รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1/๒๕๕7 วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๓. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๔. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๕. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๖. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๗. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๘. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๙. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๐. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
๑๑. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
๑๒. อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
๑๓. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๔. นางกันตา ปานสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
1. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เริ่มประชุมเวลา 15.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
1/๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1.1 งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณ ะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ร่ ว มงาน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้ องประชุม เทาทอง คณบดีค ณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบหมายให้ คุณอรพร สดใส และคุณลักษณารีย์ สุริศร งานประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อสรุปผลและกาหนดแผนปฏิบัติการการดาเนินแผนงานเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าสู่ระดับสากล โดยกลุ่มสังคมศาสตร์มีหน่วยงานเข้าร่วมงาน จานวน 3
หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สระแก้ว) โดยที่ประชุมสรุปว่าจะมีการจัดตั้ง Social Science Intelligence Center (SSIC) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยหรือข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ สามารถนาข้อมูลมาเผยแพร่และ
ใช้งานร่วมกัน ได้ ทั้งนี้ จะนาข้อมูล จากงานวิจัยต่างๆ ที่ได้มาจัดทาเป็น Model ในการพยากรณ์ และสามารถ
นาไปสู่ Recommendation System ที่ประชาชน ชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ หรือส่ วนต่างๆ สามารถเข้ามาใช้เพื่อ
เป็นการให้สารสนเทศแบบครบวงจร ส่วนคณะทางานจะมาจากเครือข่ายภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
บูรพาหรือหน่ วยงานระดับ ประเทศ ส าหรับ งบประมาณจะมาจากความร่วมมือระหว่างคณะ หรืองบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ ต้องนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แสดงความยินดีกับคณะกรรมการประจาคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 12/2556
เมื่อวัน พฤหั ส บดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้ องประชุมชั้น 8 อาคารวิท ยาลั ย
พาณิชยศาสตร์ ผู้บริหารคณะและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนในการมอบ
แจกันดอกไม้และของที่ระลึก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่ง ขันโบว์ลิ่งการ
กุศลชมรมนิสิตเก่าของคณะฯ
เมื่อวัน ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ บางแสนโบว์ล ห้ างแหลมทองบางแสน
ชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศจาก
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอก

วิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กล่าวเปิดงานและร่วมทาการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ธัช ขันธประ
สิทธิ์ รักษาการประธานชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ บุญมา
ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานในการมอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3 การจัด
งานโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนชมรมนิสิตเก่าของคณะรวมถึงสมทบทุนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาใน
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งมีการจัดทาพระพุทธรูปประจาคณะ (พระไพรีพินาศ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศ าสตร์ร่วมงานกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ สนามตะกร้อ มหาวิทยาลัยบูรพา บุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
2557 แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว โดยมีการแข่งขัน 6 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล 2.
วอลเลย์บอล 3.แบดมินตัน 4.เปตอง 5.เซปักตะกร้อ 6.กีฬาเบ็ดเตล็ด โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้สังกัด
อยู่สีเหลือง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ประธานสภาพนักงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช นายกสโมสรบุคลากรและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กล่าวรายงาน โดยการจัดกีฬาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2557 ในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในการ
ทางานร่วมกันภายในองค์กรให้เกิดความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงและพื้นที่ตามแนวเขตรอยต่อชายแดน
เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2556 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุ ง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และพื้นที่ตามแนวเขตรอยต่อชายแดนไทย-พม่า และชายแดนไทย-ลาว ประกอบรายวิชารัฐและ
สังคม โดยมี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม และ ดร.โชติสา ขาวสนิท
อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาความเป็นมาของจังหวัดตามเขตชายแดน โดยศึกษาสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน รับถ่ายทอดข้อมูลตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้นิสิต รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ประสบการณ์จริงและสามารถคิดวิเคราะห์ ลักษณะสาคัญ
ของการบริหารองค์กร สภาพพื้นที่ สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม ตาม
หลักทฤษฎีทางรัฐและสังคม

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มอบเงินสมทบทุนงานวันสถาปนาคณะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณี ธร คณบดีคณะรัฐ ศาสตร์และนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบูรพา มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน วันคล้ ายวัน
สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน 101,010 บาท โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี
(กากับงานกิจการนิสิต) ในฐานผู้รับผิดชอบโครงการวันสถาปนาคณะเป็นตัวแทนรับมอบเงินจานวนดังกล่าวในครั้ง
นี้ โดยจะน าไปสมทบทุ น จั ด งานวั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณะในวั น ที่ 26 มกราคม 2557 ซึ่ งมี ก ารจั ด ท า
พระพุทธรูปประจาคณะ (พระไพรีพิน าศ) ขนาดความกว้างหน้าตัก 32 นิ้ว เพื่อนามาประดิษฐานประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ล้างบ้าน ล้างเมือง

ยกเครื่องประเทศไทย”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และ
นิ ติศ าสตร์ จั ดโครงการอบรมสั ม มนาเรื่ อง “ล้ างบ้ าน ล้ างเมือ ง ยกเครื่องประเทศไทย” โดย ดร.วุฒิ พ งษ์
เพรียบจริยวัฒ น์ ผู้อานวยการสถาบันสหสวรรษ สถาบันการเมืองภาคประชาชน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โอม หุวะนันทน์ รองคณบดี (กากับงานกิจการพิเศษ) กล่าวเปิดงานอบรมสัมมนา ซึ่งการจัดโครงการอบรม
สัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่นาทางทางการเมือง (Political Road Map)
และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับแผนที่นาทางการเมือง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.8 ผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบของที่
ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แด่คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกและของขวัญแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.9 คณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ม อบของที่ ร ะลึ ก และสวั ส ดี ปี ใ หม่

ผู้บริหาร 3 คณะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณี
ธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบปฏิทินและสมุดจดบันทึกเป็นของที่ระลึกแด่
ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะ
การจัดการและการท่องเที่ยว และ ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เนื่องในโอกาส
วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “ทาบุญ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557”
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้อง QS2-102 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดกิจกรรมทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิท ย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทั้งนี้ ทาง
คณะได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้ง 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้ง
อนุรักษ์ความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.11 คณะรัฐศาสตร์และนิติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
บุคลากร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องอาหารสีคราม โรงแรมบางแสนวิลล่า แหลม
แท่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ซึ่งมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานสังสรรค์นี้อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดงาน
สังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรได้พบปะ
สังสรรค์สร้างความคุ้นเคยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.12 คณะรั ฐศาสตร์และนิติศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยบู รพา มอบของที่ ระลึกแด่
ผู้บริหาร บุคลากรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
ผู้ปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาและหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิท ยาลั ย เพื่อมอบของที่ระลึกและกระเช้าสวัส ดีปีใหม่ ทั้งนี้ ได้เดินทางไปสวัส ดีปีใหม่ห น่ วยงาน
ดั ง ต่ อ ไปนี้ คณะโลจิ ส ติ ก ส์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า คณะแพทยศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และสานักงานอธิการบดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.13 ผู้บริหารลาออกจากตาแหน่ง
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์ ได้ลาออกจากตาแหน่งรองคณบดี ซึ่งมี
ผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณาจารย์ บุ ค ลากร คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ เข้ า ร่ ว มโครงการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา สกอ. สมศ.
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มอบหมายให้
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง การทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ณ
ห้องประชุม ภปร.903 โดยมี ผศ.ดร.โอม หุวะนันทน์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน อ.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
อ.วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร นางกันตา ปานสวัสดิ นางอรพร สดใส และนางสาวลักษณารี ย์ สุริศร เพื่อร่วมรับ
ฟั งการทบทวนความรู้ ในองค์ ป ระกอบที่ 1, 2 และ 9 โดยสรุป ที่ ป ระชุ ม ฯ จะเน้ น เรื่อ งของกระบวนการ
ดาเนิ น งานในลั ก ษณะ PDCA (Plan Do Check และ Act) ในทุ ก ตั ว บ่ งชี้ ส าหรับ องค์ป ระกอบที่ 1 ปรัช ญา

ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ จะเน้นเรื่องการตั้งค่าของตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
และแผนการปฏิบัติงานประจาปีว่าบรรลุหรือไม่บรรลุกี่โครงการ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จะเน้นเรื่อง
การจัดทา มคอ. สายสนับสนุน สาหรับองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่ ทุ กหน่ ว ยงานต้ องดาเนิ น งานอยู่ แล้ ว แต่ จะเน้ นเรื่อ งการน าผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษามา
ปรับปรุงการทางาน เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยที่เผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ศูนย์ไอ
อาร์พีซี ระยอง เดินทางไปศึกษาดูงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางน้าผึ้ง
และกลุ่มแม่บ้านท่าคา
เมื่อวัน ที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2556 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ศูนย์ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง เดินทางไปศึกษาดูงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางน้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มแม่บ้านท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม นาโดย
อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
อาจารย์ประจาบางส่วนเวลาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ประเพณีและวัฒ นธรรมของคนใน
ชุมชน และส่งเสริมให้ นิ สิต รับ ประสบการณ์ ตรงจากสถานที่จริง ประสบการณ์ จริง และสามารถคิดวิเคราะห์
ลักษณะสาคัญของการบริหารองค์กรในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักการจัดการธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้ง เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน รับการถ่ายทอดข้อมูลตรงจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการ
อบรมผู้ประกาศของ (กสทช.)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับสื่อในบริบทของประชาคมอาเซียน ในการ
อบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ระดับกลาง จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนภาค
ตะวันออกแห่งประเทศไทย การบรรยายในครั้งนี้ ถือเป็นการบริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และ
อาเซียนศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4.2 MR.Markku Salomaa University of Eastern Finland มาบรรยายใน
หัวข้อ “EU and AEC : Similarites & Difference”
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้ อ ง HU-SO 200 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ ได้เชิญ MR.Markku Salomaa จาก University of Eastern Finland มาบรรยายในหัวข้อ “EU and
AEC : Similarites & Difference” ในรายวิชา ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนไทย โดยมี ดร.จักรี
ไชยพินิจ เป็นผู้แปลสรุปให้นิสิตเข้าใจมากยิ่งขึ้น การบรรยายครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมาและความ
แตกต่างของสหภาพยุโรป (EU) และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 รายชื่อ เสนอในการคัด เลื อกเป็ น ประธานผู้ท รงคุณ วุฒิ ต่ อคณะกรรมการ

พนักงานเมืองพัทยา
ด้ ว ยเมื อ งพั ท ยาได้ มี ห นั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ อ าจารย์ จ ากคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ปี ในสายงานนิติการ ตาแหน่ง
นิติกร นั้น ทางภาควิชานิติศาสตร์ โดยหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ได้พิจารณาเสนอชื่อนายเจนวิทย์ นวลแสง เพื่อ
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.2 รายงานการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์นิติศาสตร์สามสถาบัน
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์นิติศาสตร์สามสถาบัน ในวันที่ 12
มกราคม พ.ศ.2557 ณ ลานกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บัดนี้ โครงการได้ดาเนินการเรียบร้อย
แล้ว โดยเดิมทางภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็ นเจ้าภาพแต่เนื่องจาก
ติดขัดในเรื่องสถานที่ในการแข่งขัน ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงรับเป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันครั้งนี้แทน ทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตของภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการจานวน 135 คน และ
จากการแข่งขันได้รับรางวัลถ้วยรางวัลรวมชนะเลิศ สุดท้ายของการจัดการแข่งขันได้มีมติให้ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕7 วัน ศุกร์ ที่ 24
มกราคม พ.ศ.๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตประจาภาคเรียนที่ 1/2556
ด้ว ยอาจารย์ จ รัส ศรี รูปขาดี ได้ขออนุมัติแก้ผ ลการเรียนของนิ สิ ต วิช า 671101
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ กลุ่ม 5 (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน จึงขอแก้ไขผลการเรียนของนิสิตตามรายชื่อต่อไปนี้
เลขที่
29
30
33
35
38
39
41
43
45
47
48
51
55
57
59
67
69

รหัส
55030023
55030047
55030071
55030140
55030200
55030213
55030283
55030298
55030348
55030346
55030439
55030444
55030549
55030572
55030640
55030693
55030700

ชื่อ-สกุล
นางสาวทิพย์พิพัฒน์
นางสาวอรณิชา
นางสาวโสฐิดา
นางสาวมินตรา
นางสาวชมพูนุท
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวดารารัตน์
นายอาทิตย์
นางสาวชญามน
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวจตุรพร
นางสาวปิรยฉัตร
นางสาวจริยา
นางสาวอาพร
นายจิรวัฒน์
นางสาวปุญญิศา
นายวัชรากร

จั่นทองสุข
ไข่เกษ
คงงาม
บุญล้อม
สังข์ศรี
จันทโรจน์
บุณมาก
ภารวงค์
จันทนา
สอาด
โฉมศิริ
ราเพย
พาดี
สุขประเสริฐ
แดงใจ
ศรีหาญ
สีสมัย

คะแนน
เดิม
70.20
79.90
83.30
80.90
82.40
72.80
68.50
68.60
64.80
75.70
63
73.90
68.90
66.20
73.90
67.30
60.90

เกรด
เดิม
C+
B
B
B
B
C+
C+
C+
C
B
C
C+
C+
C
C+
B
C

คะแนน
แก้ไข
74.33
88.31
85.61
86.98
88.19
75.82
78.65
76.27
89.30
84.40
69.38
76.60
76.69
78.19
80.49
86.14
74.21

เกรด
แก้ไข
B
B+
B+
B+
B+
B
B
B
A
B+
C+
B
B
B
B
B+
B

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบตามที่เสนอทั้งนี้เพื่อให้เป็นผลดีกับนิสิต
2. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณีรายวิชาที่มีการเปิดสอนหลายกลุ่มควรมีการประสานงานเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

4.๒ พิจารณาขออนุมัติสอนเกินภาระงาน 18 หน่วยกิต
ด้วยอาจารย์โชติสา ขาวสนิท อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้รับมอบหมายภาระงานสอนประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จากภาควิชารัฐศาสตร์ที่มีหน่วย
กิตรวมทั้งสิ้นเกินกว่า 18 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ถอนวาระประชุม

4.3 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
ตามที่ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลั กสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง นั้น ในการนี้ ใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเทียบโอนรายวิชา
ให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซีย ที่ศึกษาในหลักสูตร จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. MR.BAYU MITRA ADHYATMA KUSUMA รหัส ๕๕๙๒๑๑๘ เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต
๔ รายวิชา ดังนี้
ลา รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ดับ (ภาษาอังกฤษ)
๑ MDG๖๑๐๓ Research Methodology
๒ MDG๖๑๐๔ Theory of Public
Administration

หน่วย เกรด
กิต
๓
๓

A
B+

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน
(ภาษาอังกฤษ)
๖๗๑๕๗๓ Social Research Methodology
๖๗๕๕๒๒ Theories of Administration in
Public Sector

หน่วย ผลการ
กิต เทียบโอน
๓
๓

ลา รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ดับ (ภาษาอังกฤษ)
๓ MDG๖๑๐๑ Public Policy Analysis
๔

MDG๖๑๐๕ Political Economy of
Development
รวม

หน่วย เกรด
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน
กิต
(ภาษาอังกฤษ)
๓ A
๖๗๔๕๓๒ National Security and Public
Policy
๓ B ๖๗๓๖๒๘ Current Issue in Political
Economy
and Governance
๑๒
รวม

หน่วย ผลการ
กิต เทียบโอน
๓
๓
๑๒

๒. MISS THERESIA OCTASTEFANI รหัส ๕๕๙๒๑๑๘๗ เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รายวิชา ดังนี้
ลา รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ดับ (ภาษาอังกฤษ)
๑ MDG๖๑๐๓ Research Methodology
๒ MDG๖๑๐๔ Theory of Public
Administration
๓ MDG๖๑๐๑ Public Policy Analysis
๔

MDG๖๑๐๕ Political Economy of
Development
รวม

หน่ว
ย
กิต
๓
๓

เกร
ด
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน (ภาษาอังกฤษ)

หน่ว ผลการ
ย เทียบโอน
กิต
๓
๓

A ๖๗๑๕๗๓ Social Research Methodology
B+ ๖๗๕๕๒๒ Theories of Administration in
Public Sector
๓ A ๖๗๔๕๓๒ National Security and Public
๓
Policy
+
๓ B ๖๗๓๖๒๘ Current Issue in Political Economy ๓
and Governance
๑๒
รวม
๑๒

๓. MISS ILMI USROTIN C รหัส ๕๕๙๒๑๑๘๘ เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รายวิชา ดังนี้
ลา รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ดับ (ภาษาอังกฤษ)
๑ MDG๖๑๐๓ Research Methodology
๒ MDG๖๑๐๔ Theory of Public
Administration
๓ MDG๖๑๐๑ Public Policy Analysis
๔

MDG๖๑๐๕ Political Economy of
Development
รวม

หน่ว
ย
กิต
๓
๓

เกร
ด
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน (ภาษาอังกฤษ)

หน่ว ผลการ
ย เทียบโอน
กิต
๓
๓

A ๖๗๑๕๗๓ Social Research Methodology
B+ ๖๗๕๕๒๒ Theories of Administration in
Public Sector
+
๓ B ๖๗๔๕๓๒ National Security and Public
๓
Policy
+
๓ B ๖๗๓๖๒๘ Current Issue in Political Economy ๓
and Governance
๑๒
รวม
๑๒

๔. MISS NOVIYANTI รหัส ๕๕๙๒๑๑๘๙ เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รายวิชา ดังนี้
ลา รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ดับ (ภาษาอังกฤษ)
๑ MDG๖๑๐๓ Research Methodology

หน่วย เกรด
หน่วย ผลการ
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน (ภาษาอังกฤษ)
กิต
กิต เทียบโอน
๓ A
๖๗๑๕๗๓ Social Research Methodology
๓

ลา รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ดับ (ภาษาอังกฤษ)
๓ MDG๖๑๐๑ Public Policy Analysis
๔

MDG๖๑๐๕ Political Economy of
Development
รวม

หน่วย เกรด
หน่วย ผลการ
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน (ภาษาอังกฤษ)
กิต
กิต เทียบโอน
+
๓ B
๖๗๔๕๓๒ National Security and Public
๓
Policy
+
๓ B ๖๗๓๖๒๘ Current Issue in Political
๓
Economy
and Governance
๑๒
รวม
๑๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.4 รายชื่อเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เพิ่มเติม)
ด้วยในรายวิชา 678307 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมจากเดิมได้ติดต่อเชิญอาจารย์
พิเศษ คือ นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล เป็นผู้รับผิดชอบสอน แต่เนื่องจากภาควิชานิติศาสตร์ได้รับการติดต่อประสาน
ให้ทราบว่าท่านติดภารกิจไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ในการสอนได้ จึงได้ติดต่อประสานออกหนังสือเชิญนายธนฤทธิ์
โทวรรธนะ มาดาเนินการสอนแทน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อ
แต่งตั้งนายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ เป็นอาจารย์พิเศษ ในภาค 2/2556 ต่อไป (ทั้งนี้นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ เคยเป็น
อาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตครั้งสุดท้าย ในภาคเรียนที่ 2/2555)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ เป็ น อาจารย์ พิ เศษประจ าภาควิ ช า
นิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556
4.5 แจ้งรายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่น คาร้องเพื่อขอเปลี่ ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณ สมบัติ
เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่ านิสิตมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
5.1 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) เป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอรทัย
สมณะ
55140264
เกรดเฉลี่ย 2.62
2.นางสาวนริศรา
เพชรรัตน์
55140227
เกรดเฉลี่ย 3.45
5.2 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1.นายยศธนา
จิตต์โอภาส
55441048
เกรดเฉลี่ย 2.08

5.3 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
1.นายนัทธวุธ
มะหะหมัด
55441016
เกรดเฉลี่ย 3.53
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.6 แจ้งรายชื่อนิสิต ขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรั ฐ ศาสตร์ และนิ ติ ศ าสตร์ เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต ที่ มีค วามสนใจต้ อ งการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 9 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1.นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงจิต
55440368
เกรดเฉลี่ย 3.88
2.นางสาวเหมือนฝัน ศรลัมพ์
55440372
เกรดเฉลี่ย 3.25
3.นางสาวมนัสชนก
สวนอ่วม
55440241
เกรดเฉลี่ย 2.94
2 นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
เป็น ภาคปกติ
1.นางสาวปัณฑิตา
กิ่งชม
55441554
เกรดเฉลี่ย 3.84
2.นายกฤตนัย
อิทธิสาวรรณชัย 55441510
เกรดเฉลี่ย 3.73
3.นายรวิโรจน์
นพเกตุ
55441555
เกรดเฉลี่ย 3.40
4.นางสาวอภิญญา
จันทร์สงคราม 55441989
เกรดเฉลี่ย 3.34
5.นางสาวปาริฉัตร
สว่างโคกกรวด 55441965
เกรดเฉลี่ย 3.32
6.นายสหรัฐ
ซาซุม
55440657
เกรดเฉลี่ย 3.84
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.7 แจ้งรายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนดจานวน 21 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวพรทิพย์
พรภักดี
54520443
เกรดเฉลี่ย 2.25
2.นางสาวกฤตยา
พุกพงษ์
54520408
เกรดเฉลี่ย 2.46
3.นางสาวอรพรรณ
ตันปานบุญ
55520423
เกรดเฉลี่ย 2.68
4.นางสาวชุติมา
รอดเพราะบุญ 55520407
เกรดเฉลี่ย 2.88
5.นางสาวบุศวัณย์
สอนใจดี
55020688
เกรดเฉลี่ย 2.65
2 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวกนกวรรณ ธนาดลรุ่งเจริญ 54130002
เกรดเฉลี่ย 2.43
2.นายณัฐกร
เสงี่ยมจิตต์
55430401
เกรดเฉลี่ย 2.54
3.นายพิเชษฐ์
แซ่ตั๊น
55430710
เกรดเฉลี่ย 2.61
4.นายนภดล
พรหมสีดา
55430408
เกรดเฉลี่ย 2.77
3 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นายจเร
ศรีสุข
55670053
เกรดเฉลี่ย 2.28
2.นายกิตติพศ
นิธิอนันตกุล 55670181
เกรดเฉลี่ย 2.54
4 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นายพิษณุพจณ์
กิตติพัชรเกษม 55660311
เกรดเฉลี่ย 2.24
2.นายศุภชัย
กุลภวัต
55660256
เกรดเฉลี่ย 2.31
3.นางสาวจันทร์จิรา
ทองคา
55660228
เกรดเฉลี่ย 2.76
5 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เรียนวันธรรม ภาคพิเศษ)
1.นายกิตติธัช
เตชะพงศถิต 55430708
เกรดเฉลี่ย 2.66
6 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ภาคพิเศษ)
1.นางสาวพัชรีญา
เกตานนท์
55430053
เกรดเฉลี่ย 2.45
7 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ภาคพิเศษ)
1.นายไชยพัฒน์
พงษ์สุข
55550696
เกรดเฉลี่ย 2.19
8 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นายอนันต์
นิธิวิบูลย์
55021010
เกรดเฉลี่ย 2.76
2.นางสาววัชรี
บุญประเสริฐ 55020087
เกรดเฉลี่ย 2.40

9 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นายจเร
นุ่มนาค
55430591
เกรดเฉลี่ย 2.40
10 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นางสาวมุกตา
มณีวงศ์
55670196
เกรดเฉลี่ย 2.63
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.8 พิจารณาแก้ไขผลการเรียน
ตามที่อาจารย์เกรียงไกร กางกาจัด อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 675222 Principle of
General Administration กลุ่ม 1 ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 และได้ดาเนินการสอน-สอบ และ
ส่งผลการเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง พบภายหลังว่าเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนเข้าสู่ระบบ จึงขอแก้ไข
คะแนนและผลการเรียนใหม่จานวน 7 ราย ดังนี้
1. ลาดับนิสิตที่ 9 นางสาวนาฏอนงค์ ภิญโญยิ่ง รหัส 56140056 แก้ไขคะแนนเก็บใหม่จาก 22
เปลี่ยนเป็น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 80.5 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D+ เป็นผลการเรียนใหม่ B
2. ล าดับ นิ สิ ตที่ 10 นางสาวยลพิ ช า กรณี กิจ รหั ส 56140057 แก้ไขคะแนนเก็บใหม่จาก 16
เปลี่ยนเป็น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 71.5 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D เป็นผลการเรียนใหม่ C
3. ลาดับนิสิตที่ 11 นางสาววไลลักษณ์ พูลสวัสดิ์ รหัส 56140058 แก้ไขคะแนนเก็บใหม่จาก 21
เปลี่ยนเป้น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 78 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D+ เป็นผลการเรียนใหม่ C+
4. ลาดับนิสิตที่ 12 นางสาวศิรดา ทรงนางรอง รหัส 56140059 แก้ไขคะแนนเก็บใหม่จาก 15.5
เปลี่ยนเป็น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 75 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D+ เป็นผลการเรียนใหม่ C+
5. ล าดั บ นิ สิ ต ที่ 13 นางสาวศิ โ รธร ผาสุ ข รหั ส 56140060 แก้ ไขคะแนนเก็ บ ใหม่ จ าก 17.5
เปลี่ยนเป็น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 77 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D+ เป็นผลการเรียนใหม่ C+
6. ลาดับนิสิตที่ 14 นางสาวชีราพร ทองวิเชียร รหัส 56140107 แก้ไขคะแนนเก็บใหม่จาก 13.5
เปลี่ยนเป็น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 74.5 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D เป็นผลการเรียนใหม่ C
7. ลาดับนิสิตที่ 15 นางสาวปริณดา วโรภาสรุ่งเรือง รหัส 56140109 แก้ไขคะแนนเก็บใหม่จาก
19.5 เปลี่ยนเป็น 37 ผลรวมคะแนนเป็น 80 และแก้ไขเกรดเดิมจาก D+ เป็นผลการเรียนใหม่ B
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
4.9 ขอเปิดรับนิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ

บริหารจัดการ ภาคปกติ

ตามที่ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลั กสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริห ารจัดการ ภาคพิเศษ นั้น ในการนี้ ใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
รายละเอียดดังนี้
๑ ขอเปิดรับนิสิต ภาคปกติ (เรียนในวันและเวลาราชการ)
๒ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๓ ขอปรับแผนการรับนิสิตเพื่อรองรับนิสิต ภาคปกติ
ปีการศึกษา

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

ภาคปกติ
(เรียนในวันและเวลาราชการ)

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

ภาคพิเศษ
(เรียนในวันเสาร์-วันอาทิตย์)

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

รวม

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.10 ขอความเห็น ชอบหลักสูตร และค าขอเปิ ดหลักสูต รรั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2557
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พัฒ นาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และได้จัดทาการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
กุลสวัสดิ์ รองคณบดี และประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
เป็ น ประธานในการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร เมื่ อ วัน จั น ทร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 โดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก
มหาวิท ยาลั ย บู ร พา มาร่ ว มวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รในครั้งนี้ ได้ แ ก่ 1.ศาสตราจารย์ ดร.ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ 2.รอง ศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา 3.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล 4. ดร.นิติ มณีกาญจน์ 5.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว และ
6. ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง ภายหลังการวิพากษ์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร แล้วนั้น คณะฯ จึงขออนุมัติ ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตร
ใหม่ ปีการศึกษา 2557
2. ขอความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

5.1 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

กาหนดประชุมครั้งต่อไป

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.

เลิกประชุม 18.28 น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

