สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 4/2545
วันศุกรท่ี 14 มิถนุ ายน 2545
ณ หองประชุม GSC ชั้น P1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ
**********************
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2545 วันที่ 14 มิถุนายน 2545 มีสาระ
สําคัญสรุปไดดงั นี้
1.! รับทราบดังนี้
1.1!การแสดงความยินดีแดนายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณชน้ั ปฐมจุลจอมเกลา
1.2!พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
1.3!การเสนอชื่อแตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ รองอธิการบดีฝายวิชาการ)
1.4!ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง ผลการเลือกซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแ ทนผูบ ริหาร (รศ.ดร.ประทุม มวงมี และดร.พิชัย สนแจง)
1.5!คําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง แตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี แตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดี และแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดี
1.6!รายงานมติยอ การประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
1.7!ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร และปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร
1.8!รางสัญญาใชประโยชนที่ดิน
1.9!รายงานความกาวหนาในการจัดการแขงขันกีฬายิงธนูชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ครัง้ ที่ 4
1.10! ความกาวหนาเกี่ยวกับความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ เปด
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1.11!คูมือดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545
1.12!สรุปภาวะการหางานทํา มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2543 จําแนกตามกลุม
สาขาวิชา
1.13!จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2545 (จํานวน 4,499 คน)
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1.14!สถิตินิสิตผูสาเร็
ํ จการศึกษา
2.! ที่ประชุมใหถอนวาระการขอเปดสอนนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตร
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชยนาวี
และการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2544
3.! ใหความเห็นชอบการรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออก
(คณะเกษตรศาสตรบางพระและวิทยาเขตบางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
4.! อนุมัติผูสาเร็
ํ จการศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2544 (จํานวน 2,453 คน)
5.! ไมอนุมัติใหนางสาวจิรภา นาคณาคุปต ไปดูงาน ณ ตางประเทศ เนือ่ งจากไมมสี ญ
ั ญา
ในการรับทุนใดๆ และยังไมพนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
6.! อนุมัติลาศึกษาตอภายในประเทศ จํานวน 2 ราย คือ
1.! นายวรเชษฐ ภิรมภักดิ์
2.! นายไพบูลย ลิ้มปติพาณิชย
7.! อนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 อัตรา
8.! อนุมัติใหตัดโอนอัตราเลขที่ตําแหนง 120-2545 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ไปสังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และอนุมตั เิ ปลีย่ นเงือ่ นไขการบรรจุจากวุฒิ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เปนวุฒปิ ริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา การสอนวิทยาศาสตร หรือหลักสูตรและการสอน โดยตองจบปริญญาตรีทางดานเคมี
9.! แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายชารี มณีศรี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. นายวิรชั คารวะพิทยากุล
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3. นางเรณา พงษเรืองพันธุ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. นายพิชาญ สวางวงศ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5. นางบุญมา ไทยกาว
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
10.!แตงตั้งนายวิรัช คารวะพิทยากุล ตําแหนงรักษาราชการแทนผูอ านวยการวิ
ํ
ทยาลัย
พาณิชยนาวี เปนกรรมการสภาวิชาการ
11.!ใหชะลอการแตงตัง้ กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแทนตําแหนงวาง
(โดยใชขอบังคับที่ปรับปรุงใหม)
12.!ใหชะลอการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร (โดยใชขอบังคับที่
ปรับปรุงใหม)
13.!ใหดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรใหม (โดยใชขอบังคับที่ปรับปรุงใหม)
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14.!ใหชะลอการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
(โดยใชขอบังคับที่ปรับปรุงใหม)
15.!ใหความเห็นชอบแผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการแกไข ปรับปรุง และ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา
16.!ใหความเห็นชอบหลักสูตรใหม และการขอเปดสอน ของคณะตางๆ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.! หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
2.! หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตอเนือ่ ง) สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
3.! การเปดรับนิสติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ตอเนือ่ ง) สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
4.! หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
5.! หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนือ่ ง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
6.! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
7.! หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ตอเนือ่ ง) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
8.! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
9.! หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
10.!การขอเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
17.!ใหความเห็นชอบโครงการจัดตัง้ ภาควิชาเปนหนวยงานภายในของคณะวิทยาศาสตร
(ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทยและภาควิชาชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร
18.!ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง และ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545
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2.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุง และ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2545
3.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2545
4.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
พ.ศ.2545 และราง สัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย
และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว หรือปฏิบตั งิ านโรงพยาบาลเอกชน
5.! (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2545
6.! (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง การกําหนดอัตราคาใบสมัครคัดเลือก
คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก และคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2545
19.!อนุมัติเกณฑการเบิกคาใชจายโครงการแขงขันยิงธนูฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย
หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนทัว่ ไป จากงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2542
20.!ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 5/2545 วันที่ 19 กรกฎาคม 2545
-------------------------------

