รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 2/๒๕๕7 วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๓. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๔. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๕. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๖. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๗. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๘. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๙. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๐. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๑. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
๑๒. อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
๑๓. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๔. นางกันตา ปานสวัสดิ์

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

ผู้ลาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
2/๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1.1 การให้ทุนอุดหนุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อ และให้ทุนของบุคลากร ในคราวประชุม
ครั้ งที่ 1/2557 เมื่อ วัน ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2557 มี ม ติเห็ น ชอบ อนุ มั ติให้ นางสาวภารดี ปลื้ ม โกศล
ต าแหน่ ง อาจารย์ สั งกั ด ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ภาคปกติ หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยใช้เวลานอกราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
มีกาหนดการลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2560 พร้อมทั้งพิจารณาให้ทุนภายใต้
โครงการพัฒ นาบุ คลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็ นเวลา 3 ปีๆ ละ ไม่เกิน
250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายตามจริง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ติ้ง จากัด ขอบริจาคกล้องวงจรปิด จานวน
16 ตัว ให้กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ด้วยบริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ติ้ง จากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด จานวน 16 ตัว ให้กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อช่วยในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร ตามที่คณะฯ ได้ร้องขอมาตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ.2556 ซึ่ งทางบริ ษั ท บู ร พา ซี ซี ที วี แอนด์ ไลท์ ติ้ ง จ ากั ด ได้ เล็ งเห็ น ถึ งประโยชน์ ที่ ค ณะรัฐ ศาสตร์แ ละ
นิติศาสตร์ ได้รับจากระบบกล้องวงจรปิดที่ได้ทาการติดตั้งให้ และเพื่อให้เป็นไปตาม “โครงการช่วยเหลือสังคม”
ของบริษัท กรรมการบริษัท บูรพาซีซีทีวี แอนด์ ไลท์ติ้ง จากัด จึงมีมติในที่ประชุมขอบริจาคระบบกล้องวงจรปิด
ที่ได้ทาการติดตั้งให้กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางคณะรัฐศาสตร์
และนิ ติ ศ าสตร์ นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2557 โดยถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บ ของทางบริษั ท และ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสาคัญ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 ผู้บริหาร บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควร
เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี
เมื่อ วัน ศุก ร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้ บ ริห าร
คณาจารย์ และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (บรรจุเป็นพนักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี) ได้มาใช้สิทธิร่วมกัน
ในการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

รับทราบ

1.1.4 กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บู ร พา จั ด งานกี ฬ ารั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ สั ม พั น ธ์ ครั้ งที่ 10 โดยได้ ตั้ งขบวนพาเหรดหน้ า อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินเข้าสู่สนาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร กล่าวรายงาน ส่วนในช่วงเย็น ได้มีงานคืนสู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน หลังจากการทากิจกรรมและแข่งขันกีฬาร่วมกันมาตลอดวัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 พิธีทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี และพิธี
พุทธาภิเษก “พระไพรีพินาศ”
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงาน “วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะฯ และพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ” ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว 1 องค์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จานวน
20 องค์ และเนื้อผง จานวน 5,000 องค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายภัตตาหาร
เพลแก่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และในช่วงบ่ายฤกษ์เวลา 15.39 น. ได้เริ่มพิธีการพุทธาภิเษก “พระไพรีพินาศ”
ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ 5 รูป มาทาพิธีกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และผู้นาไปบูชา โดยทางคณะฯ ได้มอบพระไพรีพินาศเนื้อผงเป็นของที่ระลึกให้กับคนที่มาร่วมงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศ าสตร์ร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน กีฬาเปตองในงานวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ ได้มีการจัดการแข่งขั นเปตองขึ้น ทั้งนี้ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ส่งทีมเข้าร่วมทาการแข่งขันในรุ่นบุคคลชายทั่วไป นาทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา นักวิชาการ
ศึกษา งานกิจการนิสิต และนายณัฐพงษ์ คล่องเชิงสาน นิสิตชั้นปีที่ 2 การเข้าร่วมทาการแข่งขันเปตองใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และ
นิสิตให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.7 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภท
ทั่วไปชาย ในการแข่งขันเปตองวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2557 ณ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภททั่วไปชาย
การแข่งขันเปตองในงานวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ โดยในทีม ประกอบด้วย 1.นายจตุภูมิ ภักดีบุตร
ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ 2.นายคุณาธิป ผลทรัพย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาปกครองท้องถิ่น 3.นายชัชวาล จารัสแสง ชั้น
ปีที่ 1 สาขานิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.8 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าพบรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2557 ณ สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี เดินทางเข้าพบผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งได้รับ
การต้อนรับจาก พลโท วสุ เฟื่องสารวจ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และพลตรี ชัยฤกษ์
แก้วพรหมมาลย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มอบกระเช้าและของที่ระลึก ให้แด่ผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศทั้ง 2 ท่าน เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.9 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ที่คว้า 2
เหรียญเงินลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีกับ นายบุญ บูรณ์ ศักดากัมปนาท นิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม รุ่นที่ 7 ซึ่งไปคว้า 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดิน
แดงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประเภท Latin American Single Dance จังหวะ cha cha cha และ

ในประเภท Latin American Single Dance จังหวะ Rumba
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งานประชุมสัมมนาเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ.
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ห้ อ งประชุ ม ภปร.903 คณบดี ค ณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
อ.ชัยณรงค์ เครือนวน อ.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์ คุณกันตา ปานสวัสดิ์ คุณอรพร สดใส คุณลักษณารีย์ สุริศร
และคุณ ประภาศรี ถนอมจิตร์ เข้าร่วมงานประชุมสั มมนา “การทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)” ครั้งที่ 2
หั ว ข้ อ การทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ ตั ว บ่ งชี้ เกณฑ์ ม าตรฐาน และเกณฑ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (องค์ประกอบที่ 4,5,7)
โดยมี ดร.แววตา ทองระอา ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชี้แจงองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้ โดยจัดทาแนวการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้และทุกข้อ สาหรับ ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้ ช่วยอธิการบดี ฝ่ ายวิช าการ ได้ชี้แจงองค์ป ระกอบที่ 5 การบริการทางวิช าการแก่สั งคม มี 2 ตัว บ่ งชี้ และ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ โดยการอธิบายและให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวได้บันทึกไว้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาให้ผู้สนใจได้
ศึกษาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 วิ ท ยาลั ย กฎหมายและการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและ
การปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
นิติศาสตร์และการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
รองคณบดี ให้การต้อนรับ โดยมี อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ให้ความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอน และนายกร สกุลปลื้ม รักษาการรองนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยแก่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2557 ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงแรมเทาทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี(กากับงานกิจการนิสิต) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เข้าร่วมงานพิธีม อบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย แก่นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.เสนาะ อู น ากู ล ประธานมูล นิ ธิโตโยต้ าประเทศไทย เป็ น ประธานฝ่ ายมูล นิ ธิโตโยต้ าประเทศไทย และ
ศาสตราจารย์ นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับทุนการศึกษา
จากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย จานวน 44 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4 รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 กาหนดการสอบประมวลความรู้ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
กาหนดการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอกและการสอบประมวลความรู้
ของนิสิตระดับปริญญาโท ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

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

รับรองโดยมอบผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะ แก้ไขคาที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขออนุมัติสอนเกินภาระงาน 18 หน่วยกิต
ด้วยอาจารย์โชติสา ขาวสนิท อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับมอบหมายภาระ
งานสอนประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จากภาควิชารัฐศาสตร์ มีจานวนหน่วยกิตรวม 19.37 หน่วยกิต
ซึ่งเกินภาระงานที่กาหนดไว้จานวน 1.37 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. ให้สามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
2. มอบหมายให้ผู้บริหารกาหนดหลักเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคราวถัดไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
2557 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕7

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ

4.๒ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์เป็นกรรมการประจาหลักสูตร
เสนอ รองศาสตราจารย์ช นะ ประณมศรี เป็ นกรรมการประจาหลั กสู ตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (4 กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 แทน ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ ที่ย้ายไปอยู่ในหลักสูตรอื่น
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ

4.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ด้วย ดร.โอม หุวะนันทน์ ได้ลาออกจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 จึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ท่าน
ดารงตาแหน่งอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงขอแต่งตั้ง
ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง) แทน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ
4.4 เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา

2557
เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
จานวน 4 คน ดังต่อไปนี้
1. ดร.สุธี อยู่สถาพร สอนรายวิชา 678366 Forensic Science กลุ่ม 01 และ 2101
2. ว่าที่เรือตรี ศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล สอนรายวิชา 678322 Tax Law กลุ่ม 2101 และ 2102
3. อาจารย์เธียรไท สุนทรนันท สอนรายวิชา 678322 Tax Law กลุ่ม 2103
4. อาจารย์นันทน อินทนนท์ สอนรายวิชา 678271 Intelletual Property Law กลุ่ม 2101
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วเห็นชอบในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 ทั้ง 4 ราย ตามที่เสนอ
4.5 พิจารณาการปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะปรับ แผนการรับ นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปีการศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (เรียนที่สระแก้ว)
รวม

2557
25
75
100

2558
25
75
100

2559
25
75
100

2560
25
75
100

2561
25
75
100

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. เห็ น ชอบการปรั บ แผนการรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การ
ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ตามที่เสนอ
2. ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ของการปรั บ แผนรั บ นิ สิ ต เพื่ อ
ประกอบการขอปรับแผนไปยังมหาวิทยาลัย

4.6 แจ้งรายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนดจานวน 5 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวศิวพร
สุขจิรานนท์ 55020642
เกรดเฉลี่ย 2.21
2.นางสาวอัญนิล
เกศมาริน
55020643
เกรดเฉลี่ย 2.84
3.นางสาวสุภาวดี
ศิริพิน
55021256
เกรดเฉลี่ย 2.46
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นายวีรภัทร
อาศา
55130012
เกรดเฉลี่ย 2.71
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอนุช
ศรวัฒนา
50561198
เกรดเฉลี่ย 2.16
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วเห็นชอบการย้ายสังกัดของนิสิตตามที่เสนอ

4.7 แจ้งรายชื่อนิสิต ขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 1 ราย ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันจากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1.นางสาวสุฑารัตน์
ไทยทรง
55440348
เกรดเฉลี่ย 2.81
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระ โดยมอบงานวิชาการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการและ
ระยะเวลาให้มีความรัดกุม และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
4.8 ขอหารื อ การสอนนิ สิ ต ในภาคฤดู ร้ อ นทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา

ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0066/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2554 ข้อ 8 กาหนดว่า การสอนนิสิตในภาคฤดูร้อนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เบิกค่าตอบแทนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนดเป็นคราวๆ ไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. ภาระการสอนในภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา
2. คณาจารย์ประจ าสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนประจาภาคฤดูร้อน โดยไม่กาหนด
ภาระงานขั้นต่า

4.10 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต
หลักสูตรวิชาโท และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนา ภาควิชาจึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาชาวิชาการบริหารทั่วไป)
1. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
2. อาจารย์สโรชา แพร่ภาษา
3. อาจารย์พรรณวสา สมิธธ์
4. อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
5. อาจารย์สุรินทร์ สรงสระแก้ว
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)
1. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. อาจารย์อานาจ หอมปลื้ม
3. อาจารย์วิทยา เชาว์เจริญรัตน์
4. อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช
5. อาจารย์สยุมพร ลิ่มไทย
3. หลักสูตรวิชาโท (การบริหารทรัพยากรบุคคล)
1. อาจารย์พฤษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี
2. อาจารย์จุฬาลักษณ์ พันธัง
4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. พล.ต.ต. ดร.พรชัย ขันตี
3. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.อ. ดร.ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร
4. พ.ต.อ.หญิง ดร.ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรากูร
5. พ.ต.อ.ดร.สุวิทย์ มาดะมัน

5. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. ดร.ปิยะ นาควัชระ
5. ดร.บุญร่วม นภาโชติ
6. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง)
1. ร.ศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
2. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
3. ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
4. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
5. ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง
7. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง)
1. ร.ศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
2. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
3. ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
4. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
5. ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง
4.11 ขอสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
ด้วยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคามหาวิทยาลัย 14 แห่ง
กาหนดจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเตรีย มความพร้อมด้านวิจัยให้แก่
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเพื่อรับบทบาทการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่สังคมต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็น
การรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและการปกครอง และการบริหารรัฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียม
ความพร้อมของระบบทรัพยากรมนุษย์ การเงินและงบประมาณประเทศตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองใน
แง่มุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของอาเซียน ในการนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความประสงค์ที่จะร่วม
สนับสนุนงบประมาณจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 2 จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พิจารณาจานวนเงินที่จะร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)

กาหนดประชุมครั้งต่อไป

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.

เลิกประชุม 17.05 น.
(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

