(

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 11/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
--------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๓. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๔. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๕. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๖. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๗. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๘. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๙. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๑๐. ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
๑๑. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๒. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๓. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๔. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๕. นางกันตา ปานสวัสดิ์

คณบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

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

เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
11/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ และกล่าวต้อนรับนิสิตรายวิชาวิทยาการทางทหาร
เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม พรหมโยธี คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์จัดบรรยายและเปิ ดคอร์สในรายวิชาวิทยาการทางทหาร โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ชัยฤกษ์ แก้ว

พรหมมาลย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ ไทย เดินทางมาบรรยาย
เบื้องต้นให้นิสิตในรายวิชาวิทยาการทางทหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก โดยการจัดบรรยายและเปิดคอร์สในรายวิชา
วิทยาการทางทหารในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิ ตที่เลือกวิชาเสรีนี้ ได้รับรู้ถึงจุดประสงค์และความเป็นมาของวิชานี้ ซึ่งถือ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตที่ได้ทาการเลือกมาเรียนในรายวิชาวิทยาการทางทหารต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมทอดกฐิน และเป็นเจ้าภาพในพิ ธีเทศน์
มหาชาติ(กัณฑ์สักกบรรพ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤศจิก ายน 2556 ณ ลานหน้ าอาคาร 50 ปี มหาวิท ยาลั ย บู รพา
ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมทอดกฐินในงานเทศน์มหาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) และ ดร.เทียนชัย ศศิ
ศาสตร์ หั ว หน้ า ภาควิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ เดิ น ทางมาร่ ว มงานในครั้ ง นี้ และยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีเทศน์มหาชาติ ใน
กัณฑ์สักกบรรพ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 – 13.00 ณ หอประชุมธารง บัวศรี โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย ถวายผ้าไตรจีวรและตาลปัตร อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานสานักงาน
คณบดีและงานบริหารทั่วไป) และ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) ร่วมพิ ธีในครั้งนี้
ด้วย การจัดงานเทศน์มหาชาติในกัณฑ์สักกบรรพครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน และร่วม
อนุรักษ์ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อไป รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม นาเสนอผลการศึกษาดูงานและแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 10 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2556 ณ ห้ อ งพรหมโยธี นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ 6 นาเสนอผลการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนาให้แก่ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมและสั งคม รุ่ น ที่ 7 ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นที่ จ ะเลื อ กเดิ น ทางไปศึ ก ษายั ง ที่ ต่ า งๆ โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ เรื อตรี ดร.เอกวิท ย์ มณี ธ ร คณบดี คณะรัฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศาสตร์แ ละประธานหลั กสู ต ร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตทุก
คน และในช่ ว งเย็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ เรื อ ตรี ดร.เอกวิ ท ย์ มณี ธ ร ยั ง ร่ ว มล งแข่ งขั น ฟุ ต บอลเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตทั้งสองรุ่นอีกด้วย การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของนิสิตทั้งสองรุ่นในครั้งนี้ เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ใช้ เวลาว่างให้ เกิ ด ประโยชน์ และส่ งเสริม การท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่ างรุ่น น้ องรุ่น พี่ เพื่ อ
ความสัมพันธ์ที่ดี รวมทัง้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 คณ ะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ จั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต ร Legal
Legislative แก่เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา จั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต ร Legal Legislative แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบ ดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงานและร่วมให้การต้อนรับ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณี ธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการอบรมหลักสูตร Legal Legislative แก่
เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านไทย-ลาว และสร้างความสั มพันธ์ที่ดีต่อประเทศในประชาชนอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐ ศาสตร์ และนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยบู ร พา ร่ วมประชุม หารื อกั บ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2556 ณ สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปประชุมหารือร่วมกันใน
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุ ข รองคณบดี (กากับงานสานักจัด
การศึกษา งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา( ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงาน
ในหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับประชาชน” และลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ โรงแรมเทา – ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ
กับประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวเปิดงานสัมมนาและร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพากับศาลรัฐธรรมนูญ โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้ งนี้
การสัมมนาได้มีผู้มีความรู้ความสามารถร่วมกันบรรยายทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 1 นายจรูญ อินทจาร ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 2.นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3.ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 4.ดร.
ปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษาสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 5.อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจาภาควิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีประชาชน นิสิตและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังประมาณ 400 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ร่ ว มทอดกฐิ น ณ วั ด เนิ น เกษม จั ง หวั ด

สุพรรณบุรี
เมื่อวัน ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ วัดเนิน เกษม จังหวัดสุ พ รรณบุรี ผู้ บริห าร
บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพและเดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดเนิน
เกษม นาโดย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานสานักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป)
และอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมเดินทางไปทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย
การจัดทอดกฐินในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน และร่ว มอนุรักษ์
ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
วิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจาปี พ.ศ.2556
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งผู้แทนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ นางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ และนางสาวลักษณารีย์ สุริศร
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจาปี พ.ศ.2556 ณ ศูนย์นิทรรศการไบ

เทค กรุงเทพฯ ในหัวข้อ ธรรมาภิบาลสถานศึกษาและคุณธรรมคณาจารย์ คุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครู การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก และการทลายจุดอ่อนสู่จุดเริ่มแห่งความสาเร็จ ซึ่งหัวข้อดังกล่าวได้กล่าวถึงการบริหาร
จัดการที่ดีและการมีคุณธรรมเป็นสาคัญของคณาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ศิษย์ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาเป็นอย่าง
ดี ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ศิษย์ ซึ่งจะทาให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด สาหรับหัวข้อสุดท้ายการทลายจุดอ่อนสู่จุดเริ่มแห่งความสาเร็จ
เป็นการให้กาลังใจกับผู้ที่มีความท้อแท้ หมดกาลังใจให้ลุกขึ้นต่อสู้กับชีวิตด้วยความพยายามอย่างมีเป้าหมายที่
ชัดเจน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.2.3 รายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ปี

การศึกษา 2555
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 (1
มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน พ.ศ.2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ได้ แ จ้ ง รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ปี ก ารศึ ก ษา 2555 พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้ และตามเกณฑ์สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 14 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดี คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดงานปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่ นที่ 4 ประจาภาคปลายปี
การศึกษา 2556 โดยมี ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี (กากับงานสานักจัดการศึกษา งานวิชาการ และ
งานบั ณ ฑิตศึกษา) และ อาจารย์ชิตาพร พิ ศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล หั วหน้าภาควิช านิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
ปฐมนิเทศและให้คาแนะนาในเบื้องต้นแก่นิสิต
การปฐมนิ เทศในครั้งนี้ เพื่อให้ นิสิ ตที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึกษาเข้าใจถึง
ระบบการเรียนในเบื้องต้น และการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบของงานทะเบียนมหาวิทยาลัย โดยทาง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เชิญนายปรีชา สิทธิชัยทวีกุล นักวิชาการสารสนเทศศึกษา งานทะเบียนและสถิติ

นิสิต มาบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
บูรพา รวมทั้งสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.4 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 งานพระราชพิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี

การศึกษา 2555
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2557 นั้น ในการนี้ งานกิจการนิสิต
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชา ทั้ง 3 ภาควิชา และรักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ช่วยกาชับให้อาจารย์ในสังกัดภาควิชา และบุคลากรในสานักงานฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากที่ผ่านมาอาจารย์บางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่
17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10 /2556
มติ

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.๒ ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
คณะรั ฐ ศาสตร์แ ละนิ ติศ าสตร์ ได้ มี การจัด การเรียนการสอนในหลั ก สู ต รรัฐ ศาสตร
บัณฑิต นั้น ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ จีง ใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ขอเสนอแต่งตั้งในปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย
1.1 ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์
1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
1.3 อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม
1.4 อาจารย์ศิริรักษ์ สิงหเสม
1.5 อาจารย์เพ่ง บัวหอม
1.6 อาจารย์ไชยะ เทพา
1.7 อาจารย์กันตพัฒน์ ชนะบุญ
1.8 อาจารย์สรสิช สว่างศิลป์
1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์
1.10 อาจารย์มารินทร์ เฉลิมโชควัฒน
1.11 อาจารย์กันต์ แสงทอง
1.12 อาจารย์ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น
1.13 อาจารย์พงษ์นรินทร์ อัศวเศรณี
1.14 ดร.ประสิทธิ์ เงินชัย
1.15 อาจารย์พศวัต ผลิตนนท์เกียรติ
1.16 อาจารย์ภัทรพล เพ็ญโชติรัช
1.17 อาจารย์สมชัย ศิริสมบัติ
1.18 อาจารย์ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์
1.19 อาจารย์ประเทือง จันทพันธ์
1.20 อาจารย์บรรจง ชื่นสุวรรณ
1.21 ดร.สุรศักดิ์ คนมั่น
1.22 อาจารย์วีรวรรณ เอกชัย
1.23 MR. MOON CHOUL PARK
2. รายชื่อบุคคลที่เสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย
2.1 ว่าที่ร้อยตรี ไพรวัลย์ เคนพรม
2.2 เรืออากาศเอก สุรเชษฐ์ เฉลิมพล
2.3 อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1.เห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ขอเสนอแต่งตั้งในปีการศึกษา 2556 ที่ได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งภาคต้น
ปีการศึกษา 2556 จานวน 21 ราย โดยถอนชื่อ อาจารย์กันต์ แสงทอง และอาจารย์ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น
เนื่องจากไม่มีรายวิชาสอนในปีการศึกษา 2556
2.เห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษที่เสนอแต่งตั้งประจาภาคปลายปีการศึกษา 2556 จานวน 3 ราย ตาม
เสนอ
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา (ภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วย ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้สอนรายวิชา 218251 ธุรกิจกับการเมือง (Business and
Ploitics) ประจาภาคเรียนที่ 1/2556 ได้ประเมินผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวและส่งผลการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวแล้วเสร็จตามกระบวนการ ปรากฎว่าในส่วนของผลการประเมินมีผู้ที่ได้เกรด I
เนื่องจากนิสิตมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการทารายงานประจาวิชา ผู้สอนพิจารณา
เห็นว่าควรให้นิสิตคนดังกล่าว ได้ทารายงานใหม่และส่งผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง บัดนี้ นิสิตได้ส่งงานตามกาหนดและ
ดาเนินการตามกระบวนการประเมินผลเสร็จสิ้น ผู้สอนได้ดาเนินการพิจารณาผลการเรียนให้ประเมินผลการศึกษา
ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่ม 2101 (วิทยาเขตบางแสน)
53440723
นายปรีติ บุญสืบชาติ
ได้ผลการศึกษา C
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
จาก I เป็น C

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของ นายปรีติ บุญสืบชาติ

4.4 ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตประจาภาคเรียนที่ 1/2556
ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ ดร.บุญร่วม นภาโชติ อาจารย์ภัทรนิษฐ์ ปัญจโพธิวัฒน์ เรือ
อากาศเอกสุรเชษฐ์ เฉลิมพล และอาจารย์วิโรจน์ สิริจันทรานนท์ ได้ขออนุมัติแก้ผลการเรียนของนิสิต เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนาวสาวภัทรสุดา เห็นประเสริฐ รหัสนิสิต
56440753 วิชา 675211 Public Administration ประกาศผลการเรียนเป็น D+ ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น
A เนื่องจากไม่ได้กรอกคะแนนสอบกลางภาค
2. ดร.บุ ญ ร่ ว ม นภาโชติ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไขผลการเรีย นของนางสาวชวิศ า แก้ ว บุ ญ แก้ ว รหั ส นิ สิ ต
55442111 วิชา 675232 Good Governance and New Public Management ประกาศผลการเรียนเป็น
F ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น A เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสนิสิตทาให้การบันทึกคะแนนผิดพลาด
3. อาจารย์ภัทรนิษฐ์ ปัญจโพธิวัฒน์ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนาวสาวหัสรา ทองกลาง รหัสนิสิต
55440371 วิชา 675335 Office Management Procurement and Package การบริหารสานักงานและ
การพั ส ดุ ประกาศผลการเรี ย นเป็ น C+ ขอแก้ไขผลการเรีย นเป็ น A เนื่ องจากบั น ทึ กคะแนนสอบปลายภาค
ผิดพลาด

4. เรืออากาศเอกสุ รเชษฐ์ เฉลิมพล ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนายธีรภัทร์ สมพลเดช รหัสนิสิต
55441690 วิชา 677241 Management Information System for Administration ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริห าร ประกาศผลการเรีย นเป็ น F ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น D+ เนื่องจากบันทึกคะแนนสอบกลางภาค
ผิดพลาด
5. อาจารย์วิโรจน์ สิริจันทรานนท์ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนาวสาวนฤมล พงษ์หา รหัสนิสิต
54441698 วิชา Seminar in Personnel Resource Administration สั มมนาการบริห ารทรัพยากรบุ คคล
ประกาศผลการเรียนเป็น F ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น C+ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลคะแนน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบในการแก้ไขเกรดทั้ง 5 รายตามเสนอ
2. มอบให้ผู้บริหารกาหนดมาตรการในการกากับดูแลให้มีการตรวจสอบไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก
รวมทั้งกาหนดบทลงโทษผู้ที่แก้ไขเกรด เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ควรนาความผิดพลาดทีเกิดขึ้นมาบรรจุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของคณะฯ
4.5 ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตประจาภาคเรียนที่ 1/2556

(ภาควิชานิติศาสตร์)
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง และ อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ ได้ขออนุมัติแก้ไขผล
การเรียนของนิสิต เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 678351 กฎหมายลักษณะประกันภัย กลุ่ ม
2102 ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของ นายปฐวี ชีวางกูร จาก D เป็น A และแก้ไขเกรดของ นางสาวปวีณา
ประสาวะนัง จาก A เป็น D เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลคะแนน
2. อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ ได้สอนรายวิชา 220338 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอก
สั่ ง ล า ภ มิ ค ว ร ได้ (Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue
Enrichment) กลุ่ม 1 ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตจานวน 13 คน ดังเอกสารแนบ เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกผลคะแนน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสนิสิต
53140001
53140006
53140015
53140022
53140162
53140165
53140167
53140174

ชื่อ – สกุล
น.ส.กัญญารัตน์ วงศ์กลิ่นกรุด
นายธนัช เนตรวิเชียร
น.ส.วรรณอนงค์ ทัศน์ศิริ
น.ส.สุดธิดา ใจฉลาด
น.ส.ขวัญฤทัย จูอาไพ
นายนัยวัฒน์ บุญสุข
น.ส.เปมิกา เสงี่ยมงาม
น.ส.วิภาวรรณ์ เชื้อบุญมี

ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ขอแก้
B
A
B+
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
B+
A
A

ลาดับ
9
10
11
12
13

รหัสนิสิต
53140248
53140249
53140252
54020944
54020951

ชื่อ – สกุล
นายภาณุ มารวย
น.ส.ลลิตา แก้วมา
น.ส.อรพรรณ บุญภาค
นายนิพนธ์ เขมากโรทัย
น.ส.มณฑลี ภู่กฤษณา

ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนที่ขอแก้
B+
B+
A
A
B+
A
A
B
A
B+

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบในการแก้ไขเกรดตามรายชื่อที่เสนอ
2. มอบให้ ผู้ บ ริ ห ารกาหนดมาตรการในการกากับ ดูแลให้ มี การตรวจสอบไม่ให้ มี ความผิ ดพลาด
เกิดขึ้นอีก รวมทั้งกาหนดบทลงโทษผู้ที่แก้ไขเกรด เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3. ควรนาความผิดพลาดทีเกิดขึ้นมาบรรจุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของ
คณะฯ

4.6 ขออนุมัติสอนเกินภาระงาน 18 หน่วยกิต (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วยอาจารย์ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับ
มอบหมายภาระงานสอนประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีจานวนหน่วย
กิตรวมเกินกว่า 18 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเนื่องจากสอนเกิน 18 หน่วยกิตไปเพียง 1.5 หน่วยกิต และ
สอนเกินเนื่องจากเปลี่ยนช่วงเวลาเรียนของนิสิตทาให้อาจารย์ท่านเดิมที่ได้ติดต่อไว้ไม่สามารถมาสอนได้จึงต้องจัด
ให้ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน สอนแทน

4.7 ขออนุมัติสอนเกินภาระงาน 18 หน่วยกิต (ภาควิชานิติศาสตร์)
ด้ว ย อาจารย์ ภ ารดี ปลื้ ม โกศล และ อาจารย์ เจนวิท ย์ นวลแสง อาจารย์ ป ระจ า
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับมอบหมายภาระงานสอนประจาภาคปลาย ปีการศึกษา
2556 จากภาควิชานิติศาสตร์รวมทั้งสิ้นจานวน 21 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เพราะสอนเกินเนื่องจากอาจารย์ท่านเดิมซึ่งรับผิดชอบใน
รายวิชาดังกล่าวได้ลาออก ส่งผลให้รายวิชาที่อาจารย์ท่านเดิมรับผิดชอบอยู่ไม่มีผู้สอนในภาคปลาย ปีการศึกษา
2556
4.8 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนิ น งานแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์และนิ ติ ศาสตร์ ได้ พิ จารณาปรับ ปรุงแผนยุ ท ธศาสตร์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจาปี 2557 เรียบร้อยแล้ว ขอนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประจาปี 2557 ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
กาหนด

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยขอให้พยายามดาเนินการตามแผนในระยะเวลาที่

4.9 ประกาศคณะรั ฐ ศาสตร์ และนิ ติศ าสตร์ มหาวิทยาลั ยบูร พา เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ครั้ง ที่ 1
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปี
งบประมาณ 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอและพิจารณาโครงการวิจัย
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.10 ประกาศคณะรั ฐ ศาสตร์ และนิ ติศ าสตร์ มหาวิทยาลั ยบูร พา เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 7
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปี
งบประมาณ 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ผลิตผลงานทางวิชาการ
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.11 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้เงินสนับสนุนในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีนโยบายการสนับสนุนเงินในการตีพิมพ์บทความวิจัย
และบทความวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรคณะฯ ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกเผยแพร่สู่สาธารณชน
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.12 แนวทางการด าเนิ น การเรื่ อ งการเที ย บโอนผลการเรี ย นหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน ประจาภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2556
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน ขอเสนอแนวทางการดาเนินการเรื่องการเทียบโอนผล
การเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน ประจา
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยจัดอบรม 2 แห่ง ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บางแสน และหน่วยการเรียนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยี ไอ อาร์ พี ซี จังหวัดระยอง
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๑3 ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติผู้จบการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ปี
จานวน 163 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป(เทียบโอน)จานวน 1 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน 42 คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
จานวน 4 คน
หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต
จานวน 12 คน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน 11 คน
รวมทั้งสิ้น
233 คน

โดยให้สาเร็จการศึกษาลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.14 การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2553
การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2553 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากมีความซ้าซ้อนกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอแก้ไขรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ เห็ น ชอบตามที่ เสนอ ทั้ งหลั กสู ต รนิ ติศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต)
4.15 เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ภาควิชานิติศาสตร์ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
จานวน 1 ราย คือ นางสาวจุพาทิพย์ พบสุข
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
กาหนดประชุมครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น.

เลิกประชุม 18.00 น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

