
   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕ 

 วันพุธที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                    ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                  มหาวิทยาลยับูรพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 (๑) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๒) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา  ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  และข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ของหัวหน้าส่วนงานรอบ ๒ ปี  หลังการดํารงตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 (๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  โดยข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(เพิ่มเติม) 
 (๔) มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จําพรรษา ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรมหาวิหาร ตําบล 
ท่าเทววงษ์  อําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 
 (๕) รายงานความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองจ่าย) 
และมหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ 
 (๖) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 (๗) การพิจารณา ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันศุกรท์ี่ ๒๐  กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. ให้ความเห็นชอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  ๑.  สภามหาวิทยาลัยบูรพาประเมินตนเองปีเว้นปี (ตามวาระการดํารงตําแหน่งของ 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  ดังนี้ 
       ๑.๑  ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
       ๑.๒  ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(๑ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
   ๒.  (ร่าง) หลกัเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 



 ๒

 ๔. รับทราบผลการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตจันทบุรี 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
  และที่ประชุมมมีติเกี่ยวกับการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (๑) ให้ความเห็นชอบกําหนดการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ – วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดกําหนดการดังเอกสารประกอบการประชุม) 

(๒) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดหัวข้อการพิจารณาเชิงนโยบาย ต่อสภา 
มหาวิทยาลัย ในรอบ ๑ ปี โดยจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บรหิารมหาวิทยาลัย  เป็นวาระพิเศษ 
       โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ณ วิทยาเขตจันทบุรี  ดังนี ้
  (๑)   ให้มหาวทิยาลัยบูรพา (บางแสน) ใช้ประโยชน์ของพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรีอยา่งคุ้มค่า  
เช่น การประมง  การทําบ่อปลา  
         (๒)   เนือ่งจากวิทยาเขตจันทบุรี อยู่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา และต่อเนื่องไปยังประเทศ
เวียดนามวิทยาเขตจันทบุรีควรจะเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยราชการ หรืองค์กรเอกชน เกี่ยวกับทางด้านภาษาและ
กิจกรรมต่าง ๆ   
         (๓)   มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพฒันามหาวิทยาลัย ในระยะเวลา ๑๐ ปี  เพื่อเป็นกรอบนโยบาย 
ที่จะนําเสนอสาํนักงบประมาณ  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเน้นทางดา้นการศึกษา  
และวิจัย หรือกิจกรรมอื่น ๆ  โดยไม่เน้นทางด้านกายภาพ  ทั้งนี้ ในรอบ ๑ ปี  ให้มหาวทิยาลัยพิจารณาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะเน้นทางด้านศาสตร์ทางทะเล หรือด้านอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าสําคัญเสนอตอ่สภา
มหาวิทยาลัย  โดยจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นวาระพิเศษ    
    ๕.   ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน  
๓,๗๘๖,๖๐๒,๙๐๐  บาท   
            ๖.  ให้ความเห็นชอบในหลักการ ขอตั้งงบประมาณเพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษา และมอบหมาย 
ให้มหาวิทยาลยั โดยฝ่ายกฎหมายดําเนินการตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริงและผู้กระทาํความผิดกรณีความผิด 
ทางละเมิด 
 ๗.  ให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ร้อยละ ๑๒ ของรายรับในการดําเนินงาน  
“โครงการติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
อุทกภัย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา   
(คปน.)” 
 ๘. ให้ความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จํานวนเงิน  ๓๔,๖๕๐,๐๐๐  บาท  
รายการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๙.   ให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต  ค่าบํารุงคณะและค่าบํารุงพิเศษ 
เฉพาะสาขา)  สําหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปรญิญาโทหรือปริญญาเอก ที่เป็นผู้ช่วยวิจัยของโครงการวิจัย
ที่อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการและได้รับงบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามโครงการผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 ๓

 
 ๑๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยรายการและอัตราค่าบริการของศูนย์บริการ 
การแพทย์ทางเลือก  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๓. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้ 
ห้องบรรยาย “อาคาร ดร.ผาสุข   กุลละวณิชย์”  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๔. ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกาํหนด 
ตําแหน่งประธานสาขาวิชา  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑๕. ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐาน 
การกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๖. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 ๑๗. ใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี  นนทศักด์ิ  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะการ 
จัดการและการท่องเที่ยว  ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

๑๗. มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระที่ ๔.๔.๓  
๑๘. อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย  และไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย ดังนี้ 

  (๑)  อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นางเอกรัตน์  วงษ์แก้ว  เป็นรองศาสตราจารย์    
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ต้ังแต่วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
  (๒)  อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นายกิตติพงศ์  บุญโล่ง  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ต้ังแต่วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

(๓)  อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นางสาวขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์   
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๒๙  สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๔  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

(๔)  อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นางปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์    
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาสถิติ  ต้ังแต่วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ 
รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
                    (๕)  ไม่อนุมติัการกําหนดตําแหน่งการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์    
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์   เนือ่งจากผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ ที ่ก.พ.อ.  
กําหนด 
 ๑๙.  อนุมติัผูส้ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดบับัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
จํานวน ๓,๘๙๑  คน 
 ๒๐.  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม 
 หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยให้แก้ไขข้อความภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 ๒๒. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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   ๒๓. ให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร 
สําหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๕๐ คน 
 ๒๔. ใหค้วามเห็นชอบพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer  Review)  กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน ๑ ฉบับ  ได้แก่  วารสารนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ๒๕. ใหค้วามเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรการศึกษา ณ หนว่ยสอนนอกสถานที่ต้ัง จํานวน ๒ 
หลักสูตร  ได้แก่ 
                  (๑)   หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ณ หน่วยสอน

สํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อการขยายโอกาส กองการศึกษา)  ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
                  (๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   ณ หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒๖.  ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง จํานวน ๓ หนว่ยสอน และการขอปิดหลักสตูร
การศึกษา จํานวน ๓ หลักสตูร ได้แก่ 
 (๑)   หน่วยสอนอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑   
  จังหวัดพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
  มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 (๒) หน่วยสอนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้)  
  ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 (๓) หน่วยสอนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮ่่องสอน เขต ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒๗. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒๘. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
สมรรถนะของมนุษย์  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒๙. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓๐. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓๑. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๒. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓๓. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๓๔. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๕. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔   จํานวน ๔ หลกัสูตร ดังนี้ 
  (๑)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ประกอบด้วย ๔ กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการ 
 ธุรกิจระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาการเงิน)   
(๒)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ประกอบด้วย ๒ กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ  
 และกลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ)   
(๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
(๔)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

 ๓๖. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๗. ใหค้วามเห็นชอบการปรับรายวิชาภาษอังกฤษสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ๓๘. ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
วิทยาการปัญญา  จํานวน ๒ หลักสูตร   ได้แก่ 

(๑)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓๙. ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
จํานวน ๒ หลกัสูตร  ได้แก่ 

(๑)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
      พฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔๐. ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๔๑. ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๒. ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๔๓. ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน ๒ หลักสูตร 
ได้แก่ 
  (๑)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๔๔. ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  
วิทยาเขตจันทบุรี  จํานวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่ 
 (๑)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
  และการค้าชายแดน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 (๒)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๔๕.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   
  ๔๖.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๔๗.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรมนษุย์  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๔๘.   ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๔๙.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๕๐.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๕๑.  ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบัน 
อุดมศึกษาตา่งประเทศ  (ลงนามในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และยงัไม่ได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัย) 
  ๕๒.  ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับจํานวนครั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยให้มีการประชุมทุก ๆ ๒ เดือน/ครั้ง  (ปีละ ๖ ครั้ง) แต่ถ้าหากมีความจําเป็นให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งพิเศษได้ 
  ๕๓.  ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๖/๒๕๕๕  วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

          
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
               วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 


