
   สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖ 

 วันพุธที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                    ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น  ๙   อาคาร ภปร 
                                                  มหาวิทยาลยับูรพา         

 
             จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที ่๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๑.๒ การใช้พ้ืนที่ภายในอาคารหอประชุมธํารง  บัวศรี  เป็นสถานที่ต้ังรูปป้ัน 
ศาสตราจารย์ ดร.ธํารง  บัวศรี 
 ๑.๓ แจ้งผลการสอบสวนวินัย  
 ๑.๔ แผนยกระดับคณุภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๑.๕ รายงานฐานะการเงินประจําปี ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และรายงานประจําปีของกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑.๖ บทสรุปการประชุมสัญจรสภามหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ณ วิทยาเขตสระแก้ว 

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  วันที ่๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยไม่มีการแกไ้ข 

๓. ให้ความเห็นชอบแผนการนําเงินไปลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยในการลงทุน 
BTSGIF  ซึ่งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเมื่อรวมกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ 

๔. ให้ความเห็นชอบในหลักการ การเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนสิิต 
เต็มเวลา และนิสิตไม่เต็มเวลา  ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๕. ให้ความเห็นชอบการจัดต้ังและการยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๖. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๖  และให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาบทเฉพาะกาลให้ครอบคลุม 
อีกครั้ง 

๗. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสําหรับนิสิต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๘. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีม 
การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย  ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที ่๘)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๙. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา 
กับสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒ 
 

๑๐.  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีม 
การศึกษา  สําหรับนิสิตภาคปกติ  (ฉบับที ่๑๑)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๑.  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีม 
การศึกษา สําหรับนิสิตเต็มเวลา  และไม่เต็มเวลา  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒.  ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการ 
ทางการแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓.  ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
หลักเกณฑ ์และวิธีการกําหนดกรอบอัตรากําลังและวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๔.  ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา เครื่องหมาย สญัลักษณ ์และการใช้ตรา 
เครื่องหมาย  สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๕.  อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย และไม่อนุมัติ จํานวน ๑ ราย 
(๑)  อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่  นายธีระ  กุลสวัสด์ิ  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์    

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย) 
(๒)  ไม่อนุมัติการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา     

เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ.  กําหนด   
๑๖.  ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปเป็นเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รบั 

ปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย   เป็นประธานกรรมการ 
๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศกัด์ิ  จักรไพวงศ์  เป็นกรรมการ 
๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ   เป็นกรรมการ 
๔.  อธิการบดี      เป็นกรรมการ 
สําหรับผู้ทรงคณุวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมิได้เป็นคณาจารย์ประจํา 

ในมหาวิทยาลยั จํานวน ๒ คน และผูแ้ทนจากกรรมการสภาวิชาการ จํานวน ๑ คน มอบอธิการบดีดําเนินการ 
แล้วนํารายชื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 

๑๗.  อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 
จํานวน ๕๓๙  คน 

๑๘.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๙.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ จาํนวนประมาณ ๔ คน  แบบ ๒.๑ จํานวนประมาณ ๔ คน และแบบ 
๒.๒  จํานวนประมาณ ๔ คน 

๒๐.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๒๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิต
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน  นิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวน
ประมาณ ๑๕ คน   

๒๒.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๓.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะ 
เปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ 
จํานวนประมาณ ๕ คน และแผน ข จํานวนประมาณ ๒๕ คน 

๒๔.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๕.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๔๐ คน 

๒๖.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๗.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๖  จํานวนนสิิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จํานวน
ประมาณ ๓๐ คน 

๒๘.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
 หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๙.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๐. ใหค้วามเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาธิวิทยากายวิภาค  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ จํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๖๐ คน   

๓๑. ใหค้วามเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบุรพา จํานวน ๖ หลกัสูตร  ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  (๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม  
   (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖  
   ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  (๔) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 



๔ 
 

  (๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐   
   ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  (๖) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
   และสารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  
   ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
 ๓๒. ใหค้วามเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง จํานวน ๒ หนว่ยสอน และการขอปิด 
หลักสูตร ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 
  (๑) หน่วยสอนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กรุงเทพฯ    
    หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  
    ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  (๒) หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลย ีIRPC  จังหวัดระยอง   
    หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารทั่วไป   
    ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๓๓. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๔. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓๔. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวทิยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๕. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยทีางวิทยาการ
ปัญญา หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖  ทัง้นี้ ควรมีช่ือภาษาอังกฤษประกอบด้วย 
 ๓๖. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๗. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๘. ใหค้วามเห็นชอบหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓๙. ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน ๕ 
หลักสูตร  ดังนี้ 

 (๑) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๒) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
  และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๓) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๔) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๕)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
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