รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 3/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
2. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
3. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทย และ The Asian Association of Public Administration จัดการประชุม
วิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเทาทอง คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และ The Asian
Association of Public Administration จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับนานาชาติ

ในหัวข้อ Public Administration and Sustainable Development Goals : New Agendas and
Major Challenge ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้าประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Pan Suk Kim นายก
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเอเซีย (The Asian Association of Public Administration) กล่าวเปิดงาน
ทั้งนี้ ภายในงานมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาในการรองรับ
การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเอเชีย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ และ ผศ. (พิเศษ) พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์
ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์พิเศษ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
โพธิสว่าง อาจารย์ประจา ภาควิชารัฐศาสตร์ ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มอบช่อดอกไม้ให้แก่คณาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญให้บรรยาย
รายวิชาปัญหาความมั่นคงของชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญไปบรรยายในรายวิชา ปัญหาความมั่นคง
ของชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๖ สาหรับทหาร ตารวจ และข้าราชการ
พลเรือน พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ การบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม สร้างองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับแต่งตั้งเป็น อนุกรรมาธิการการศึกษาการกากับดูแล การบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่งอนุกรรมาธิการศึกษาการกากับดูแล
การบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ โดยมีการประชุมอนุกรรมาธิการศึกษาการกากับดูแลการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับการรับตาแหน่งของคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ ณ โอกาสนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์สถิติ
ขั้นกลางการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)”
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี หน่วยส่งเสริมการวิจัย
และผลิตเอกสาร ตารา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “เทคนิค
การวิเคราะห์สถิติขั้นกลางการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ธีรเดช ฉายอรุณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
บรรยายในครั้งนี้ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์สถิติ และสามารถวิเคราะห์สถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงการวิเคราะห์สถิติกับปัญหาวิจัยที่สนใจได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร ร่วมกันเสนอชื่อกันอย่างพร้อมเพรียง โดยคณะกรรมการเปิดให้เสนอชื่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ มีกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นกรรมการในการเสนอชื่อ ประกอบไปด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง ประธานกรรมการ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น กรรมการ และนายเมธิน

ศรีสวัสดิ์ กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้ง ๓ ท่าน เข้ามาดูแลความเรียบร้อยในการเสนอชื่อคณบดีในครั้งนี้ให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นกลาง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.2.3 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.

2559
ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559
มีมติเกี่ยวกับส่วนงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.4 สรุปจานวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2559 นั้น
งานวิชาการในฐานะหน่วยประสานงาน จึงขอสรุปจานวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
นิติศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต

จานวน
สมัคร
596
10

จานวน
ผู้สอบข้อเขียน
518
9

จานวน
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
152
9

17

-

11

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

หมายเหตุ

๑.3 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหสับดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน การจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวให้กับนิสิตในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชาที่สนใจ หรือ
การเข้าสู่การทางานในส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปรับตัวสู่สังคมภายนอกได้
อย่างมีความสุข นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์สมพงศ์ รตนวโส และพระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฒโน
เสวนาธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะนาสุขใจ อนาคตสดใส ก่อนจบไปทางาน”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 นิสิตรายวิชา การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย สาขาวิชารัฐศาสตร์ศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน จ.ระยอง
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้นานิสิตรายวิชาการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ศึกษาการเรียนรู้การชุมชนพึ่งตนเอง การกาหนดนโยบายจากจากชุมชนและการจัดการตนเอง
ณ เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจารุง สภาองค์กรชุมชนตาบลเนินฆ้อ มหาวิทยาลัยบ้านนอก ตาบลเนินฆ้อ
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง การโครงการ ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาประสบการณ์การพึ่งพา
ตนเองของชุมชน การพัฒนานโยบายชุมชน การพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงของชุมชน และการเมืองของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาทางเลือก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี ขออนุเคราะห์
ให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
AUN QA ซึ่งคณะ ฯ ได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.5 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ รุ่นที่ ๑ - ๒ พร้อมทั้ง
คณาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ จานวน ๓ ท่าน ได้เดินทางและร่วมกันศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตและคณาจารย์ทางด้านชุมชนและสังคม และนามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรม ตาบลสันปูเลย อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังทางเลือกการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนของท่านบาทหลวงนิพจน์
เทียนวิหาร และชุมชนบ้านหนองเต่า ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชมและรับฟังการ
จัดการชุมชนและกระบวนการลุกขึ้นเพื่อทวงคืนสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดย พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา
ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ตัวนิสิต คณาจารย์
และผู้มาให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์ การศึกษาดูงานและสัมมนาภาควิชา
รัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชา
รัฐศาสตร์ การศึกษาดูงานและสัมมนาภาควิชารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเขื่อน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตลอดจนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้
ยังสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางในการจัดทาแผนพัฒนาคณาจารย์ โดยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.3 แจ้งการเริ่มปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ของ ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ได้มีอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ๑ คน คือ ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ
ผู้รับทุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก University of
Durham ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และรายงานตัวแจ้งจบการศึกษา สานักงาน ก.พ. เมื่อวันจันทร์ที่
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้แจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน คือ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.5.4 การปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักรของ อาจารย์ ร้อยตารวจเอก ดร. วิเชียร

ตันศิริคงคล
ด้วยอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร จานวน ๑ คน คือ อาจารย์
ร้อยตารวจเอก ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล โดยเดินทางไปบรรยายพิเศษตามคาเชิญของ มหาวิทยาลัยบราวิจายา
เมืองมาลัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.5 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของ อาจารย์ ดร. สกฤติ อิสริยานนท์
ด้วย อาจารย์ ดร. สกฤติ อิสริยานนท์ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ เดินทางเข้าร่วม
ประชุมในฐานะนักวิชาการ เพื่อเสนอแนวคิดในการจัดทาข้อเสนอด้านการสนับสนุนการจัดทาแผน ด้านการ
วางแผนการเกษตร และด้านทรัพยากรน้า ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนกลางและระดับจังหวัด เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแผนพัฒนาจังหวัด ฯ ครั้งที่ ๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเข้าร่วมเวทีสาธารณะนโยบายน้า สกว. ครั้งที่ ๗ ภายใต้โครงการ “ศูนย์วิจัย
ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้าเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด” ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.6 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 นิสิตรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงพัทยาและท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ผูช้ ่วย
คณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สริยา
วิริโยสุทธิกุล อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ได้นานิสิตรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เดินไปทางศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงพัทยา และท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
เพื่อเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติแก่นิสิต โดยได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง สามารถคิดวิเคราะห์
ตามหลักทฤษฎีได้ และยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับาสถานการณ์ทางสังคม
ที่เกิดขึ้นจริง และเปิดโลกนอกห้องเรียน ในการรับการถ่ายทอดข้อมูลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ
คณะผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การพัฒนาองค์การให้เป็นเลิศด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากรัฐบาลประเทศศรีลังกา
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า อาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นาคณะผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการ
หลักสูตร การพัฒนาองค์การให้เป็นเลิศด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๔๐ คน จากรัฐบาล
ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจหนึ่งด้านการบริการวิชาการของภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาองค์การผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาหน่วยงานของประเทศไทย
เป็นต้นแบบ นอกจากนั้นยังเป็นการขยายเครือข่ายทางวิชาการของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ไปยัง
ต่างประเทศอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.3 โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่พบนักวิจัยอาวุโส 2
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่พบนักวิจัยอาวุโส 2 เมื่อ
วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประยุกต์ประสบการณ์เพื่อเลือกประเด็นวิจัยได้อย่างเหมาะสม
ทั้งยังสามารถพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในระดับต้นให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และสามารถกาหนดทิศทาง
การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/
๒๕๕9 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอพิจารณารับทุนอุดหนุนการศึกษา
เพิ่มเติม
(ผู้นาเสนอ คณบดี)
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้
ของส่วนงาน ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก สาขา MPhil/ PhD Law ณ Department of Law Lancaster University ประเทศ
สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2559 ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี ๒๕๕6 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ได้แสดงความจานงให้คณะ ฯ
พิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ได้ส่งจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งระบุว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ กาลังอยู่ และอยู่ในระหว่างการเขียนดุษฏีนิพนธ์ เป็นจานวน
คาประมาณ 55,000 คา จากจานวนคาทั้งสิ้น 80,000 คา ยังต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกประมาณ 1 ปี
จึงจะสาเร็จการศึกษา
๒. ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพิ่มเติม จานวน 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จาเป็น ดังนี้
2.1 ค่าลงทะเบียนรักษาสถานสภาพ 300 ปอนด์ (15,300 บาท)
2.2 ค่าลงทะเบียนการต่อเอกสารตรวจลงตรา 750 ปอนด์ (38,250 บาท)
2.3 ค่าเช่าบ้าน เดือนละ 350 ปอนด์ 12 เดือน รวม 4,200 ปอนด์
(214,200 บาท) อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ 51 บาทต่อ 1 ปอนด์
อนึ่ง ข้อมูลการรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ได้รับทุนการศึกษาปีละ
600,000 บาท และทุนสนับสนุนค่าที่พัก ปีละไม่เกิน 300,000 บาท ตามจ่ายจริง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
1. เพื่อพิจารณาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ขยายเวลาศึกษาต่อ อีก 1 ปี
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
2. เพื่อขอให้คณะ ฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เป็นเงินจานวน 250,000 บาท ตามรายการ ดังนี้
2.1 ค่าลงทะเบียนรักษาสถานสภาพ 300 ปอนด์ (15,300 บาท)
2.2 ค่าลงทะเบียนการต่อเอกสารตรวจลงตรา 750 ปอนด์ (38,250 บาท)

2.3 ค่าเช่าบ้าน เดือนละ 350 ปอนด์ 12 เดือน รวม 4,200 ปอนด์ (214,200
บาท)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ขยายเวลาศึกษาต่อ อีก 1 ปี
กาหนดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
2. อนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวงเงินไม่เกิน 250,000 บาท
ตามจ่ายจริง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
2.1 ค่าลงทะเบียนรักษาสถานสภาพ 300 ปอนด์ (15,300 บาท)
2.2 ค่าลงทะเบียนการต่อเอกสารตรวจลงตรา 750 ปอนด์ (38,250 บาท)
2.3 ค่าเช่าบ้าน เดือนละ 350 ปอนด์ 12 เดือน รวม 4,200 ปอนด์
(214,200 บาท)
3. กาหนดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ดาเนินการยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลา
ต่อคณบดีคราวละ 6 เดือน และกาหนดให้เบิกจ่ายทุนการศึกษาออกเป็น 2 งวด ๆ ละ 6 เดือน ตามที่จ่ายจริง
4.2 การขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 15 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นายไชยวัฒน์
เกื้อปัญญา
57440688
เกรดเฉลี่ย 2.52
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวจิรภาภรณ์ แสงถลุงเหล็ก 57440964
เกรดเฉลี่ย 2.63
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นายวีรยุทธ
เรางาม
57441275
เกรดเฉลี่ย 2.80
2. นางสาวประภาพร ไกลถิ่น
57441356
เกรดเฉลี่ย 2.64
3. นางสาวอตินุช
กิจชัยคุโณดม 57441410
เกรดเฉลี่ย 2.63
4. นายวรรณรัตน์
ญาติเสม อ
57441384
เกรดเฉลี่ย 2.46
5. นายชวัลวัฒน์
เจริญราษฎร์ 57441327
เกรดเฉลี่ย 2.39
6. นายสุทฺธิพงศ์
ชัยสุข
57441403
เกรดเฉลี่ย 2.31
7. นางสาวหทัยชนก ฟองนารี
57441408
เกรดเฉลี่ย 2.29
8. นายสุรวุฑ
ถนอม
56441728
เกรดเฉลี่ย 2.26

9. นางสาวปรียาวดี
10. นางสาววิสรา

สุขะ
คุ้มไธสงค์

55440834
55440908

เกรดเฉลี่ย 2.18
เกรดเฉลี่ย 2.07

4. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
1. นายธีรเมธ
ตุลาธาร
56440914
เกรดเฉลี่ย 2.38
2. นางสาวนฤมล
สุขสวัสดิ์
57441349
เกรดเฉลี่ย 2.33
3. นายณัฐนนท์
เนื่องจานงค์ 57441330
เกรดเฉลี่ย 2.06
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.3 การขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็น
ภาคปกติภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 6 ราย ทีข่ อเปลี่ยนประเภทนิสิต
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวอมินทร์ตรา เครือแสง
57440184
เกรดเฉลี่ย 3.57
2. นายศักดิ์ชัย
พรหมมา
57440231
เกรดเฉลี่ย 3.55
3. นางสาวอาทิติยา กมลคร
57441150
เกรดเฉลี่ย 3.46
4. นางสาวปลื้มใจ
รัตนประจักษ์ชัย 57441680
เกรดเฉลี่ย 3.27
5. นางสาวมนัสพร
บุราคร
57440182
เกรดเฉลี่ย 3.26
6. นายธัญกร
ยงวิสุทธิ์
57440210
เกรดเฉลี่ย 3.26
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.4 การขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรปะเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น

งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 15 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นายนรินทร์ศักดิ์
2. นายศิวดล

หล้าหิน
โฉมศรี

55160454
55160265

เกรดเฉลี่ย 2.30
เกรดเฉลี่ย 2.23

2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นายธนภัทร์
อภิเศรษฐ์กูล 57560006
เกรดเฉลี่ย 3.17
2. นางสาวปิยะวรรณ เทพบันดาลสุข 56560082
เกรดเฉลี่ย 2.94
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวสลิลทิพย์ ยอดเพชร
56520273
เกรดเฉลี่ย 3.03
4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปิยาพร
ปลอดโปร่ง
56030286
เกรดเฉลี่ย 2.23
2. นางสาวจิดาภา
ทาเนาว์
56030168
เกรดเฉลี่ย 2.16
3. นายพันธกานต์
ทยาพัชร
55530220
เกรดเฉลี่ย 2.00
5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวศุจีภรณ์
ยั่งยืน
57430922
เกรดเฉลี่ย 2.25
6. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาวอัญชลี
โทรพงษ์พันธุ์ 56560105
เกรดเฉลี่ย 2.31
2. นางสาวจริยา
วงค์สามารถ 56560068
เกรดเฉลี่ย 2.27
3. นางสาวรัชนีกร
ธงชัย
56560088
เกรดเฉลี่ย 2.27
7. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายสนธยา
คุณทุม
57660014
เกรดฉลี่ย 2.65
8. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวอารยาภรณ์ งามวิชัย
56030417
เกรดเฉลี่ย 2.19

9. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวชื่นกมล
แจ่มจันทรา
57160628
เกรดเฉลี่ย 2.01
ประเด็นเสนอ เพือ่ พิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.5 ร่าง ประกาศ ทุนการศึกษาสาหรับนักกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว)
ด้วยงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอให้คณะกรรมการประจาคณะ ฯ พิจารณา
ร่าง ประกาศ ทุนการศึกษาสาหรับนักกิจกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามร่างประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขประการใด งานกิจการนิสิตจะนาไปดาเนินการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการประจา
คณะ ฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศ ทุนการศึกษาสาหรับนักกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2559
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยที่ประชุม ฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เรื่อง การตรวจสอบระดับเกรดเฉลี่ย โดยอาจกาหนดให้อานาจแก่คณะกรรมการ ฯ ในการพิจารณากรณีนิสิต
มีระดับเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การกาหนดภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบไม่กาหนดภาระงานขั้นต่า โดยคณาจารย์สามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนได้ทั้งหมด
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดี
ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 14.30 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

