
   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ 

 วันพุธที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                    ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร. 
                                                  มหาวิทยาลยับูรพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๒ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๓ รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑.๔ การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม ในการเสนอขอกําหนด 
 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม ่
๑.๕ รายงานผลการตรวจสอบ ประจําไตรมาสที่ ๓  (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) 
 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๖ รายงานการประเมินผลการตรวจสอบ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  
๑.๗ ประธานสภาพนักงานขอหารือเกี่ยวกับการเข้าประชุมของนายกสมาคมศษิย์เก่า โดย 
 มอบให้อธิการบดีหารือกับ นายนิพนธ์  ฮะกีมี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันพฤหสับดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. ให้ความเห็นชอบให้ชะลอการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการ การสรุปผลการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร เรื่อง ทิศทางการ 
  พัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมในภาคตะวันออก ประเทศและอาเซียน 

๕. ให้ความเห็นชอบให้คณะเภสัชศาสตร์ขอยืมเงินจากกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา   จํานวน ๑๐๙,๔๙๓,๐๐๐  
บาท  โดยให้ชดใช้คืนภายใน  ๓  ปี  พร้อมดอกผลในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา ๓ – ๕  ปี  
เฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย  กรุงเทพ   และไทยพาณิชย์  รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ  ร้อยละ  ๐.๒๕  
เพื่อนําไปต้ังงบประมาณ   เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

๖. ให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอยืมเงินจากกองทุนวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ    
จํานวน   ๑๓,๑๗๙,๖๐๐  บาท  เพื่อนําไปต้ังงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจชดใช้คืนภายใน  ๓  ปี             
พร้อมดอกผล  ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา ๓ – ๕  ปี  เฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย   
กรุงเทพ  และไทยพาณิชย์  รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ  ร้อยละ  ๐.๒๕   การคิดดอกเบี้ย 
ให้เริ่มคิดจากวันที่รับเงินยืมในแต่ละงวดจากมหาวิทยาลัย 
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๗. อนุมัติการต้ังงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  จํานวน  ๔๑,๔๕๔,๘๐๐  บาท  เพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลฎีกา 
ด้วยวิธีการวางทรัพย์ต่อศาลแพ่ง  โดยขออนุมัติต้ังแต่วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   

๘. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๙.  อนุมัติแผนการนําเงินไปลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทัง้ ๒ คือ บริษทัหลักทรัพย์  
              จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  และบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด (BLS, TISCO)   
      ให้นําเงินไปลงทุน  ดังนี้ 

๑. ร้อยละ  ๘๐ ให้ดําเนินการลงทุนในรายการดังนี้ 
๑.๑  Bank  Deposit   

  เงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงิน 
๑.๒  Grovernmet and BOT Bond   
       พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. 
๑.๓  State enterprise Debt   

  หุ้นกู้และตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ 
                         ๑.๔   private Debt  (Rating BBB+ : <= ๒๐%)  
    หุ้นกูแ้ละตราสารหนี้ภาคเอกชน 
                    ๒.  ร้อยละ ๒๐  ให้ดําเนินการลงทุนในรายการที่เพิ่ม ๒ รายการ ดังนี้ 
 ๒.๑  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ร้อยละ  ๑๕ 
 ๒.๒  Equity  Fund      ร้อยละ   ๕ 
    หุ้นทุน 
  (เนื่องจากการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคงและโครงการของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีจํานวนมาก  ทําให้ความเสี่ยงน้อย  สําหรับกรณีหุ้นทุนให้ลงทุนใน 
หุ้นทุนถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB+ ขึ้นไป) 
 ๑๐. ใหค้วามเห็นชอบนําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

      มาบังคับใช้โดยอนุโลม กับ โครงการ GSC IT CITY วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  และโครงการศูนย์ดูแล 
      ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ 

 ๑๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการ 
  ทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ๑๒. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๓. ใหค้วามเห็นชอบระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนักเรยีนโรงเรียนสาธิต 
  “พิบูลบําเพ็ญ”  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๔. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการดูแลเด็กเล็ก 
 ของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 โดยให้กําหนด รายการที่ ๒ คา่บริการดูแลเด็ก เป็นอายมุากกว่า ๑ ปี ๗ เดือน ขึ้นไป ถึง ๔ ปี 
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 ๑๕. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๖  ทั้งนี้  ใหม้ีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖   เป็นต้นไป 
 ๑๖. ให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอํานวยการศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง การบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจ้างศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน 
  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา  (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๗. ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จรรยาบรรณ 
  และการดําเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ 
  และมิใชผู่้ทํางานวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๘. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
   สําหรับนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ 
   สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา  
   หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสตูรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษาสําหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
   (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒๐. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
   สําหรับนิสิตภาคปกติ  (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม และ 
       ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”  พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบให้คณะกรรมการ 

      ที่ปรึกษากฎหมายฯ กลัน่กรองข้อบังคับนี้ให้ถูกต้องก่อนประกาศใช้ 
 ๒๓. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ   เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒๔. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ  เชาวรัตน์  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   เป็นคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 
 ๒๕. ใหค้วามเห็นชอบกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ให้แก่   

 นายธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง  ต้ังแต่วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่ 
 รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 

 ๒๖. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธ์ุ  เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒๗. ใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ัง 

   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธ์ุ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
               ผู้แทนมหาวิทยาลัย 
       ๒.  นายวันชัย  หงส์สถิต             ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
               ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
     เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน  (เพิ่มเติม) 

 ๒๘. อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ  
   จํานวน  ๔๑๙  คน 
 ๒๙. ถอนวาระการเปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 
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 ๓๐. ใหค้วามเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการ    
                กลั่นกรอง  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  (ดังแนบ) 
 ๓๑. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ 
  สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๒. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลกัสุตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงาน 
  ก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน  หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๔. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสุตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๕. ใหค้วามเห็นชอบการหปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ังและการขอปิดหลกัสูตรสาขาวิชา จํานวน 
                 ๑  หน่วยสอน  ของคณะภูมสิารสนเทศศาสตร์  คือ  หนว่ยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง  
                 อําเภอเบตง จงัหวัดยะลา  
 ๓๖. ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๗. ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
   (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  นานาชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส ์
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) หลักสตูรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 การบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓  หน่วยสอนสํานักงานสาธารณุสข จังหวดักาฬสินธ์ุ 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๔๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาเขตสระแก้ว) 
๔๕. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

๔๖. ให้ความ
 ฉบับปี  
๔๗. ให้ความ
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มเห็นชอบการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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าวิทยาลัยบูรพ
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ขหลักสูตรวิทย

ขหลักสูตรวิทย

ขหลักสูตรเทค
หาวิทยาลัย ค

(ผู้ช่วยศา

         
         

ยาศาสตรมหา

ยาศาสตรมหา

คโนโลยีบัณฑิต
ครั้งที่ ๓/๒๕๕

     
าสตราจารย์ ด
     รองอธิกา
    เลขานุการ
วันที่  ๒๑  มี

 

าบัณฑิต สาขา

าบัณฑิต สาขา

ต  ฉบับปี  พ.
๕๖ วันพุธที่ ๑๕

ดร.วิโรจน์  เรื
ารบดีฝ่ายบรหิ
รสภามหาวิทย
นาคม  พ.ศ. ๒

าวิชาวิทยาศา

าวิชาคณิตศา

.ศ. ๒๕๕๓ 
๕ พฤษภาคม
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สตร์ศึกษา 
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