สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 6/2545
วันศุกรที่ 20 กันยายน 2545
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ
************************
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2545 วันที่ 20 กันยายน 2545 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบดังนี้
1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2544 ณ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2545
สําหรับกําหนดการนั้น สํานักราชเลขาธิการจะแจงใหทราบอีกครั้ง
1.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทยระหวางทบวงมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยบูรพา และกระทรวงสาธารณสุข
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ พิเศษ/2545 วันที่ 2 กันยายน 2545
3. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบและขอบังคับดังนี้
3.1 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจายเงินสมนาคุณแกบุคลากร
ในตําแหนง คุณวุฒแิ ละสาขาที่ขาดแคลนบุคลากร โดยใชเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
3.2 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
3.3 ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
4. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนเงือ่ นไขการบรรจุตําแหนงอาจารย เลขที่ตําแหนง 120-2545
สังกัดโรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร
5. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนเงือ่ นไขการบรรจุตําแหนงอาจารย เลขที่ตําแหนง 116-2545
สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. ที่ประชุมใหถอนเรื่องเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงอาจารย เลขที่ตําแหนง 149-2545
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี เพื่อนํากลับไปหารือ
เนื่องจากการเปลี่ยนเงื่อนไข คําวา “หรือสาขาที่เกี่ยวของ” จะมีความหมายกวางเกินไป
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7. ใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงและตัดโอนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2545
8. ใหความเห็นชอบการตัดโอนอัตรา นางสมจิตต พึง่ วงศสําราญ พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหนงอาจารย เลขที่ 18-2543 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร
9. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
9.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร
ฉบับป พ.ศ.2541
9.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร
ฉบับป พ.ศ.2545
9.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
9.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการขนสงและ
โลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
9.5 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
9.6 การเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข
9.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาโทบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร
10. ใหความเห็นชอบการปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรสาขาวิชาใหม ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ดังนี้
10.1 คณะพยาบาลศาสตร ขอบรรจุหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
10.2 คณะวิทยาศาสตร ขอบรรจุหลักสูตรใหมในแผนฯ จํานวน 2 โครงการ
รวม 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. โครงการเปดสอนระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งมี 3 สาขาวิชา
คือ เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟสิกสศึกษา
2. โครงการเปดสอนระดับประกาศนียบัตร และปริญญาโท
ทางคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งประกอบดวย 2 หลักสูตร คือ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา
และระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา
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โดยมีเหตุผลของการจัดหลักสูตรทั้ง 5 เพื่อการพัฒนาครูวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ซึ่งเปนครูประจําการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีศกั ยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเนื้อหาวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
11. ใหความเห็นชอบยกเวนคาปรับกรณีชําระเงินคาเชาพื้นทีช่ า แตใหมหาวิทยาลัย
คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป (ของเงินคาเชาเดือนเมษายน 2545 ตามกฎหมาย
วาดวยการผิดสัญญาชําระหนีน้ ับวันที่ผิดสัญญา วันที่ 8 เมษายน 2545 จนถึงวันที่
ชําระคาเชาประจําเดือนเมษายน 2545)
12. อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2546
และงบประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2546
ของหนวยงานนอกระบบ
13. ใหความเห็นชอบทูลเกลาฯ ถวายและอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2545 ดังนี้
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. รองศาสตราจารย ดร.ทวี หอมชง
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวาริชศาสตร
4. พลเอกวันชัย เรืองตระกูล
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผาสุข กุลละวณิชย
ชื่อปริญญา : การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
6. ดร.ชุมพล ณ ลําเลียง
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
14. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ทับศรี ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 เปนตนไป
15. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2545 เปนตนไป
16. ใหความเห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 23 กันยายน 2545 เปนตนไป
17. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ นายแพทยธนวัฒน สิงคาลวณิช ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เปนตนไป
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18. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ดังนี้
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ
4. นายปรากรม ประยูรรัตน
กรรมการ
5. นางสาวขวัญชฎิล พิศาลพงศ
กรรมการ
6. นายพิชาญ สวางวงศ
เลขานุการ
7. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
ผูชวยเลขานุการ
19. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายกําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
กรรมการ
4. นายสุชาติ อุปถัมภ
กรรมการ
5. นายประทุม มวงมี
กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
กรรมการ
7. นายปรากรม ประยูรรัตน
กรรมการ
8. นางเรณา พงษเรืองพันธุ
เลขานุการ
9. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
ผูชวยเลขานุการ
20. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. นายประยูร จินดาประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อุปถัมภ
รองประธานกรรมการ
3. นายพิชยั สนแจง
กรรมการ
4. นางสาวกชกร สังขชาติ
กรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
กรรมการ
6. นายสมชาย เดชะพรหมพันธุ
กรรมการ
7. นางอารยา สุนทรวิภาต
กรรมการ
8. นายวิรัช คารวะพิทยากุล
เลขานุการ
9. นางกิตติมา ศักดากัมปนาท
ผูชวยเลขานุการ
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21. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2545 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
เวลา 14:00 น. ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ
-------------------------------

