สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
๑. รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้
๑) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อาํ นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๓) รายงานผลการดําเนินงาน งวด ๙ เดือน
๔) แจ้งการรับมอบอํานาจดําเนินคดีปกครองแทนจากสํานักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คดีปกครองระยอง ๑
๕) ศาลปกครองระยองได้กําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และกําหนดนัดฟังคําพิพากษา
ระหว่าง นายประสงค์ ทุ่งเก้า ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ถูกฟ้องคดี
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีการแก้ไข
๓. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีข้อสังเกต
ให้มีการทําความเข้าใจกับผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทัง้ ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ และปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้ว
๔. ให้ความเห็นชอบปรับแก้ไขชื่อโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว”
เป็นโครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว”
๕. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. ให้ความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดข้อความในเอกสารนําเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ที่ประชุมมีมติการเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และการเข้าร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัย โดยให้เชิญ นายสาธิต ปิติวรา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากนายทะเบียน
สมาคมจังหวัดชลบุรี ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
บูรพาชุดใหม่ ตามคําพิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว (ทะเบียนเลขที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘
กันยายน/พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒
๘. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
๒) มหาวิทยาลัยกําหนดเป้าหมายจํานวนสิทธิบัตร ๔๓ เรื่อง สูงเกินไปหรือไม่ขอให้
พิจารณาทบทวน
๓) โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๓ – ๔ ขอให้ทบทวนและตั้งเป้าหมายให้
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐
๔) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนปฏิบัติการรายปี
๙. ให้ความเห็นชอบการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) เห็นชอบบัญชีเงินเดือน และการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับผู้ที่ได้รบั การบรรจุ
และแต่งตั้งก่อนวันปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุโดยจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาของ
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงแรก
๒) ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ ซึ่งกําหนดอัตราเงินเดือน
ขั้นต้นของผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ผู้ชํานาญวิชาชีพเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงาน/ผู้อํานวยการกอง
หรือตําแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า จะมีผลให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้รับการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต้นเมื่อได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น หากเงินเดือนที่ได้รับยังไม่ถึงขั้นต้นตามบัญชีเงินเดือนใหม่ การกําหนดโครงสร้าง
บัญชีเงินเดือนเช่นนี้จะทําให้มหาวิทยาลัยมีภาระค่าใช้จ่ายสูง และรัฐบาลก็มิได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้มาให้
ดังนั้นจึงขอให้มหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับการรับเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างที่มีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ําตามบัญชีเงินเดือนใหม่ ว่าจะให้
ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมหรือได้รับเงินเดือนขั้นต้นตามบัญชีเงินเดือนใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
๓) มอบมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๔) ให้มีคณะทํางานโดยแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและรู้รายละเอียดของเรื่องดังกล่าวไปดําเนินการ
๑๐. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน “ภูมิพล” ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน “สิรินธร” ของมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินลงทุนเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖

๓
๑๔. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๗. ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าชดเชย
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๘. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๙. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ตรา
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๒๐. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
และรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๒๒. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์
๒๓. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.สุรินทร์ อินทะยศ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัย
บูรพา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับทราบข้อตกลง
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะอัญมณี
๒๔. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
และรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาพาณิชยศาสตร์
๒๕. ให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๖ ราย ดังนี้
๑) กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันทีก่ องบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๒) กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวศิริพร จําเนียรสวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย)
๓) กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวพัชรินทร์ พูลทวี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันทีก่ องบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย)

๔
๔) กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ บัตรประโคน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันทีก่ องบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรือ่ ง
ครั้งสุดท้าย )
๕) กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร เป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วันที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่อง
ครั้งสุดท้าย )
๖) มีความเห็นไม่ให้ผ่านการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เนื่องจากผลงานทางวิชาการ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
๒๖. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ รองศาสตราจารย์ธร
สุนทรายุทธ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ
๒๗. ให้ความเห็นชอบการขอลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาการปฏิบัติงาน
บางส่วนเวลา (กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์)
๒๘. ให้ความเห็นชอบการกําหนดจํานวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
๒๙. ให้ความเห็นชอบบันทึกสรุปสํานวนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
กรณี นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี และข้าราชการรวม ๑๓ คน ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย ไม่ได้ร่วมพิจารณาในมติดังกล่าว
๒๙. ให้ความเห็นชอบอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
และภาคพิเศษ จํานวน ๓,๐๑๒ คน
๓๐. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๓. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๕. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

๕
ค ้งที่ ๖/๒๕๕๕๖ วันที่ ๒๐๐ พฤศจิกายนน พ.ศ. ๒๕๕๖๖
๓๙. รับทราบบกําหนดการปประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั
ณ มหาวิวิทยาลัยบูรพาา

(ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วิ
ด โรจน์ เรืองประเทืองสุสุข)
รองอธิการบดี
า ฝ่ายบริหหาร
เลขานุการรสภามหาวิทยยาลัย
วัวนที่ ๑๙ กันยายน
น
พ.ศ. ๒๕๕๖

