สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 3/2545
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2545
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ
**********************
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2545 วันที่ 8 มีนาคม 2545 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบดังนี้
1.1 การปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน สังกัดสํานักงานอธิการบดี
1.2 การเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป สําหรับนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย
1.3 เลื่อนกําหนดการพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนรวมและทอดผาปามหากุศล
เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว
1.4 การสัมมนาทางวิชาการดานการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ ครั้งที่ 4
โดยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ
กับมหาวิทยาลัยบูรพา
1.5 สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป 2544
1.6 การปรับทิศทางโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1.7 รายงานประจําป 2544 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
1.8 รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่…) พ.ศ. ….
1.9 รายงานการประชุมรวมระหวางอธิการบดีและรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
1.10 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
1.11 การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2544
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
2. นายประยูร จินดาประดิษฐ
กรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ
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4. นางสาวขวัญชฎิล พิศาลพงศ
กรรมการ
5. นางสาวกชกร สังขชาติ
กรรมการ
สําหรับเลขานุการมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ โดยรอใหดําเนินการ
หลังวันที่ 1 เมษายน 2545 ซึ่งเปนวาระของอธิการบดีคนใหม
3. อนุมัติใหศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545
4. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายวิโรจน ตันตราภรณ
ประธานกรรมการ
2. นายเปย มศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ
4. นางอัมพิกา ไกรฤทธิ์
กรรมการ
5. นางสาวกชกร สังขชาติ
กรรมการ
สําหรับเลขานุการมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ โดยรอใหดําเนินการ
หลังวันที่ 1 เมษายน 2545 ซึ่งเปนวาระของอธิการบดีคนใหม
5. แตงตั้งศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2545
6. ใหความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
(บัญชี ข สําหรับตําแหนงในสายงานบริหารวิชาการ บริหารและธุรการ)
7. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปนหนวยงานภายใน
8. อนุมัติการบรรจุ นายวัชรพงษ แจงประจักษ โดยใหกําหนดกรอบอัตรา
ใหนางสาวกานตธีรา สุขปลูก ในปงบประมาณ 2546 เพื่อรองรับการสําเร็จการศึกษา
9. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรวิชาโท คือ
9.1 หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรวิชาโท พ.ศ.2545 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาแผนทีแ่ ละเทคโนโลยีภมู ิศาสตร
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7. วิชาโทเศรษฐศาสตร
8. วิชาโทการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
9. วิชาโทประวัติศาสตร
10. วิชาโทสังคมวิทยา
11. วิชาโทจิตวิทยา
12. วิชาโทภาษาอังกฤษ
13. วิชาโทรัฐศาสตร
14. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
16. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
17. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
18. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการตลาด
9.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
9.3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
9.4 หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรวิชาโท พ.ศ.2545 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
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7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
8. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
9. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
10. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
11. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
การกีฬา
13. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
14. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
15. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาดุริยางคศึกษา
16. วิชาโทการวัดผลการศึกษา
17. วิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว
18. วิชาโทพื้นฐานการศึกษา
9.5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาฟสิกสเครื่องมือวัด
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
9.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2545 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
10. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรีและมหาบัณฑิต ดังนี้
10.1 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ตอเนื่อง)
สาขาวิชาดุริยางคศึกษา ภาคพิเศษ
10.2 การขอเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทองถิ่น
11. ใหความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
12. ใหความเห็นชอบโครงการสวัสดิการสงเสริมบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาเขาศึกษา ณ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” พ.ศ.2545-2550
13. สภามหาวิทยาลัยไมขัดของในหลักการ การรวมสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
14. ใหความเห็นชอบ (ราง) สัญญาใชประโยชนที่ดิน
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15. ใหความเห็นชอบ ระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
15.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
15.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยอัตราคาบริการและคาเสียหายการใชบริการ
สํานักหอสมุด พ.ศ.2545
15.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2545
16. ใหความเห็นชอบในหลักการความรวมมือกับเอกชนในการจัดตั้งพิพิธภัณฑโบราณคดีใตน้ํา
17. ใหความเห็นชอบกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยดังนี้
ครั้งที่ 4/2545
วันที่ 17 พฤษภาคม 2545
เวลา 13:30 น.
ครั้งที่ 5/2545
วันที่ 19 กรกฎาคม 2545
เวลา 13:30 น.
ครั้งที่ 6/2545
วันที่ 20 กันยายน 2545
เวลา 13:30 น.
ครั้งที่ 7/2545
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เวลา 13:30 น.
18. ใหความเห็นชอบมอบหมายใหศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.กชกร สังขชาติ และรองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ ตรวจสอบ
ความพรอมการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
พาณิชยนาวี และการคาระหวางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2544 และการขอเปดรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี และการคาระหวางประเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2544
19. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2545 วันที่ 14 มิถุนายน 2545
-------------------------------

