มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 6/2546
วันศุกรที่ 21 พฤศจิกายน 2546
ณ หองประชุม 903 อาคาร ภปร.
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2546 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
1. รับทราบดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 29 กันยายน 2546
1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเชิญเปนประธาน
เปดศูนยหนังสือจุฬา-บูรพา
1.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน
1.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 29 กันยายน 2546
โดยมีการแกไข
3. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบดังนี้
3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยคาสมัครสอบและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิต หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารโครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2546
3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยกองทุนมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
โดยมีการแกไข
3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

3.7 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตภาคพิเศษระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2546
3.8 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
3.9 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
3.10 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
3.11 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
พ.ศ. 2546 โดยมีการแกไข
ใหถอน ราง ระเบียบ ดังนี้
4.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
และจากอสังหาริมทรัพย ที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคล วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
พ.ศ. 2546
4.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคล วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
พ.ศ. 2546
ใหความเห็นชอบผูเชาพื้นทีด่ ําเนินกิจการซักอบรีดในอาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมอบหมายใหอธิการบดีเจรจาตอรองอัตราคาบริการ
ใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารหอพักนิสิตในที่ดินของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน
กอสรางอาคาร ไมเกิน 4 หลัง สวนจะเลือกสรางหอพักนิสิตในวิธีใดนัน้ มอบใหอธิการบดี
ดําเนินการ เมือ่ เลือกวิธีใดและจะดําเนินการตอไป ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
ใหถอนเรื่องการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร เปนหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อนุมัติผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2546 จํานวน 1,354 คน
ใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม และการขอเปดสอนดังนี้
9.1 ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 และ
การขอเปดรับนิสิต (เฉพาะสาขาวิชารัฐศาสตรหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)
ภาคปกติ จํานวน 30 คน ภาคพิเศษ จํานวน 50 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
9.2 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 จํานวน 40 คน ตัง้ แตภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2547
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9.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2545
9.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
9.5 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ (วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุร)ี
จํานวน 50 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
9.6 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคพิเศษ (วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี)
จํานวน 40 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
9.7 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล ภาคพิเศษ (วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี) จํานวน 50 คน
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547
9.8 การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ จํานวนนิสิตภาคปกติ 10 คน และภาคพิเศษ 10 คน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2547
10. ใหถอนเรื่องการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
เพื่อบรรจุหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรการกีฬา
11. ใหถอนเรื่องหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรการกีฬาหลักสูตรใหม
พ.ศ. 2546 และการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรการกีฬา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546
12. ใหนําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 และ
การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546 ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547
วันที่ 23 มกราคม 2547
13. ใหชะลอการขอเปดรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาที่เรียนเฉพาะภาคฤดูรอน
(รุนที่ 2)
14. ใหความเห็นชอบการแกไขปญหาการชําระหนี้คากอสรางอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
โดยมอบใหคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจกํากับดูแลเรื่องการชําระหนี้
ตามกําหนดระยะเวลา 3 ป และใหรายงานผลการชําระหนี้ครั้งที่ 1 ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
รวมทั้งรายงานผลการชําระหนี้ทุกๆ 3 เดือนใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
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15. ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 16 ธันวาคม 2546 เปนตนไป
16. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป 2547 ดังนี้
ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 23 มกราคม 2547 เวลา 13:30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547 เวลา 13:30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลา 13:30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 4/2547 วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 เวลา 13:30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 17 กันยายน 2547 เวลา 13:30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13:30 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
24 พฤศจิกายน 2546

