รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคาร ภปร. สานักงานอธิการบดี
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 ๐๙.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๑๗๖๘ สานักราชเลขาธิการ สวนจิตรดา ลงวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๑.๒ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (คณบดี) ร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เป็นผู้ประสานงานความช่วยเหลือ และความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา และจังหวัดเชียงขวาง สปป.ลาว โดยได้จัดทาโครงการช่วยเหลือจังหวัดเชียงขวาง เพื่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกาหนดเดินทางวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ รองคณบดี(นายสมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดาเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ชาโตเดล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีสาระกิจกรรมหลักประกอบด้วยการทากิจกรรมพัฒนาองค์การ การ
สัมมนาแนวทางการส่งเสริมจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร และกิจกรรมสัมมนาองค์กรแห่งความสุข โดยมีบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง และประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๒ ความคืบหน้าเรื่องการดาเนินการสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการออกแบบระบบดับเพลิง ความ
ปลอดภัยในระบบลิฟต์ และระบบอื่น ๆ ที่จาเป็น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และในระหว่างนี้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใน
ส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบวงเงินก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทา
ให้แต่ละคณะฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดาเนินการประสานงานในแต่ละคณะฯ ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่าย

รวม แล้วให้ ๓ คณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน และในส่วนของอาคารเรียน การก่อสร้างเมื่อได้
ผู้รับเหมาเรียบร้อย จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน ซึ่งมีผลทาให้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑ ปี ที่
คณะฯ ต้องดาเนินการจัดหาห้องเรียน โดยการขอใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และวิทยาลัยการวิจัยและ
ปัญญา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๓ แจ้งความคืบหน้าการดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องชั้น ๖ อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการดาเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนอาคารกระแส มาลยาภรณ์
การดาเนินการจะให้แล้วเสร็จสิ้น ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากนี้ โดยในสวน
ของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งล่าช้ากว่ากาหนด ๒ วัน
และห้องน้า มีปัญหาในส่วนของการรั่วซิมของน้า ต้องดาเนินการแก้ไขระบบตามคาแนะนาของวิศวกรรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๔ การจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ๔ คณะ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ลานชั้น ๑ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ โดยมีกิจกรรมรดน้าดาหัว และการละเล่นตามประเพณี
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เชิญ ตัวแทนคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และคณะภูมิศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือ ๔ คณะ เมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ได้กาหนดการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ๔ คณะ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมอบหมายให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตศึกษาดูงานที่
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก
ด้วยหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในประเด็น กระบวนการรับและคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงบประมาณ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รองคณบดี(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ สรุปข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
จานวนผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ
หลักสูตร
จานวนผู้สมัคร
๑ ปริญญาเอก
- สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง (รองคณบดีผ่ายวิชาการดาเนินการขอคืนเงิน)
๑
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
๕
๒ ปริญญาโท
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
๔
- สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
๒๓
- สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
๑๔
- สาขารัฐศาสตร์
๒๑
- สาขานิติศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการขอคืนเงิน)
๓
๓ ปริญญาตรี
- สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
๒๑

- สาขานิติศาสตร์ ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
- สาขาบริหารทั่วไป ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
- สาขารัฐศาสตร์ ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
- สาขาการปกครองท้องถิ่น มีประสบการณ์ (ภาคพิเศษ)
- สาขาการปกครองท้องถิ่น ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
- สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน (ภาคพิเศษ) บางแสน
(รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ๒๖๒ คน ขอเงินคืน ๑๓ คน IRPC)
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการขอคืนเงิน)

๒๕๙
๓๖๗
๓๖๘
๙
๑๐๙
๒๘๐

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓.๒ คณะรัฐศาสตร์พิจารณาให้ทุนการศึกษาจานวน ๑ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน
เขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ๔ ปี (ภาคพิเศษ) โดยให้ทุนการศึกษาในลักษณะยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอด
หลักสูตร
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนินโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้
โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียนหรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่า
เรียน และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตรนั้น ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้การอนุเคราะห์ที่นั่งเข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอจัดสรรทุนจานวน ๑ ทุน โดยให้เข้าศึกษาในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ๔ ปี (ภาคพิเศษ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ รองคณบดี(นางสริยา วิริโยสุทธิกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทารายงานการประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คาประกอบ ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากรทั้งคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕ รองคณบดี(ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนานัก
กิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแม่พิมพ์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ด้วยงานกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนานัก
กิจกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรม แม่พิมพ์ รีสอร์ท เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้นิสิตผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม ได้รับทราบแนวทางการจัดทาโครงการ กิจกรรม การของบประมาณ และ
เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๕.๒ มาตรการประหยัดพลังงาน อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้ร่วมประชุมมาตรการประหยัดพลังงาน อาคาร ๖๐
พรรษามหาราชินี ๒ มีได้มอบหมายให้แต่ละคณะฯ นาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ โดยกาหนดเป็น
มาตรการประหยัดพลังงาน และกาหนดเป็นข้อปฏิบัติ และแจ้งให้ปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ ภาควิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธวชิรปัญญาบูรพานิติฯ”
จัดขึ้นวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว และประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
๒/๒๕๕๖ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษา
มหาราชินี ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุม (รายละเอียดเอกสารดังแนบ)
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน และมี
งบประมาณเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ

๔.๒
นิติศาสตร์

พิจารณาแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ

ตามที่ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มี ค าสั่ ง ที่ ๐๑๕๘/๒๕๕๕ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการจัดทากลยุทธ์ทางการเงิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจัดทา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงิน เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ จึงขอเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา เพื่อ
นามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารคณะฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะปรับในส่วนของผู้รับผิดชอบ โดยให้ระบุเป็นบุคคลผู้รับผิดชอบ
และในส่วนของงบประมาณในการดาเนินการแต่ละปี ให้ตรวจสอบให้เรียบร้อย
๔.๓

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มี ค าสั่ ง ที่ ๐๑๕๙/๒๕๕๕ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกากับดูแลระบบ
บริหารความเสี่ยง ของคณะฯ โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๕๖ เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะปรับในส่วนของผู้รับผิดชอบ โดยให้ระบุเป็นบุคคลผู้รับผิดชอบ
๔.๔

พิจารณาการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๖

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
ดาเนินการติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ รวมถึงโครงการที่ดาเนินการนอก
แผนปฏิบัติการประจาปี จึงขอรายานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณาให้คาแนะนาเพื่อกระตุ้น
และเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ

๔.๕ แนวทางการดาเนินการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ๔ ปี ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
เห็นชอบ ผลการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
ทั่วไป ๔ ปี ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน เป็นการ ผ่าน และ ไม่ผ่าน ( S หรือ U)
๔.๖

การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเสนอแต่งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๘ ท่าน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
๑๑ ท่าน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ๒ ท่าน รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง ๔ ท่าน รวม ๒๕ ท่าน
ประเด็นเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.
๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้หัวหน้าภาควิชาทาบันทึกข้อความเสนอต่อคณบดี และทา
เอกสารสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลพร้อมประวัติอาจารย์พิเศษ ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ และ
เสนอผ่านคณะกรรมการประจาคณะ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การกาหนดภาระการสอน – สอบ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๖๖/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ การสอนนิสิตในภาคฤดูร้อนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้เบิก
ค่าตอบแทนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนดเป็นคราว ๆ ไป
ดังนั้น ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยกาหนดให้การสอนสอบในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
โดยไม่มีการนับโหลดภาระงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ

เห็นชอบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ)
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

