สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงานรอบสองปี หลังการดํารงตําแหน่งก่อนครบวาระ
(๓) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
(๔) รายงานผลการตรวจสอบ ประจําไตรมาสที่ ๑-๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)
และประจําไตรมานที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖) กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย
กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตสระแก้ว และทัศนศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักร
กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยไม่มีการแก้ไข
๓. ให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของเด็กหญิงภูสายหมอก อัครวงศ์ตระกูล
จํานวนเงิน ๑๐๖,๒๘๘ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ มณีธร ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี เทิดเทพพิทักษ์ ดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ ดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาววิภา วิเสโส เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันที่กองการ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย)

-๒๙. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยบูรพา
กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์ โดยให้ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยได้มีคํานิจฉัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ ไม่ขออยู่ในที่ประชุม เนื่องจากเป็นคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
บูรพา กรณี นายประสงค์ ทุง่ เก้า และข้าราชการรวมจํานวน ๒๑ คน โดยให้ความเห็นชอบ ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยได้มีคําวินิจฉัย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่ขออยู่ในที่ประชุม
๑๑. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับ คํานิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยบูรพา
กรณีนายสายัณห์ ละออเอี่ยม โดยให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ได้มีคําวินิจฉัย
๑๒. ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมอบอํานาจให้
นายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินคดีนี้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้นายกสภามหาวิทยาลัยมี
อํานาจมอบอํานาจช่วงให้มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเป็นผู้รับมอบอํานาจดําเนินคดีแทนสภามหาวิทยาลัย
รวมทั้งให้อธิการบดีมีอํานาจมอบอํานาจช่วงต่อได้ด้วย ส่วนการทําคําให้การแก้คําฟ้องและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และนายวิชัย ใจตา นิติกร กองกฎหมาย เป็นผู้ดําเนินการ เพื่อเสนอให้พนักงานอัยการต่อไป
๑๓. ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นประธานกรรมการ นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ
เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี เป็นกรรมการ และนายธรรมนิตย์ สุมันตกุล เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๔. รับทราบแนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับข้าราชการให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาไปก่อน
๑๕. อนุมัติผสู้ ําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
จํานวน ๒๒ คน
๑๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓

-๓๑๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๓. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๔. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
(๑) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๕. ให้ความเห็นชอบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

