
สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยบูรพา
คร้ังท่ี 4/2545

วันศุกรท่ี 14 มิถุนายน 2545
ณ  หองประชมุ GSC  ชั้น P1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารยูไนเต็ด  เซ็นเตอร  ถนนสีลม  กรุงเทพฯ
**********************

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2545 วันท่ี 14 มิถุนายน 2545 มีสาระ
ส ําคัญสรุปไดดังน้ี

1.! รับทราบดังน้ี
1.1!การแสดงความยินดีแดนายสุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันปฐมจุลจอมเกลา

1.2!พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  อุปถมัภ ดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

1.3!การเสนอชื่อแตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รศ.ดร.เรณา  พงษเรืองพันธุ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ)

1.4!ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง ผลการเลือกซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนผูบริหาร (รศ.ดร.ประทุม  มวงม ีและดร.พิชัย  สนแจง)

1.5!คํ าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง แตงตั้งที่ปรึกษาอธิการบด ีแตงตั้งผูรักษาราชการ
แทนรองอธิการบด ีและแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดี

1.6!รายงานมติยอการประชุมคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
1.7!ปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร และปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร

1.8!รางสัญญาใชประโยชนที่ดิน
1.9!รายงานความกาวหนาในการจัดการแขงขันกีฬายิงธนูชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก
คร้ังท่ี 4

1.10! ความกาวหนาเกี่ยวกับความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปด
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1.11!คูมือดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545
1.12!สรุปภาวะการหางานท ํา  มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2543 จํ าแนกตามกลุม
สาขาวิชา

1.13!จํ านวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2545 (จํ านวน 4,499 คน)
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1.14!สถิตินิสิตผูส ําเร็จการศึกษา
2.! ท่ีประชุมใหถอนวาระการขอเปดสอนนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชยนาวี
และการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2544

3.! ใหความเห็นชอบการรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออก
(คณะเกษตรศาสตรบางพระและวิทยาเขตบางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

4.! อนุมัติผูส ําเร็จการศึกษาประจํ าภาคปลาย ปการศึกษา 2544 (จํ านวน 2,453 คน)
5.! ไมอนุมัติใหนางสาวจิรภา  นาคณาคุปต ไปดูงาน ณ ตางประเทศ เน่ืองจากไมมีสัญญา
ในการรับทุนใดๆ และยังไมพนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

6.! อนุมัติลาศึกษาตอภายในประเทศ จํ านวน 2 ราย คือ
1.! นายวรเชษฐ  ภิรมภักด์ิ
2.! นายไพบูลย  ลิ้มปติพาณิชย

7.! อนุมัติการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จํ านวน 7 อัตรา
8.! อนุมัติใหตัดโอนอัตราเลขที่ตํ าแหนง 120-2545 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ไปสังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบํ าเพ็ญ” และอนุมัติเปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุจากวุฒิ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เปนวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  การสอน-
วิทยาศาสตร หรือหลักสูตรและการสอน โดยตองจบปริญญาตรีทางดานเคมี

9.! แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ี
1.  นายชาร ี มณีศรี รองอธิการบดีฝายบริหาร
2.  นายวิรัช  คารวะพิทยากุล รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3.  นางเรณา  พงษเรืองพันธุ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4.  นายพิชาญ  สวางวงศ รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5.  นางบุญมา  ไทยกาว รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

10.!แตงต้ังนายวิรัช  คารวะพิทยากุล  ตํ าแหนงรักษาราชการแทนผูอํ านวยการวิทยาลัย
พาณิชยนาวี เปนกรรมการสภาวิชาการ

11.!ใหชะลอการแตงต้ังกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแทนตํ าแหนงวาง
(โดยใชขอบังคับที่ปรับปรุงใหม)

12.!ใหชะลอการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศกึษาศาสตร (โดยใชขอบังคับที่
ปรับปรุงใหม)

13.!ใหดํ าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรใหม (โดยใชขอบังคับที่ปรับปรุงใหม)
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14.!ใหชะลอการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
(โดยใชขอบังคับที่ปรับปรุงใหม)

15.!ใหความเห็นชอบแผนดํ าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการแกไข ปรับปรุง และ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

16.!ใหความเห็นชอบหลักสูตรใหม และการขอเปดสอน  ของคณะตางๆ ดังน้ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1.! หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

2.! หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

3.! การเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ตอเน่ือง) สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

4.! หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
5.! หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเน่ือง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
6.! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

7.! หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ตอเน่ือง) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

8.! หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

9.! หลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาการทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

10.!การขอเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรใหม พ.ศ.2545

17.!ใหความเห็นชอบโครงการจัดต้ังภาควิชาเปนหนวยงานภายในของคณะวิทยาศาสตร
(ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทยและภาควิชาชีวเคม)ี คณะวิทยาศาสตร

18.!ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ดังน้ี
1.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุง และ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียนโรงเรียนสาธติ “พิบูลบํ าเพ็ญ”
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2545
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2.!  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบ ํารุง และ
คาธรรมเนียมการศึกษา ส ําหรับนิสิตภาคปกต ิพ.ศ.2545

3.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2545

4.! (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสํ าหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ
พ.ศ.2545 และราง สัญญาการรับเงินเพิ่มพิเศษส ําหรับแพทย ทันตแพทย
และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยไมทํ าเวชปฏิบัติสวนตัว หรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน

5.! (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที ่3)
พ.ศ.2545

6.! (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การก ําหนดอัตราคาใบสมัครคัดเลือก
คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก และคาธรรมเนียมการศึกษา ส ําหรับนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2545

19.!อนุมัติเกณฑการเบิกคาใชจายโครงการแขงขันยิงธนูฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย
หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนท่ัวไป จากงบประมาณเงินรายได พ.ศ.2542

20.!ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 5/2545 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2545
-------------------------------
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