สรุปมติยอสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครัง้ ที่ 7/2545
วันศุกรท่ี 29 พฤศจิกายน 2545
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม กรุงเทพฯ
************************
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 7/2545 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
1. รับทราบดังนี้
1.1!รองศาสตราจารยชารี มณีศรี ขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดีฝา ยบริหาร
1.2!การจัดสวนราชการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2540
ใหคณะแพทยศาสตร สังกัดกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.3 สรุปผลการศึกษาปญหาและสถานภาพของวิทยาลัยจัดตั้งใหม และภาควิชาเดิม
ในมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และภาควิชารัฐศาสตร)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(หมายเหตุ : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและ
ใหความเห็นชอบ)
1.4 การปฏิเสธการรับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของ นายชุมพล ณ ลําเลียง
1.5 การประชุมวิชาการนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยบูรพาและ McMaster University
ประเทศแคนาดา เรือ่ ง “Impact of Global on Women and Children” วันที่ 16 – 21
กุมภาพันธ 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ กรุงเทพฯ
1.6!การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ของพลเอกวันชัย เรืองตระกูล จากสาขาสังคมวิทยา เปน สาขาการพัฒนาชุมชน
1.7 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง (ผูบังคับบัญชา) ตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา รุนปการศึกษา 2543
2. รับรองรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 6/2545 วันที่ 20 กันยายน 2545
3. ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง / หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
3.1!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร
ใหม พ.ศ.2545 จํานวน 6 คน ปเวนป ตั้งแตปการศึกษา 2546
3.2!การขอเปดรับนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 10 คน ปเวนป ตั้งแตปการศึกษา 2546
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3.3!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ฉบับป พ.ศ.2543 และฉบับป พ.ศ.2545
3.4!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
ฉบับป พ.ศ.2541
3.5!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ฉบับป พ.ศ.2541
3.6!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฉบับป พ.ศ.2541
3.7!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ฉบับป พ.ศ.2541
3.8!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ฉบับป พ.ศ.2545
3.9!การปรับปรุงแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ฉบับป พ.ศ. 2535
3.10!หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2545
3.11!หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
3.12!หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
3.13!หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545
3.14!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคพิเศษ จํานวน 15 คน
ตั้งแตภาคฤดูรอ น ปการศึกษา 2546
3.15!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคพิเศษ จํานวน 20 คน
ตั้งแตภาคฤดูรอ น ปการศึกษา 2546
3.16!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคพิเศษ จํานวน 20 คน
ตั้งแตภาคฤดูรอ น ปการศึกษา 2546
3.17!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกสศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคพิเศษ จํานวน 20 คน
ตั้งแตภาคฤดูรอ น ปการศึกษา 2546
3.18!หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545
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3.19!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคปกติ
จํานวน 10 คน ตัง้ แตภาคตน ปการศึกษา 2546
3.20!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ จํานวน 100 คน
ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546
3.21!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
(วิชาโท) จํานวน 30 คน ตัง้ แตภาคตน ปการศึกษา 2545
3.22!การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคพิเศษ จํานวน 80 คน
ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546
3.23!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 20 คน ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2545
3.24!หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545
3.25!การขอเปดรับนิสติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ.2545 ภาคปกติ จํานวน 10 คน
และภาคพิเศษ จํานวน 10 คน ตัง้ แตภาคตน ปการศึกษา 2546
3.26!หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2545
3.27!การเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร พ.ศ. 2545 เปนรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตร พ.ศ. 2541
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม พูลสงวน ดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท
ดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2546
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ที่ประชุมมีมติชลอการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
ออกไปกอน เนื่องจากเห็นสมควรใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมดําเนินการตอไป
ใหความเห็นชอบเสนอชือ่ เพือ่ เสนอโปรดเกลาฯ แตงตัง้ บุคคลตอไปนีเ้ ปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตัง้ แตวนั ที่ 25 มกราคม 2546 ถึง
วันที่ 24 มกราคม 2548 ดังนี้
! 1. รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
! 2. ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย
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!
!
!
!

! 3. นายแจ็ค มินทร อิงคธเนศ
! 4. ดร.วิโรจน ตันตราภรณ
! 5. นายสนธยา คุณปลื้ม
! 6. ศาสตราจารยสมศักดิ์ จักรไพวงศ
! 7. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
8. ใหความเห็นชอบเสนอชือ่ เพือ่ โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายมีชัย ฤชุพันธุ ดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา อีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ตัง้ แตวนั ที่
25 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2548
9. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตัง้ กองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
10. ใหความเห็นชอบขยายเวลาผูกผันงบประมาณในการเชาเครือ่ งคอมพิวเตอร
จาก 3 ปงบประมาณ เปน 4 ปงบประมาณ
11. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 มกราคม 2546
ณ วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------------------

