
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ 

 วันศุกร์ที่  ๒๐   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙:๓๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 (๑)   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ใหส้มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จ ฯ แทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ  ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๒)   ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
วันที่  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๓) แจ้งการยื่นคําอุทธรณ์  ในคดีของศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดําที่ ๑๗๗/๒๕๕๒ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๓/๒๕๕๔  ระหว่าง นางกนกวรรณ  หมอยาดี ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน ผู้ฟ้องคดี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑ กับพวก รวม ๓ คน ผู้ถกูฟ้องคดี  
 (๔) ศาลปกครองระยองแจ้งคําสั่งยกขอทุเลาการบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๕) รับทราบการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ และให้นําพิจารณาในวาระที่ ๔.๑.๒               
 (๖)  รับทราบและให้ความเห็นชอบให้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใด มีข้อสังเกตหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่ออธิการบดี ก็ให้แจ้ง 
ในภายหลังได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้ประสานงาน 
 (๗) การกําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง) โครงการจัดบ้าน 
สวัสดิการ ใหแ้ก่บุคลากร 
 (๘) การอนุมัติจัดซื้อสินค้าในกรณพิีเศษ  โดยไมต้่องประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์ (E – Auction)  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   
 (๙) การดาวน์โหลดโปรแกรมลงในเครื่อง iPad2 ที่ใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. ให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 



 ๒

 ๓.  ที่ประชุมมมีติเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ดังนี้ 
  (๑)  ไม่อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  (นายสายัณห์  ละออเอี่ยม) 
  (๒)  สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ต่อเวลาราชการให้ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอดุมศึกษา  
มหาวิทยาลัย เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็น หากไม่ต่อเวลาราชการให้ข้าราชการผู้นั้นจะเกิดความเสียหาย    
กับส่วนงานและมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเคร่งครัด  

๔.  ให้ความเห็นชอบการเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร International House 
 ๕. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและคา่ปรับ 
ของ นางสาวรุ่งทิพย์  แซ่หลา่ว  นิสิตภาคพิเศษ  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จํานวนทั้งสิ้น  ๒๒,๖๐๐ บาท   
โดยให้ความเห็นชอบในหลักการ สําหรับรายละเอียดมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบ และเสนอ 
อธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ ์
 ๖. ให้ความเห็นชอบกําหนดอัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๗.  ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็กเป็น   
หน่วยงานภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์  โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 
          ๘. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕   
          ๙.   ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีข้อเสนอแนะ ให้จัดทําแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 
  ๑๐. ใหค้วามเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจาํตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๑. ใหค้วามเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข          
การสั่งพักราชการ หรือการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่งการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๒. ใหค้วามเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          ๑๓. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย  และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๔. ใหค้วามเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม  
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย และหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา  สําหรับนิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๕. ใหค้วามเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรอง 
การศึกษา และอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 



 ๓

 ๑๖. ใหค้วามเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายเงิน 
เพิ่มพิเศษแก่ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตําแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๗. ใหค้วามเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ ์
การจ่ายเพิ่มเติมสําหรับพยาบาลและเภสัชกร  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๘. ใหค้วามเห็นชอบการขอขยายเวลาการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานที่ครบวาระ 
สองปีแรก 
   ๑๙. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายมานะ  เชาวรัตน์ 
ต้ังแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๐. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๑. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวอุบล  ธเนศชัยคุปต์ 
ต้ังแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๒. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวศุภรางศุ์ อินทรารุณ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๓. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายอภิสิทธ์ิ  ภคพงศ์พันธ์ุ 
ต้ังแต่วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๔. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายธนะสิทธ์ิ  รัชตเรืองสิทธ์ิ 
ต้ังแต่วันที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๕. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้แก่ นางกันทิมา  สุวรรณพงศ์ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
   ๒๖.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ใหแ้ก่ นายอัมพร  
จงเสรีจิตต์   ต้ังแต่วันที่  ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   (วันทีก่องการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
          ๒๗.  ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ให้แก่  นายพงษ์เสฐียร   
เหลืองอลงกต  ต้ังแต่วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
          ๒๘.   ให้ความเห็นชอบ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิ แด่ ๒ พระองค์ ดังนี้ 

(๑)  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  พระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปรัชญา 
      ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

              (๒)  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปรัชญา 
                   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   ๒๙. อนุมัติผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ  
จํานวน  ๔,๐๖๔  คน 
        ๓๐.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕   
        ๓๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จํานวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑  จํานวนประมาณ  ๕  คน  และ แบบ ๒.๑   จํานวนประมาณ  ๕  คน 
        ๓๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยใหแ้ก้ไข
ปรับปรุงภาษา สํานวน  และคําอธิบายรายวิชา  



 ๔

        ๓๓.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  หลักสูตรใหม ่  
พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จาํนวนนิสิตที่ 
จะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๘๐ คน 
        ๓๔.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน ๕ สาขาวิชา 
ของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา  ดังนี้   
                 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   (๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรใหม่  
                       พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                 (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                 (๔)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม  หลักสตูรใหม่   
                       พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                 (๕)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  หลกัสูตรใหม ่
                       พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ทั้งนี้  ใหแ้ก้ไขปรับปรุงภาษา สํานวน และคาํอธิบายรายวิชา 
            และให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรใหม ่ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕  จํานวน ๕ สาขาวิชา  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่เดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
ดังนี้ 
                (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
                (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
                (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี   
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
                (๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม   
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
                (๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 

๓๕. ใหค้วามเห็นชอบยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้           
      (๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

  (๒)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
           ๓๖. ให้ความเห็นชอบยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ด  เซ็นเตอร์  ช้ัน ๑๔  กรุงเทพฯ   
  ๓๗. ให้ความเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
           ๓๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



 ๕

           ๓๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
           ๔๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๑. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสตูร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ๔๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม   
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๓.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๔.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตร  
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ๔๕.  ให้ความเห็นชอบการดําเนินการแกปั้ญหาการไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 ๔๖.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๗.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓           
๔๘.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๙.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๕๐.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๕๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
จํานวน ๙ หลกัสูตร  ดังนี ้

   (๑)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                 (๒)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                 (๓)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

       (๔)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๙ หน่วยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาส กองการศึกษา)  
                  (๕)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนโรงเรียนนานาชาติ บริติสโคลัมเบยี ในเครือโรงเรียนฐานปัญญา  
(ศูนย์การศึกษาธนบุรี) กรุงเทพมหานคร  

       (๖) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนอาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ ช้ัน ๑๘ (ศูนย์การศึกษาศรนีครินทร)์ กรุงเทพมหานคร 



 ๖ 

                  (๗) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หน่วยสอนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮ่่องสอน เขต ๑ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  

       (๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ จังหวัด
พัทลุง (ศูนย์การศึกษา) จังหวัดพัทลุง 
                 (๙)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้)  
จังหวัดระนอง      
        ๕๒.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
จํานวน ๓ หลกัสูตร  ดังนี ้
        (๑)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
        (๒)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
        (๓)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ๕๓.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ๕๔.  ให้ความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบัน 
อุดมศึกษาต่างประเทศ  ลงนามในปี พ.ศ. ๒๕๕๕    
        ๕๕.  รบัทราบข้อมูลการนําเสนอข้อมูลของวิทยาเขตจันทบุรี  
        ๕๖.  ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

        
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              วันที ่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 


