มติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ 2/2549
วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2549
ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 24 มีนาคม 2549 มีสาระสําคัญสรุป
ไดดังนี้
1. รับทราบกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสุชาติ อุปถัมภ ใหดาํ รง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาตอไปอีกวาระหนึ่ง ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไป
1.2 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 27 มกราคม 2548
1.3 รับทราบรายงานเงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย
ครบรอบ 50 ป
1.4 รับทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
1.5 รับทราบรายงานประจําป 2548 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
1.6 รับทราบมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และมอบใหมหาวิทยาลัย
ไดพิจารณาและทบทวนผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัย แลวใหรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
1.7 รับทราบแนวปฏิบัตใิ นการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.8 รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2548
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 27 มกราคม 2549
3. ใหความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ในสาขาวิชาแพทยแผนไทย
ประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. ที่ประชุมมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรเจาของหลักสูตร Master of Arts in Human Resources
Development 2006 ภาคพิเศษ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการจัดทําหลักสูตรนี้ รวมทั้ง
ความสอดคลองกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตรและใหมหาวิทยาลัยชี้แจงเชิงนโยบาย
การขอเปดหลักสูตร
5. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
6. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ภาคปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2549 จํานวน 10 คน แผน ก แบบ ก 2 5 คน และแผน ข 5 คน
7. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
8. ใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
9. ใหความเห็นชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 จํานวน 180 คน
10. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
11. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
12. ใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ
การทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
13. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ พ.ศ. 2549
14. ใหความเห็นชอบ ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนิสิตภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น
15. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. รองศาสตราจารยชารี มณีศรี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
2. รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชาญ สวางวงศ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผูชวยศาสตราจารยบุญมา ไทยกาว
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
5. ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจยั
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16. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 3 เมษายน 2549
17. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา
1. ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ
4. อาจารยเสรี ชิโนดม
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยทัศนีย ทานตวณิช
กรรมการ
18. ใหความเห็นชอบแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ
รองประธานกรรมการ
3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยบัญญัติ สุขศรีงาม
กรรมการ
19. อนุญาตให นางยุพิน ถนัดวณิชย ลาออกจากการเปนคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัย ผูแ ทนขาราชการสาย ก กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และใหความเห็นชอบแตงตั้ง นางรวีวรรณ เผากัณหา เปนคณะกรรมการกลั่นกรองงาน
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ผูแทนขาราชการสาย ก กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
20. ที่ประชุมมีมติการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
2. ใหความเห็นชอบ รองศาสตราจารยลัดดา ศุขปรีดี ขยายเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ขอใหหนวยงานตนสังกัดยืนยันวา วารสารเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใชประกอบการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ มี peer review และขอหลักฐานดังกลาวโดยวิธีปกปด
2.2 ขอใหหนวยงานตนสังกัดยืนยันวาบทความวิจยั ซึ่งเปนวิทยานิพนธของนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาและพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่ใชประกอบการพิจารณา
ผลงานวิชาการของอาจารย นั้น เปนการเขียนบทความรวมกันระหวางนิสิตกับ
อาจารยที่ปรึกษา
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21.
22.
23.
24.

25.

3. สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล
พิจารณาขอมูลตามขอ 2 หากเห็นชอบ ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป
ทั้งนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยประสานงานกับคณะศึกษาศาสตรเพื่อดําเนินการตามขอ 2 และ
คณะกรรมการกลั่นกรองบริหารงานบุคคลดําเนินการตามขอ 3 โดยดวนตอไป
ใหความเห็นชอบแตงตัง้ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สมศักดิ์ จักรไพวงศ เปนประธานอนุกรรมการ
กลั่นกรองและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยบูรพา
ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม)
ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งกองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว มหาวิทยาลัยบูรพา
ใหความเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ศาสตราจารยพิเศษ) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาแลวมีมติการขอตําแหนง
ทางวิชาการ (ศาสตราจารยพิเศษ) ของนายอัณณพ ปาลวัฒนวไิ ชย ไมผานตามเกณฑที่กําหนดไว
ใหความเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร
3. ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
4. ภาควิชาสูตนิ รีเวชวิทยา
5. ภาควิชาอายุรศาสตร
6. ภาควิชาศัลยศาสตร
7. ภาควิชากุมารเวชศาสตร
8. ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตรฟนฟู
9. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
10. ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตรนิวเคลียร
11. ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
12. ภาควิชาจิตเวชศาสตร
13. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ)
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สํานักงานเลขานุการ แบงสวนงานดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริการการศึกษา
3. งานคลังและแผนงาน
4. งานประกันคุณภาพ
โดยมีโครงสรางการบริหารงานดังนี้
คณบดี

------------ คณะกรรมการประจําคณะ
รองคณบดีฝายตาง ๆ

หัวหนาสํานักงาน

หัวหนาภาควิชาตาง ๆ

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ รองคณบดีฝายตาง ๆ ประกอบดวย
1. รองคณบดีฝายบริหาร
2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
3. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
4. รองคณบดีฝายบริการ (ทําหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาล)

26. ใหความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2549 วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม
2549 เวลา 13:30 น. ณ หองประชุม GSC ชั้น 14A/p1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม กรุงเทพฯ

(รองศาสตราจารย ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ)
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
27 มีนาคม 2549

