย์ทางเลือก   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๘. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
 การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



 
       ๒ 
 ๙. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
 การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สําหรบั 
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๕  และความปรับช่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
 ในระเบียบ เช่น อาจจะเป็นเหมาค่าหน่วยกิต หรือเหมาจ่าย โดยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ทั้งมหาวิทยาลัย 
 ๑๐. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักด์ิ  พราหมณ์พันธ์ุ  เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
            ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป        
 ๑๑.   ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๒ ท่าน  คือ 

๑.  นายบุญปลูก  ชายเกตุ 
๒. นายนิพนธ์  ฮะกีมี   

  ๑๒. ให้ความเห็นชอบอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
  ภาคปกติและภาคพิเศษ  จํานวน ๘๕๐  คน 
  ๑๓.  ให้ความเห็นชอบโครงการทุนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑๔. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะ  
                  คือ ควรแยกออกเป็น ๒  เลม่  มหาบัณฑิต ๑ เลม่ และดษุฎีบัณฑิต ๑ เล่ม เพื่อความชัดเจนต่อ 
                  ผู้เรียน และควรระบุอาจารย์ผู้ดูแลหลักสตูรให้ชัดเจน 

๑๕. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรม 
                  ศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตร 
                  นานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยจะเปิดรับนิสิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
                  ๒๕๕๕ จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๓๐ คน 
                  ระดับปริญญาเอก จํานวนประมาณ ๑๐ คน  
  ๑๖.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับหลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ๑.  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ดูแลหลักสตูร ตามท่ีคณะฯ  เสนอ 
     ๒.  ในอนาคตให้คณะดําเนินการปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์เพิ่มเติม 
                          อาทิ กฎหมายมหาชน  ประเด็นเกี่ยวกับการคอรัปช่ัน  การบริหารโครงการ 
  ๑๗.  ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (Peer  Review)  กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของ สกอ.  จํานวน ๑ ฉบับ 
                  ได้แก่  วารสาร “บทบัณฑิตย์” นิตยสารเนติบัณฑิตยสภา 
  ๑๘.  ให้ความเห็นชอบ การยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จํานวน ๒ สาขาวิชา 

 ๑.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น  
 ๒.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

  ๑๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับหลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๕ คอื   
   ๑.  ใช้คําว่า Advanced  โดยไม่จําเป็น     
     ๒.  ตรวจสอบชื่อวิชา และหลักการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ           
                     ๓.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง 
 
 



 
       ๓ 
 
  ๒๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร  
  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒๓.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒๕.   ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี  กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี 
  กระทรวงคมนาคม สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๖.   ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรอื (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี 
  กระทรวงคมนาคม  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา   

๒๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒๘. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๙. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 
  เครื่องกล  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๐. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  จํานวน ๓ หลกัสูตร ดังนี้ 

๑.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ฉบับปี  
                          พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ 
                          ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ฉบับปี  
                         พ.ศ. ๒๕๕๔  

๓๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
จํานวน ๒ หลกัสูตร ดังนี้ 

 ๑.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
                         หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ. (นนทบุร)ี จังหวัดนนทบุรี 
 ๒.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
                         หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ. (นนทบุร)ี จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 



     ๔ 
 

 ๓๒. อนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร International House จากวงเงินค่าก่อสร้าง    
                  ทั้งสิ้น  ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท เป็น  ๒๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยวงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 
                  ๓๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ขอผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖  และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ถูกต้อง 
                  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัดและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 ๓๓. ให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมประจําปี 
  งบประมาณ จํานวน  ๗๙,๓๘๖,๕๐๐  บาท   

๓๔. ให้ความเห็นชอบการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันศุกร์ที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙:๓๐ น.  และช่วงบ่ายเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อรับฟัง
รายงานความก้าวหน้า และปัญหา อุปสรรค   ในการบรหิารงานของวิทยาเขตฯ รวมถึง 
ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 
 

                                                               
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              วันที ่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 


