รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๓. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๔. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๕. อ.ธีระ กุลสวัสดิ์
๖. รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร
๗. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๘. อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๙. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๑๐. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๑. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๒. อ.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๓. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๔. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

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

ผู้ช่วยเลขานุการ

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลาง เชาว์ มณีวงษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงาน “กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙” โดยได้ตั้ง
ขบวนพาเหรดหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินเข้าสู่สนาม ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
กล่าวรายงานและในช่วงเย็น ได้มีงานคืนสู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และศิษย์
เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน หลังจากการทากิจกรรมร่วมกันมาทั้งวัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๒ คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าพบผู้บัญชาการโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี (กากับงานสานักงานจัดการศึกษา งานวิชาการ และงาน
บัณฑิตศึกษา) พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคงเข้าพบ พลตรีสุทัศน์
กาญจนานนท์กุล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เพื่ออวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
๒๕๕๖ และร่วมพูดคุยวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๓ การแต่งตั้ง ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๔ นิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ รองคณบดี(นายสมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ คณะผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาทิศทางสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่
อาเซียน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระหว่าง ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีสาระกิจกรรมหลักประกอบด้วยการทากิจกรรมพัฒนาองค์การ การ
สัมมนาแนวทางการส่งเสริมจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร และกิจกรรมสัมมนาองค์กรแห่งความสุข
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๓ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ๔ สถาบัน ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รองคณบดี(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) กาหนดเปิดรับสมัครนิสิต
ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๓ การขอเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต เป็นภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากมีนิสิตในรุ่นปัจจุบันจานวนมากที่กาลังศึกษาอยู่ อยู่ในขั้นตอน
การทาวิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ส่งผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ไม่เพียงพอ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๔ การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง เนื่องจากนิสิตในรุ่นปัจจุบันยังไม่สาเร็จการศึกษา และอยู่ในขั้นตอนการทา
วิทยานิพนธ์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๕ ข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖

จานวนผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตร

ลาดับ
๑. ปริญญาเอก
- สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
๒ ปริญญาโท
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
- สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
- สาขารัฐศาสตร์
-สาขานิติศาสตร์
๓ ปริญญาตรี
-สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
-สาขานิติศาสตร์ ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขาบริหารทั่วไป ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขารัฐศาสตร์ ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขาการปกครองท้องถิ่น มีประสบการณ์ (ภาคพิเศษ)
-สาขาการปกครองท้องถิ่น ๔ ปี (ภาคพิเศษ)

จานวนผู้สมัคร
๑
๓
๑
๕
๔
๑๖
๓
๑๗
๑๒๒
๑๔๔
๑๖๑
๒
๔๐

-สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน (ภาคพิเศษ) บางแสน
-สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน (ภาคพิเศษ) IRPC

๑๑๐
๒๘

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการโอนย้าย
นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ศึกษา ณ วิทยาเขตจันทบุรี กลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๗ พิ จ ารณาขยายการรับ รับ สมัค รบุ ค คลเข้าศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
บัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการเป็นรับสมัคร
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัคร เพียง ๑๗ คน ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตจึงเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(ภาคพิเศษ)ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ อีกจานวน ๗๐ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ปฏิทินการสอบคัดเลือก นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบ
การและใบสมัคร
การรับสมัคร

สถานที่
เว็บไซต์
http://www.polsci-law.buu.ac.th
และ www.buu.ac.th
ห้อง ๖๐๖ ตึก QS ๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วัน / เดือน / ปี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา
-

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐น.
ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
๑๖.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้มี
เว็บไซต์
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สิทธิ์สอบข้อเขียน
http://www.polsci-law.buu.ac.th
และสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน
ชั้น ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์
ชั้น ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศผลการ
เว็บไซต์
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คัดเลือก
http://www.polsci-law.buu.ac.th
รายงานตัว
ทางเว็ปไซต์http://smartreg.buu.ac.th/
*หมายเหตุ
๑. ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น.
๑๖.๐๐ น.
-

๒.ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครและชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท ได้ที่งานวิชาการ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น ๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS๒) ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

๑.๓.๘ พิจารณาขยายการรับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ทั้ง
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไป จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ปฏิทินขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ ปี
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ครั้งที่ ๒
รายการ
สถานที่
วัน / เดือน / ปี
รับใบสมัคร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๗ มกราคม - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือ download ใบสมัครได้ที่
website: http://www.polscilaw.buu.ac.th/
การรับสมัคร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๗ มกราคม - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศรายชื่อ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยบูรพา
และสอบสัมภาษณ์ และ website: http://www.polscilaw.buu.ac.th/
สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ประกาศผลสอบ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบูรพา
และ website: http://www.polscilaw.buu.ac.th/
รายงานตัว
ทางเวปไซต์
๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
http://smartreg.buu.ac.th
หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา
๐๙.๐๐-๑๖.-๓๐ น.

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น.

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

-

๑.๓.๙ แจ้งสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์โรงเรียนเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จังหวัด
ระยอง
ผลการประเมินแจ้งว่าไม่ผ่านการประเมิน มีผลให้คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ต้องยุติการดาเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยเฉพาะจะดาเนินการแจ้งนิสิตที่ได้
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ รองคณบดี(นางสริยา วิริโยสุทธิกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ งานประกันคุณภาพทางการศึกษา กาหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
การประกันคุณภาพหน่วยงานต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจานวน ๑๙ คน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ และศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี ทั้งยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะทา
ให้บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการ
ทางาน ตามหน้าที่รับผิดชอบของตนให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ รองคณบดี(ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี
เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงาน “พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้โอวาทรวมทั้งแนะแนวทาง ในการทางาน
และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แก่นิสิตชั้นปี ๔ ที่กาลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และในการนี้
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “นิสิตรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบไปไม่โกง”

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์จัดกิจกรรมให้บริการชุมชนด้านประชาธิปไตยและการ
พัฒนา (ค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖)
ภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการ
ชุมชนด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชนอย่างดี มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่นักเรียน และสารวจ
ความเห็นของชุมชนต่อการให้บริการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่จะให้ทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖.๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานพรรคเพื่อไทย และพรรค
ประชาธิปัตย์
เมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรายวิชา ๖๗๒๒๒๑ กลุ่ม
ผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง พานิสิตจานวน ๒๗ คน ศึกษาดูงาน ณ พรรคเพื่อไทย ได้รับการต้อนรับ
จากผู้อานวยการพรรคในการเยี่ยมชมและให้นิสิตซักถาม รวมทั้งเข้าร่วมงานแถลงนโยบายของผู้สมัครผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร คือ พลตารวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ และพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าพรรค
คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวนนท์ อินทรโกมาลยสูต โฆษกพรรประธิชาปัตย์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๗ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ภาควิชานิติศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธวชิรปัญญาบูรพา
นิติฯ”
ด้วยนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างพระ
“พระพุทธวชิรปัญญาบูรพานิติฯ” และจัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธวชิรปัญญาบูรพานิติฯ”ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะกรรมการประจา
คณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพิธี

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๘ รองคณบดี (อาจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์) แจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๘.๑ ประกาศคณะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
เงินรายได้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ นั้น คณะกรรมการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยได้พิจารณาทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) จึงมีประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒อาคาร ๖๐ พรรษามหา
ราชินี ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุม (รายละเอียดเอกสารดังแนบ)
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน และมี
งบประมาณเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ

๔.๒ พิจารณาการแต่งตัง้ อาจารย์พิเศษของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในภาคการศึกษา ๐/๒๕๕๖ (ภาคฤดูร้อน) ภาควิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มีอาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนรายวิชา จานวน ๑ คน คือ นายนันทน อินทนนท์ รหัสวิชา๖๗๘๒๔๗
Intellectual Property Law กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่ม ๒๑๐๔ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารย์
พิเศษรับผิดชอบสอนรายวิชา จานวน ๓ คน คือ ดร.ณัฎฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ วิชากฎหมายว่าด้วยการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
วิชา กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
มติ
เห็นชอบ งานวิชาการเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
๔.๓ พิจารณาเห็นชอบการขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
ด้วย นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้
ส่วนงาน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมนาเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้
๑. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน:
กรณีศึกษาตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
๒. เอกสารประกอบการสอน วิชา ๒๑๙๔๑๑ การเมืองการปกครองท้องถิ่น
๓. บทความทางวิชาการ เรื่อง ชนชั้นนาและโครงสร้างอานาจท้องถิ่นกับการเมืองการ
เลือกตั้งจากรูปแบบสภานายกเทศมนตรี (Council Mayor Form) ถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง(The Strong
Mayor Form) )ประสบการณ์จากเทศบาลตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (กันยายน –
ธันวาคม ๒๕๕๒)
๔. หนังสือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความงานวิจัย วารสารการเมือง การบริหารและ
กฎหมาย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๕) เรื่องการขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน :
กรณีศึกษาตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
๕. หนังสือรับรองงานวิจัย
๖. แบบ ก.พ.อ. ๐๓
ประเด็นเสนอ
๑. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๒.๑ คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ

๒.๓ รองศาสตราจารย์
อนุกรรมการ
๒.๔ นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
เลขานุการ
มติ เห็นชอบ ตามที่หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๑. คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร อนุกรรมการ
๔. นางนุชจรินทร์วรรณพงษ์
เลขานุการ
๔.๔ พิจารณาเห็นชอบการขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
ประเด็นเสนอ

๑. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๒.๑ คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ
๒.๓ รองศาสตราจารย์
อนุกรรมการ
๒.๔ นางนุชจรินทร์วรรณพงษ์
เลขานุการ
มติ เห็นชอบ ตามที่หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๑. คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร อนุกรรมการ
๔. นางนุชจรินทร์วรรณพงษ์
เลขานุการ
๔.๕ พิจารณาการขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ ผศ.ดร.
ไพฑูรย์ โพธิสว่างหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ และนางสาว
เมทินาอุทารส นักวิจัย
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ถอนวาระ
๔.๖ พิจารณาอนุมัติสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียนปลาย การศึกษา ๒๕๕๕

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จานวน ๒ คน และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต จานวน ๑ ราย
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต นั้น งานบัณฑิตศึกษาใคร่ขออนุมัติสาเร็จการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท จานวน ๓ ราย
ดังนี้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม๒ ราย
๑. นางสาวอรณิชย์ อนุพันธุ์สกุล
รหัส ๕๔๙๒๑๐๙๖
๒. นางสาวกฤษณา เปรมเดชา
รหัส ๕๔๙๒๐๐๕๕
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ๑ ราย
๑. นายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์
รหัส

๕๔๙๑๐๓๘๕

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยในคราวต่อไปให้ทาบันทึกสถิติผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาประกอบ
เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
๔.๗

พิจารณาการขอย้ายหลักสูตรการเรียน ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความสนใจ
ต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการเรียน
ดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตจานวน ๑ ราย ยื่นคาร้องเพื่อ
ขอรับการพิจารณาดังนี้
- ขอเปลี่ยนสถานภาพจากการรัฐประศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
เป็นสาขาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นายจักรภัทร คล้ายจาด
๕๔๔๔๑๔๗๒ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๐
ประเด็นเสนอ พิจารณาการขอย้ายหลักสูตร
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ภาควิชาตรวจสอบคุณสมบัติ และที่นั่งของหลักสูตร ก่อนนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๔.๘

พิจารณาการรับนิสิตต่างคณะเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความ
สนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการ
เรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตจานวน ๑๐ ราย ยื่นคาร้อง
เพื่อขอรับการพิจารณาดังนี้

- นิสิตขอเปลี่ยนสถานภาพจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวจิติมา ปั้นเหยาะ
๕๓๐๒๑๑๘๙ เกรดเฉลี่ย ๒.๐๑
๒. นางสาวอิงอร วินิจมโนกุล
๕๓๐๒๑๒๑๔ เกรดเฉลี่ย ๒.๑๘
- นิสิตขอเปลี่ยนสถานภาพจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นนิสิตคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
๑. นายอรรถวุฒิ เปี่ยมประสาธน์ ๕๒๑๐๐๒๔๗ เกรดเฉลี่ย ๒.๐๖
- นิสิตขอเปลี่ยนสถานะภาพจากนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ เรียนวัน
ธรรมดา)
๑. นางสาวอัญชลี อัมรา
๕๒๔๓๐๘๖๐ เกรดเฉลี่ย ๒.๒๔
ประเด็นเสนอ พิจารณาการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ภาควิชาตรวจสอบคุณสมบัติ และที่นั่งของหลักสูตร ก่อนนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๔.๙

พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ความทราบแล้ว นั้น ในการนี้ ทางงานวิชาการ ขอเสนอ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอ เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ
เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยให้จัดทาสรุปประเด็นที่ปรับปรุง ส่วนที่ปรับปรุง
และแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
๔.๑๐ พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
ตามที่คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคงซึ่งได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย และได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลที่เคยศึกษาในหลักสูตรของกองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่ผู้ที่เคยได้รับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ หรือหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ ๑๒ หน่วยกิต
- หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หลักสูตรนายทหารอาวุโสของเหล่าทัพ
กองบัญชาการทหารสูงสุด สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ ๙ หน่วยกิต
และในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ ๖ หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาการเทียบโอนดังกล่าว
มติ
นาเสนอเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบในคณะกรรมการประจาคณะ
๔.๑๑ เสนอขอเทียบโอนรายวิชาให้กับนิสิตระดับปริญญาโท
ตามที่ คณะรัฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศาสตร์ ได้ จั ด การเรีย นการสอนหลั กสู ต รรัฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (หน่วยสอนสปท.) นั้น ในการนี้ ใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเทียบ
โอนรายวิชาให้กับ นางสาววรณธร หงส์จรรยา รหัสนิสิต ๕๕๙๒๑๐๖๕ รายละเอียดดังนี้
เทียบโอน ๓ หน่วยกิต ๑ รายวิชา ดังนี้
ลาดับ

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว

๑

SD ๕๐๑ SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY ๑

๒

SD ๖๐๕ SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY ๒

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน

หน่วยกิต

๓

๖๗๑๕๗๓ SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY

๓

๓

รวม

๓

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาการเทียบโอนดังกล่าว
มติ
เห็นชอบ
๔.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๕ (แต่งตั้งย้อนหลัง)
ภาควิชานิติศาสตร์ ขอส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ทาการสอนดังนี้
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคการศึกษา
๑/๒๕๕๕ และภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕
๒. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๕ ภาค ๑/๒๕๕๕ และภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕
เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

มติ

เห็นชอบ งานวิชาการเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๕
เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ)
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑๕. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๑๖. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๑๗. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๑๘. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๑๙. อ.ธีระ กุลสวัสดิ์
๒๐. รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร
๒๑. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๒๒. อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๒๓. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๒๔. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๒๕. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๒๖. อ.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๒๗. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๒๘. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

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

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลาง เชาว์ มณีวงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงาน “กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙” โดยได้ตั้ง
ขบวนพาเหรดหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินเข้าสู่สนาม ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
กล่าวรายงานและในช่วงเย็น ได้มีงานคืนสู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และศิษย์
เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน หลังจากการทากิจกรรมร่วมกันมาทั้งวัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๒ คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าพบผู้บัญชาการโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกลาง โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี (กากับงานสานักงานจัดการศึกษา งานวิชาการ และงาน
บัณฑิตศึกษา) พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคงเข้าพบ พลตรีสุทัศน์
กาญจนานนท์กุล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เพื่ออวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
๒๕๕๖ และร่วมพูดคุยวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๓ การแต่งตั้ง ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๔ นิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ รองคณบดี(นายสมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ คณะผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาทิศทางสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่
อาเซียน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระหว่าง ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีสาระกิจกรรมหลักประกอบด้วยการทากิจกรรมพัฒนาองค์การ การ
สัมมนาแนวทางการส่งเสริมจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร และกิจกรรมสัมมนาองค์กรแห่งความสุข
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๓ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ๔ สถาบัน ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รองคณบดี(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) กาหนดเปิดรับสมัครนิสิต
ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๓ การขอเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต เป็นภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากมีนิสิตในรุ่นปัจจุบันจานวนมากที่กาลังศึกษาอยู่ อยู่ในขั้นตอน
การทาวิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ส่งผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ไม่เพียงพอ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๔ การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง เนื่องจากนิสิตในรุ่นปัจจุบันยังไม่สาเร็จการศึกษา และอยู่ในขั้นตอนการทา
วิทยานิพนธ์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๕ ข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖

จานวนผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตร

ลาดับ
๑. ปริญญาเอก
- สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
๒ ปริญญาโท

จานวนผู้สมัคร
๑
๓

๓

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
- สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
- สาขารัฐศาสตร์
-สาขานิติศาสตร์
ปริญญาตรี
-สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
-สาขานิติศาสตร์ ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขาบริหารทั่วไป ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขารัฐศาสตร์ ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขาการปกครองท้องถิ่น มีประสบการณ์ (ภาคพิเศษ)
-สาขาการปกครองท้องถิ่น ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
-สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน (ภาคพิเศษ) บางแสน
-สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน (ภาคพิเศษ) IRPC

๑
๕
๔
๑๖
๓
๑๗
๑๒๒
๑๔๔
๑๖๑
๒
๔๐
๑๑๐
๒๘

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการโอนย้าย
นิสิตรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ศึกษา ณ วิทยาเขตจันทบุรี กลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๗ พิ จ ารณาขยายการรับ รับ สมัค รบุ ค คลเข้าศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
บัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการเป็นรับสมัคร
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัคร เพียง ๑๗ คน ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตจึงเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
(ภาคพิเศษ)ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ อีกจานวน ๗๐ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปฏิทินการสอบคัดเลือก นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต

รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบ
การและใบสมัคร
การรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน

สถานที่
เว็บไซต์
http://www.polsci-law.buu.ac.th
และ www.buu.ac.th
ห้อง ๖๐๖ ตึก QS ๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

วัน / เดือน / ปี
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา
-

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เว็บไซต์
http://www.polsci-law.buu.ac.th

๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐น.
ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
๑๖.๐๐ น.

ชั้น ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการ
คัดเลือก
รายงานตัว

*หมายเหตุ

ชั้น ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เว็บไซต์
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
http://www.polsci-law.buu.ac.th
ทางเว็ปไซต์http://smartreg.buu.ac.th/
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น.
๑๖.๐๐ น.
-

๑. ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

๒.ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครและชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท ได้ที่งานวิชาการ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น ๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS๒) ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

๑.๓.๘ พิจารณาขยายการรับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)ครั้งที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ทั้ง
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไป จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ปรากฏตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

ปฏิทินขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ ปี
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ครั้งที่ ๒
รายการ
สถานที่
วัน / เดือน / ปี
รับใบสมัคร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๗ มกราคม - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบูรพา
หรือ download ใบสมัครได้ที่
website: http://www.polscilaw.buu.ac.th/
การรับสมัคร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๗ มกราคม - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศรายชื่อ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยบูรพา
และสอบสัมภาษณ์ และ website: http://www.polscilaw.buu.ac.th/
สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
ประกาศผลสอบ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยบูรพา
และ website: http://www.polscilaw.buu.ac.th/
รายงานตัว
ทางเวปไซต์
๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
http://smartreg.buu.ac.th
หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา
๐๙.๐๐-๑๖.-๓๐ น.

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น.

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

-

๑.๓.๙ แจ้งสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์โรงเรียนเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จังหวัด
ระยอง
ผลการประเมินแจ้งว่าไม่ผ่านการประเมิน มีผลให้คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ต้องยุติการดาเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยเฉพาะจะดาเนินการแจ้งนิสิตที่ได้
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ รองคณบดี(นางสริยา วิริโยสุทธิกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ งานประกันคุณภาพทางการศึกษา กาหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน
การประกันคุณภาพหน่วยงานต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจานวน ๑๙ คน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ และศึกษาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี ทั้งยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะทา
ให้บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการ
ทางาน ตามหน้าที่รับผิดชอบของตนให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ รองคณบดี(ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี
เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงาน “พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้โอวาทรวมทั้งแนะแนวทาง ในการทางาน
และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แก่นิสิตชั้นปี ๔ ที่กาลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และในการนี้
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “นิสิตรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบไปไม่โกง”

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๖.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์จัดกิจกรรมให้บริการชุมชนด้านประชาธิปไตยและการ
พัฒนา (ค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖)
ภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการ
ชุมชนด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชนอย่างดี มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่นักเรียน และสารวจ
ความเห็นของชุมชนต่อการให้บริการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่จะให้ทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖.๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานพรรคเพื่อไทย และพรรค
ประชาธิปัตย์
เมื่อวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรายวิชา ๖๗๒๒๒๑ กลุ่ม
ผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง พานิสิตจานวน ๒๗ คน ศึกษาดูงาน ณ พรรคเพื่อไทย ได้รับการต้อนรับ
จากผู้อานวยการพรรคในการเยี่ยมชมและให้นิสิตซักถาม รวมทั้งเข้าร่วมงานแถลงนโยบายของผู้สมัครผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร คือ พลตารวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ และพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าพรรค
คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวนนท์ อินทรโกมาลยสูต โฆษกพรรประธิชาปัตย์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๗ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ภาควิชานิติศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธวชิรปัญญาบูรพา
นิติฯ”
ด้วยนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างพระ
“พระพุทธวชิรปัญญาบูรพานิติฯ” และจัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธวชิรปัญญาบูรพานิติฯ”ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะกรรมการประจา
คณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพิธี

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๘ รองคณบดี (อาจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์) แจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๘.๑ ประกาศคณะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
เงินรายได้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ นั้น คณะกรรมการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยได้พิจารณาทุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) จึงมีประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒อาคาร ๖๐ พรรษามหา
ราชินี ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุม (รายละเอียดเอกสารดังแนบ)
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน และมี
งบประมาณเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ

๔.๒ พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในภาคการศึกษา ๐/๒๕๕๖ (ภาคฤดูร้อน) ภาควิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มีอาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนรายวิชา จานวน ๑ คน คือ นายนันทน อินทนนท์ รหัสวิชา๖๗๘๒๔๗
Intellectual Property Law กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่ม ๒๑๐๔ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารย์
พิเศษรับผิดชอบสอนรายวิชา จานวน ๓ คน คือ ดร.ณัฎฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ วิชากฎหมายว่าด้วยการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
วิชา กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
มติ
เห็นชอบ งานวิชาการเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
๔.๓ พิจารณาเห็นชอบการขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
ด้วย นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้
ส่วนงาน ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมนาเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้
๗. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน:
กรณีศึกษาตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
๘. เอกสารประกอบการสอน วิชา ๒๑๙๔๑๑ การเมืองการปกครองท้องถิ่น
๙. บทความทางวิชาการ เรื่อง ชนชั้นนาและโครงสร้างอานาจท้องถิ่นกับการเมืองการ
เลือกตั้งจากรูปแบบสภานายกเทศมนตรี (Council Mayor Form) ถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง(The Strong
Mayor Form) )ประสบการณ์จากเทศบาลตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (กันยายน –
ธันวาคม ๒๕๕๒)
๑๐. หนังสือตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความงานวิจัย วารสารการเมือง การบริหารและ
กฎหมาย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๕) เรื่องการขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน :
กรณีศึกษาตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
๑๑. หนังสือรับรองงานวิจัย
๑๒. แบบ ก.พ.อ. ๐๓
ประเด็นเสนอ
๑. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๒.๑ คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ

๒.๓ รองศาสตราจารย์
อนุกรรมการ
๒.๔ นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
เลขานุการ
มติ เห็นชอบ ตามที่หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๕. คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร อนุกรรมการ
๘. นางนุชจรินทร์วรรณพงษ์
เลขานุการ
๔.๔ พิจารณาเห็นชอบการขอตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
ประเด็นเสนอ

๑. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๒.๑ คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ
๒.๓ รองศาสตราจารย์
อนุกรรมการ
๒.๔ นางนุชจรินทร์วรรณพงษ์
เลขานุการ
มติ เห็นชอบ ตามที่หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
๑. คณบดี
ประธานอนุกรรมการ
๒. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร อนุกรรมการ
๔. นางนุชจรินทร์วรรณพงษ์
เลขานุการ
๔.๕ พิจารณาการขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ ผศ.ดร.
ไพฑูรย์ โพธิสว่างหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ และนางสาว
เมทินาอุทารส นักวิจัย
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
ถอนวาระ
๔.๖ พิจารณาอนุมัติสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียนปลาย การศึกษา ๒๕๕๕

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จานวน ๒ คน และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต จานวน ๑ ราย
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต นั้น งานบัณฑิตศึกษาใคร่ขออนุมัติสาเร็จการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท จานวน ๓ ราย
ดังนี้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม๒ ราย
๓. นางสาวอรณิชย์ อนุพันธุ์สกุล
รหัส ๕๔๙๒๑๐๙๖
๔. นางสาวกฤษณา เปรมเดชา
รหัส ๕๔๙๒๐๐๕๕
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ๑ ราย
๑. นายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์
รหัส

๕๔๙๑๐๓๘๕

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยในคราวต่อไปให้ทาบันทึกสถิติผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาประกอบ
เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา
๔.๗

พิจารณาการขอย้ายหลักสูตรการเรียน ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความสนใจ
ต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการเรียน
ดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตจานวน ๑ ราย ยื่นคาร้องเพื่อ
ขอรับการพิจารณาดังนี้
- ขอเปลี่ยนสถานภาพจากการรัฐประศาสนศาสตร์การปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
เป็นสาขาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นายจักรภัทร คล้ายจาด
๕๔๔๔๑๔๗๒ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๐
ประเด็นเสนอ พิจารณาการขอย้ายหลักสูตร
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ภาควิชาตรวจสอบคุณสมบัติ และที่นั่งของหลักสูตร ก่อนนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๔.๘

พิจารณาการรับนิสิตต่างคณะเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความ
สนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการ
เรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตจานวน ๑๐ ราย ยื่นคาร้อง
เพื่อขอรับการพิจารณาดังนี้

- นิสิตขอเปลี่ยนสถานภาพจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวจิติมา ปั้นเหยาะ
๕๓๐๒๑๑๘๙ เกรดเฉลี่ย ๒.๐๑
๒. นางสาวอิงอร วินิจมโนกุล
๕๓๐๒๑๒๑๔ เกรดเฉลี่ย ๒.๑๘
- นิสิตขอเปลี่ยนสถานภาพจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นนิสิตคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
๑. นายอรรถวุฒิ เปี่ยมประสาธน์ ๕๒๑๐๐๒๔๗ เกรดเฉลี่ย ๒.๐๖
- นิสิตขอเปลี่ยนสถานะภาพจากนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ เรียนวัน
ธรรมดา)
๑. นางสาวอัญชลี อัมรา
๕๒๔๓๐๘๖๐ เกรดเฉลี่ย ๒.๒๔
ประเด็นเสนอ พิจารณาการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ภาควิชาตรวจสอบคุณสมบัติ และที่นั่งของหลักสูตร ก่อนนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๔.๙

พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ความทราบแล้ว นั้น ในการนี้ ทางงานวิชาการ ขอเสนอ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอ เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ
เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยให้จัดทาสรุปประเด็นที่ปรับปรุง ส่วนที่ปรับปรุง
และแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
๔.๑๐ พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
ตามที่คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคงซึ่งได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย และได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลที่เคยศึกษาในหลักสูตรของกองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่ผู้ที่เคยได้รับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ หรือหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ ๑๒ หน่วยกิต
- หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หลักสูตรนายทหารอาวุโสของเหล่าทัพ
กองบัญชาการทหารสูงสุด สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ ๙ หน่วยกิต
และในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔
มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ ๖ หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาการเทียบโอนดังกล่าว
มติ
นาเสนอเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบในคณะกรรมการประจาคณะ
๔.๑๑ เสนอขอเทียบโอนรายวิชาให้กับนิสิตระดับปริญญาโท
ตามที่ คณะรัฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศาสตร์ ได้ จั ด การเรีย นการสอนหลั กสู ต รรัฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (หน่วยสอนสปท.) นั้น ในการนี้ ใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเทียบ
โอนรายวิชาให้กับ นางสาววรณธร หงส์จรรยา รหัสนิสิต ๕๕๙๒๑๐๖๕ รายละเอียดดังนี้
เทียบโอน ๓ หน่วยกิต ๑ รายวิชา ดังนี้
ลาดับ

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว

๑

SD ๕๐๑ SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY ๑

๒

SD ๖๐๕ SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY ๒

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน

หน่วยกิต

๓

๖๗๑๕๗๓ SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY

๓

๓

รวม

๓

ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณาการเทียบโอนดังกล่าว
มติ
เห็นชอบ
๔.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๕ (แต่งตั้งย้อนหลัง)
ภาควิชานิติศาสตร์ ขอส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ทาการสอนดังนี้
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคการศึกษา
๑/๒๕๕๕ และภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕
๔. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๕ ภาค ๑/๒๕๕๕ และภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕
เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

มติ

เห็นชอบ งานวิชาการเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๕
เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ)
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

