
สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 5/2545 

วันศุกรท่ี 19 กรกฎาคม 2545 
ณ  หองประชมุ GSC  ชั้น P1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา 

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

 
  จากการประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2545 วันที ่19 กรกฎาคม 2545 มี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

1. รับทราบดังนี้ 
1.1 รับทราบการแตงตั้งประธานสภาอาจารย (นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ)์ 
1.2 ความกาวหนา ราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ….. 
1.3 รายงานประจําป 2544 ของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา 
1.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา  ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
1.5 สภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรับปรุง 
1.6 สรุปผลการศึกษาปญหาและสถานภาพของวิทยาลัยจัดตัง้ใหมและภาควิชาเดิม 

ในมหาวิทยาลยับูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตรและภาควชิาบริหารธุรกิจ  
คณะมนษุยศาสตรฯ) 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังที่ 4/2545 วันที่ 14 มิถุนายน 2545 
3. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบและขอบังคับดังนี ้

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย            
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวนัที่ 19 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป 

3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย   
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป 

3.3 ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
สําหรับนิสิตภาคพิเศษที่ศึกษาบางชวงเวลาของปการศึกษา พ.ศ.2545 

4. อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2545 จํานวน 675 คน                       
(ปริญญาตรี 332 คน ปริญญาโท 343 คน) 
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5. อนุมัติใชอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (นักเรียนทุน) และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  
คือ อัตราเลขที่ประจําตําแหนง 50-2544 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร  
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร และเปลี่ยนเงื่อนไขจากวุฒิปริญญาโททางเศรษฐศาสตร
เปนวุฒิปริญญาโททางเศรษฐศาสตรและตองมีวุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร 

6. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตร/การขอเปดสอน ดังนี้  
  6.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 
6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2545 
6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 
6.4 หลักสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนษุย    

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 
6.5 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2545 
6.6 หลักสูตรการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรพัยากรมนษุย หลักสูตรนานาชาติ 
6.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช         

หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 
6.8 การขอเปดรับนิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชหลักสูตรใหม พ.ศ.2545                                  
ทั้งนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545 

7. ใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาในแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

7.1 จากสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เปนสาขาวิชาการพัฒนาทรพัยากรมนษุย 
หลักสูตรนานาชาติ 

7.2 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี                       
เปนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

8. ใหความเห็นชอบการขยายเวลาเรียน ดังนี ้
8.1 การขยายเวลาเรียนของนายธนวัฒน  วรรณพิรุณ นิสิตคณะวิทยาศาสตร  

 วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว อีก 1 ภาคเรียน (ภาคตน ปการศึกษา 2545) 
8.2 การขยายเวลาเรียนของนางสาวจุฑานุช  พุมอรุณ นิสิตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบรีุ อีก 1 ภาคเรยีน (ภาคตน ปการศึกษา 2545) 
 และมอบอํานาจใหสภาวิชาการพิจารณา หากเกิดกรณดีังกลาวอีก 
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9. ใหความเห็นชอบการขอผอนผันการคืนเงนิยืมทดรองจายของโครงการศูนยสอบเทียบ
เครื่องมือวัด สําหรับอุตสาหกรรมออกไปอีก 2 ป 

10. ใหความเห็นชอบการจัดซื้อพันธบัตรออมทรัพยชวยชาตใินวงเงินไมเกนิ 30,000,000 บาท 
(สามสิบลานบาทถวน) โดยนําเงินจากกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงเปนกองทุนคง
ยอดเงินตน ซ้ือพันธบัตรออมทรัพยชวยชาติ อายุพันธบัตร 10 ป ดอกเบีย้ในอัตรารอยละ 
6.10 ตอป 

11. ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุนทราวดี  เธยีรพิเชฐ ดํารงตําแหนง            
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป 

12. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําป 2545 โดยนายสุเมธ  ตันติเวชกุล เปนประธานกรรมการ 

13. ใหความเห็นชอบแตงตั้งนายประทุม มวงม ีคณบดีบัณฑติวิทยาลัยเปนกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวทิยาศาสตร แทนตําแหนงวาง 

14. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร        
มหาวิทยาลัยบรูพา ดังนี ้

1.  นายสุเมธ  ตันติเวชกุล           ประธานกรรมการ 
2.  นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม          รองประธานกรรมการ 
3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย        กรรมการ 
4.  นายพิชัย  สนแจง           กรรมการ 
5.  นายปรากรม  ประยูรรัตน          กรรมการ 
6.  นางสุดา  สุวรรณาภิรมย          เลขานุการ 
7.  นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท          ผูชวยเลขานุการ 

15. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร            
มหาวิทยาลัยบรูพา ดังนี ้

1.  นายประยูร  จินดาประดิษฐ          ประธานกรรมการ 
2.  นายเปยมศกัดิ์  เมนะเศวต          รองประธานกรรมการ 
3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย        กรรมการ 
4.  นายพิชัย  สนแจง           กรรมการ 
5.  นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ ์          กรรมการ 
6.  นางสุดา  สุวรรณาภิรมย          เลขานุการ 
7.  นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท          ผูชวยเลขานุการ 
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16. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยบรูพา ดังนี ้

1.  นายกําจัด  มงคลกุล           ประธานกรรมการ 
2.  นายณรงค  โชควัฒนา           รองประธานกรรมการ 
3.  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย        กรรมการ 
4.  นางสาวขวญัชฎิล  พิศาลพงศ          กรรมการ 
5.  นายปรากรม  ประยูรรัตน          กรรมการ 
6.  นายวิรัช  คารวะพิทยากุล          เลขานุการ 
7.  นางกิตติมา  ศักดากัมปนาท          ผูชวยเลขานุการ 

17. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ 6/2545 วันที่ 21 กันยายน 2545  
ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
------------------------------- 


