รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 10/๒๕๕8
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม QS2 – 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 10/๒๕๕8 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ห้องประชุม QS2 - 602 แล้วดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญ
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
ตามหนังสือที่อ้างถึงขอให้นาความกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี
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พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอประทานเชิญเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย” (Globalization,
Regionalization, and Localization: Implications for Thai Society) ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เอ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี และขอประทานพระกรุณาประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ และผู้มีอุปการคุณ
จานวน ๓๕ ราย กับขอประทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการจัดงาน ฯ ร่วมในการฉายพระรูป จานวน ๑ ชุด
พร้อมทั้งบันทึกภาพและวีดิทัศน์ในโอกาสดังกล่าวความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้นาความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จไปในการนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว
และประทานพระอนุญาตตามที่ขอพระกรุณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
(โทร. 0๒-๒๒๑-๐๘๗๓) และราชองครักษ์ประจาพระองศ์ ฯ วังเทเวศร์ (โทร. ๐๒-๓๕๖-๐๗๙๓)
เพื่อพิจารณา จัดทากาหนดการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแถลงข่าว การจัดงานรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๑๕ (โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ :
นัยต่อสังคมไทย)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแถลงข่าวการจัดงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕
(โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์
เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับผู้ร่วมการประชุมและสื่อมวลชน ซึ่งมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กล่าวรายงาน
ภายในงานได้มีการจัดโครงการ “เสวนาทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และความมั่นคง”
ในหัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญล้ม...คนไทยได้อะไร” และอีกหนึ่งหัวข้อ “ความมั่นคงของมนุษย์ในมิติความมั่นคง
แบบทหาร : บทเรียนของประเทศไทยจากเหตุการณ์ราชประสงค์” ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับรางวัลศิษย์เก่าต้นแบบ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ในพิธีครุบูชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าต้นแบบ “คุณครูนักกิจกรรม”
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต
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สุรัตน์เรืองชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร เป็นศิษย์เก่า
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๓๓ “ทวิชากร” พ.ศ. ๒๕๓๐
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
โดยมี ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นผู้นานิสิตเข้าศึกษาดูงาน ทั้งนี้ มีคุณประพันธ์
จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณศิริพงศ์ โพธลักษณ์ ผู้อานวยการฝ่ายบริหารโรงงาน
(สาโรง) ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ) ในวันอังคารที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี อนันต์นาวี กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง กรรมการ
และคุณอรพร สดใส กรรมการและเลขานุการ ให้เกียรติตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกันให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อย่างพร้อมเพรียงกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทบทวนปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทาทอง ๕ ศูนย์ปฏิบัติการ
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทบทวน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา
จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย เป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเกณฑ์คุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ที่ได้เลื่อนตาแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รุ้งนภา
ยรรยงเกษมสุข ที่ได้เลื่อนตาแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในภาพรวมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี
มีคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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๑.3 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคณะการเมือง
การปกครอง
๑. โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคณะการเมืองการปกครองได้จัดประชุมขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิทยากรจาก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะดนตรีและการแสดง มาร่วมให้ข้อมูล
และนาอภิปราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
๒. สกอ. ได้จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ โดยได้แบ่งกลุ่มศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา โดยยึดตาม
ISCED ๒๐๑๓ ซึ่งผลของการจัดคือ
2.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม ๐๓๑
2.๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม ๐๔๑
2.๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม ๐๔๒
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
ซึ่งในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ หน้า ๒๔
ได้อธิบายว่า คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน
๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลทาให้การประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แตกต่างไปจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ นับตั้งแต่วันที่
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)
๔. อาจารย์สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ทุกคน ได้ทาแบบตอบรับเข้าร่วมในโครงการจัดตั้งคณะใหม่
(คณะการเมืองการปกครอง หรือคณะรัฐศาสตร์การเมือง) รวมทั้งหมด ๑๖ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)
๕. ภาควิชารัฐศาสตร์ กาลังจะมีอาจารย์ใหม่ ระดับปริญญาเอก เป็นนักเรียนทุน สกอ.
อีก ๔ คน ซึ่งมาแนะนาตัวในวันนี้ ๑ คน กาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ ๒ คน
และที่สหรัฐอเมริกา ๑ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) ซึ่งจะทาให้มีอาจารย์ในภาควิชา มีจานวน
๒๐ คน หรือมากกว่านั้นในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
9/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม โรงแรมไพร์มไทม์ (Prime Time
Hotel)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม โรงแรมไพร์มไทม์
(Prime Time Hotel)
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 3/๒๕๕8 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 3/๒๕๕8 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติ ดังนี้
1. รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ
2. ควรแสดงข้อมูลงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของบุคลากรประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน
ให้คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๖ เรือ่ ง สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
ในการนี้กองบริหารและทรัพยากรพัฒนาบุคคลได้แจ้งแนวทางการจัดทาประกาศให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และให้เห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าว เสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิการบดี
พิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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มติ
1. อนุมัติในหลักการ โดยอนุโลมให้ใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2558
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. ระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในประกาศข้อ 6 สาระสาคัญว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษในอัตราเดือนละ 3,000 บาท ตามข้อ 6 ว่าต้องเป็นผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีในขั้น
“ดีมาก” ขึ้นไป
3. ในคราวถัดไป เห็นควรให้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี ความเพียงพอของ
งบประมาณ และมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับรอบการดาเนินการที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้รอบคอบยิ่งขึ้น
4.2 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2558
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุและตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
ในการนี้ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งแนวทางการจัดทาประกาศให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าว เสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิกาบดีพิจารณา
ดังนั้น จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2558
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2558
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการ โดยอนุโลมให้ใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2558
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. ระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในประกาศข้อ 6 สาระสาคัญว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษในอัตราเดือนละ 3,000 บาท ตามข้อ 6 ว่าต้องเป็นผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีในขั้น
“ดีมาก” ขึ้นไป
3. ในคราวถัดไป เห็นควรให้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี ความเพียงพอของ
งบประมาณ และมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกับรอบการดาเนินการที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาให้รอบคอบยิ่งขึ้น

8

4.3 พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการ
ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 10 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1. นายวรวิทย์
ท้ายเมือง
57441092
เกรดเฉลี่ย 3.29
2) นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไปภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1. นางสาวกนกพิชต์ เกตุทอง
57440272
เกรดเฉลี่ย 3.45
2. นายพัฒนพงษ์
เลียวรักษ์โอฬาร 57440484
เกรดเฉลี่ย 3.29
3. นายจตุรงค์
ฉัตรแก้ว
57440312
เกรดเฉลี่ย 3.10
3) นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชานิติศาสตร์
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1. นางสาวนัยนา
นวลสม
57440195
เกรดเฉลี่ย 4.00
2. นางสาวสุวดี
มาแลง
57440223
เกรดเฉลี่ย 3.70
3. นายนฤนาท
บุญเพ็ง
57441216
เกรดเฉลี่ย 3.34
4. นางสาวตุลาพร
สุขประเสริฐ 57441201
เกรดเฉลี่ย 3.06
5. นายกฤษณะ
ชูลขันท์
57441319
เกรดเฉลี่ย 2.96
6. นายวีรวัฒน์
บุญมา
57441276
เกรดเฉลี่ย 2.91
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นิสิตจานวน 10 ราย ดังรายชื่อที่เสนอมามีสิทธิ
เปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นภาคปกติได้
4.4 พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 16 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1) นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวธนัญญา
พุ่มห้วยรอบ 57441204
เกรดเฉลี่ย 2.69
2. นางสาวชนิดา
ผูกพันธ์
57441325
เกรดเฉลี่ย 2.42
3. นางสาวนันทวรรณ คาสนิท
57441350
เกรดเฉลี่ย 2.39
4. นางสาวสิตานัน
วงศ์ระวีกุล
57441282
เกรดเฉลี่ย 2.31
5. นางสาวนิศารัตน์
นพพัชรากร 57441351
เกรดเฉลี่ย 2.31
6. นางสาวศศิธร
เหลืองมหามงคล 57441395
เกรดเฉลี่ย 2.16
7. นางสาวจารุพรรณ โตไพโรจน์
57441169
เกรดเฉลี่ย 2.01
8. นางสาวปวันรัตน์
ศิวพรชัยกุล 57441359
เกรดเฉลี่ย 2.48
2) นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวชุติกาญจน์
2. นางสาวพัทชา

โสภี
ทองเจือ

56140251
56140092

เกรดเฉลี่ย 2.14
เกรดเฉลี่ย 2.15

3) นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
1 .นางสาวปภาวรรณ คัญทับ
56440925
เกรดเฉลี่ย 2.51
2. นางสาวแพรพลอย ตะระวิสิทธ์
56441705
เกรดเฉลี่ย 2.35
3. นางสาวกัณฑิมา
กานะกาศัย
56440852
เกรดเฉลี่ย 2.22
4. นางสาวปัทมา
สิริรัตนพงษ์ 56440930
เกรดเฉลี่ย 2.08
5. นางสาวเอมวิภา
อุนะพานัก
56440398
เกรดเฉลี่ย 2.07
4) นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
1. นายธีรเดช

มากมี

57441578

เกรดเฉลี่ย 2.23

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นิสิตจานวน 16 ราย ดังรายชื่อที่เสนอมามีสิทธิ
เปลี่ยนสาขาวิชาเอก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ได้
4.5 พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 20 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปรางทิพย์ สีมาลา
56660072 เกรดเฉลี่ย 2.99
2. นายรังสรรค์
เรืองจุ้ย
56160275 เกรดเฉลี่ย 2.75
3. นางสาวจิตรเลขา
พรมรังศรี
57160217 เกรดเฉลี่ย 2.69
4. นายปารวุฒิ
บุญเทศ
56160115 เกรดเฉลี่ย 2.63
5. นายจารุพัฒน์
สายทองคา
56160108 เกรดเฉลี่ย 2.62
6. นางสาวณัฎฐศิริ
ศรีสวัสดิ์
56660197 เกรดเฉลี่ย 2.46
7. นายสุกฤษฏ์
ปฎิปัณณะ
56160288 เกรดเฉลี่ย 2.19
8. นางสาวพัชชา
ผูกเกษร
56030171 เกรดเฉลี่ย 2.14
9. นายยศพล
คชเสนีย์
55530172 เกรดเฉลี่ย 2.09
10. นางสาววรนุช
ศรีหาญ
56030505 เกรดเฉลี่ย 2.06
2) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวเจนจิรา
มะลิลา
57160218 เกรดเฉลี่ย 3.05
2. นางสาวสุทธิดา
คาแพง
57660067 เกรดเฉลี่ย 2.15
3. นางสาวนาตาชา
บัวเจริญธาราเวช 57660049 เกรดเฉลี่ย 2.05
3) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา))
1. นายณัฐณุพงษ์
สนาน้อย
57660041 เกรดเฉลี่ย 2.26
4) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวกรรวี
ไทยพินิจ
57520520 เกรดเฉลี่ย 2.94
2. นางสาวอัจฉราพร จันทร์แขวน 57520393 เกรดเฉลี่ย 2.59
3. นางสาวจิณห์วรา
หมุดธรรม
57520332 เกรดเฉลี่ย 2.27
5) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวจริยา
ทองบัณฑิต
57130078 เกรดเฉลี่ย 2.50
6) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะดนตรีและการแสดง เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวสาธินี
ล้อสีทอง
56060481 เกรดฉลี่ย 2.13
7) นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวรัชชา
สีสรรค์
56050545 เกรดเฉลี่ย 2.52
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นิสิตจานวน 20 ราย ดังรายชื่อที่เสนอมามีสิทธิ
ย้ายเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษได้
4.6 พิจารณาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการ
2. เห็นควรให้เพิ่มเติมการจาแนกข้อมูลในแผนปฏิบัติงานประจาปี 2559 ในมิติการแยก
ตามยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการกากับติดตามผลของคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ต่อไป
4.7 ขอเปิดรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 เทอม 2
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาขอเปิดรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เทอม ๒
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เนื่องจากจานวนนิสิตที่รับเข้ามาในเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวนไม่ถึง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้
4.8 ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าธรรมเนียม สาหรับบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (นายศักดา ศิลากร และนายกัมปนาท เบ็ญจนาวี) ถอนวาระ
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตช่วยปฏิบัติงานของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน ๒ คน คือ นายศักดา ศิลากร และนายกัมปนาท เบ็ญจนาวี ซึ่งกาลังศึกษา
อยู่ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ภาคปกติ โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด
หลักสูตร ๑๐๐,๐๐๐ บาท และขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

-
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4.9 ขอปรับการแปลชื่อภาษาอังกฤษของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาขอปรับการแปลชื่อภาษาอังกฤษของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ คือ Political Economy and Governance โดยคาว่า Governance ในแวดวงวิชาการทางรัฐศาสตร์
ในปัจจุบันพบว่า มีการแปลไปในทานองเดียวกันคือ การจัดการปกครอง ดังเอกสารแนบท้ายนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้ใช้เปลี่ยนแปลงชื่อแปลของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ คือ Political Economy and Governance โดยคาว่า Governance กาหนดคาแปล คือ “การจัดการ
ปกครอง” โดยให้มีผลบังคับใช้กับหลักสูตรปี พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
2. ให้งานบัณฑิตศึกษาประสานงานกับหลักสูตรในการดาเนินการขอแก้ไขในขั้นตอน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรต่อไป
4.10 ขอเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
จานวน 2 ราย
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษานิสิตหลักหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ จานวน ๒ ราย
มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. นายสุเทพ เชื้อสมุทร รหัสนิสิต ๕๘๙๑๐๐๖๕
ลาดับ

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว

หน่วย เกรด
กิต

๑

๑๐-๕๐๐ English Reading

N

๒

๑๘-๕๐๑ Organization Theory
and Management Process

๓

๓

๑๘-๕๐๘ Seminar on
Organizational Administration
๑๘-๖๑๐ Organization
Development in Thai Society

๓

๔

๓

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ต้องการเทียบโอน

S

๖๗๑๕๐๓ English for Political
Scientist
A ๖๗๗๕๕๓ Administration and
Management for Thai Local
Government
A ๖๗๗๖๘๕ Seminar in Thai
Provincial Administration
A - ๖๗๗๕๒๖ Thai Local Governance

หน่วยกิต

๓
๓
๓
๓

๒. นายกฤษณะ เชี่ยวเวช รหัสนิสิต ๕๘๙๑๐๒๗๕
ลาดับ

๑

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว

PA ๖๐๐ Public Management

หน่วย
กิต

เกรด

๓

B+

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ต้องการเทียบโอน

๖๗๗๕๕๓ Administration and
Management for Thai Local
Government

หน่วยกิต

๓
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๒
๓

PA ๖๐๑ Thai Social and
Political System
PA ๖๔๐ Public Policy and
Planning

๓

A-

๓

A-

๖๗๑๕๒๓ Thai Constitutions
and Political Institutions
๖๗๗๕๒๗ Public Policy and
Planning in Provincial
Administration

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
ครั้งพิเศษที่ 4/2558 วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม QS2-602
ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 12.20 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๓
๓

