รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 3/๒๕๕7 วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๓. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๕. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๖. อ.เจนวิทย์ นวลแสง
๗. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๘. อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
๙. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
๑๐. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๑. นางกันตา ปานสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
3/๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งที่ประชุมฯ
พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายให้งานประกันคุณ ภาพการศึกษาจัดทาโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับคณะ
วิท ยาการจั ดการ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 2
เมษายน พ.ศ.2557 ณ คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือในลักษณะของเครือข่าย และดาเนินงานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน
2. เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เห็ น ความส าคั ญ และก่ อ ให้ เกิ ดการพั ฒ นาการด าเนิ น งานด้านการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 2 หน่วยงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 1. โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
มติ

รับทราบ

1.1.2 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมด้วย พันตารวจเอกหญิง ดร.ศุภลักษณ์ เหลี่ยม
วรางกูร กรรมการประจาหลักสูตร ได้นานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม รุ่นที่ 7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสวี จังหวัดชุมพร โดย
ได้รับการต้อนรับจาก นายสุรชัย แดงละอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวี โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน รับถ่ายทอดข้อมูลตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริมให้
นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง และสามารถคิดวิเคราะห์ ลักษณะสาคัญของการบริหารองค์การ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.3 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าพบ พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี

รองสมุหราชองครักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา
ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และคณะ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ คณะกรรมการ
ประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปเข้าพบ พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เพื่อ
ปรึกษาการจัดโครงการค่ายอาสาที่วิทยาลัยกัมปงเชอเตียล จังหวัดกาปงธม ประเทศกัมพูชา ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางคณะรั ฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มอบสมุดไดอารี่คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และพระไพรีพินาศเป็นของที่ระลึกแด่ท่านรองสมุหราชองครักษ์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์

แห่งประเทศไทย
เมื่ อ วัน ศุ กร์ ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2557 ณ สมาคมรัฐ ประศาสนศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และ อาจารย์บรรจง ชื่นสุวรรณ โดยมีวาระสาคัญที่จะร่วมเป็น
เจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาระดับชาติกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกปฏิทินและสมุดไดอารี่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แด่
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และ
นิ ติ ศ าสตร์ หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมและสั งคม จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมดังต่อไปนี้
1. พล.ต.ต. ดร.พรชัย ขันตี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พ.ต.อ. ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์
3. พ.ต.อ.หญิง ดร.ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร
4. พ.ต.อ. ดร.สุวิทย์ มาดะมัน
ทั้งนี้ โดยมีวาระสาคัญในที่ประชุมเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สานักงานตารวจแห่งชาติกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ใน

การทางาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ QS2-407
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการทางาน” ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบั น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ รอง
คณบดี (กากับงานนโยบายและแผน งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้รับผิดชอบโครงการและ
ผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์
(โปรแกรมแอดวานซ์เอ็กเซล) ให้กับนิสิตปัจจุบันที่กาลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.7 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดาเนิ น แทนพระองค์ ไปยังมหาวิท ยาลั ยบู รพา ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2555
ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปีนี้มีผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ
ปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวนทั้งสิ้น 10,499 ราย ทั้งนี้มีบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2555 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นจานวน
1,523 ราย

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.8 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเป็น
ผู้บ รรยายถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ซึ่งมี คุณ พรชัย แก้วประเสริฐ เป็ น
วิทยากรบรรยายเรื่อง “คนดีสาคัญกว่าทุกสิ่ง” รวมทั้งจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มวอล์คแรลลี่ในช่วงบ่ายเพื่อสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมฟังบรรยายธรรมะจาก พระอาจารย์ศักดา สุนทโร เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 1. (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
2. (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
1. คณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จากเงิน รายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ
2557 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอและพิจารณาโครงการวิจัย
2. คณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ
2557 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ผลิตผลงานทางวิชาการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 พิธีส่งมอบงานสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีส่งมอบงานสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) ร่วมให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งตัวแทนกรรมการการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2557
ทั้งนี้ นายพงศกร จิรกิจธนา นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ได้ส่ง
มอบงานต่อให้กับ นายสุภัทรชัย คล่องการ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยมอบ
ผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไข หน้า 48 ข้อ 4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม ข้อ 3 เป็น 3. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.อ. ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕7

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วเห็นควรให้นาไปเป็นข้อมูลสาหรับการตั้งงบประมาณของปีงบประมาณ 2558
เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป
4.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโท การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามคาสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0142/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2557 บัดนี้คณะกรรมการได้ทาการ
พัฒ นาหลั กสู ตรวิชาโทการบริห ารทรั พยากรบุคคล (หลั กสู ตรปรับปรุง) พ.ศ.2557 พร้อมทั้งให้ ผู้ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอกวิพากษ์หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้งานวิชาการ ดาเนินการตรวจสอบรูปแบบเล่ม
หลักสูตรให้สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อไป
4.3 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความจาเป็นต้องจัดหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อมาช่วย
ทาการสอนในวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มี
ภาระการสอนเต็มตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้ว ยอาจารย์ พิ เศษ ภาควิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์จึ งใคร่ขอแต่ งตั้ งบุ คคลภายนอกที่ มี คุณ สมบั ติ ต ามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์เพือ่ ทาหน้าที่สอนในหลักสูตรต่าง ๆ จานวน 17 คน ดังต่อไปนี้
1. นายอนุวงศ์ ซาบุตร
สอนรายวิชา 675216 Law on Administrative Procedure
2. นายจิรพัฒน์ อุ้มมนุษย์ชาติ สอนรายวิชา 677346 Leadership
3. นางสาวลัดดาวรรณ มีอนันต์ สอนรายวิชา 675418 Information Technology for Administrators
4. นางสาวดั่งหวัง ประณมศรี สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
5. ว่าที่ร้อยโทภูริทัต บริบูรณ์ สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
6. นายปกาศิต เจิมรอด
สอนรายวิชา 677216 Law for Local Government
7. นางสาวธัญลักษณ์ นามจักร สอนรายวิชา 677216 Law for Local Government
8. นายปริญญา สิริอัตตะกุล สอนรายวิชา 677371 Statistics for Local Executive
9. พ.อ.วัฒนพงศ์ มหิพันธ์
สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
10.นางสาวภัทรนิษฐ์ ปัญจโพธิวัฒน์ สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
11.นายธรรศ ปานสวัสดิ์
สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
12.นางนภัสวรรณ สุภาทิตย์ สอนรายวิชา 677217 Social and Cultural of Local Community
13.นางพิมพิศ รุ่งเรือง
สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
14.นางสาวนัยนา สถิตย์เสถียร สอนรายวิชา 671101 Integrated Social Science
15.นายธานี ขามชัย
สอนรายวิชา 675231 Project Planning and Management
16.นางสาวพรศิริ ศิริสะอาด สอนรายวิชา 675438 Small and Medium Enterprise
Management
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.4 เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
(เพิ่มเติม) จานวน 4 คน ดังต่อไปนี้
1. พ.ต.อ. คมสัน สุขมาก
สอนรายวิชา 678468 Criminal Process กลุ่ม 01 และ 2101
2. พ.ต.ต. นิธิศพงศ์ ภุมมา
สอนรายวิชา 678101 Basic Knowledge of General Law กลุ่ม 01

3. อ.มงคล สงปรางค์
4. อ.วันรัฐ สิทธิโอภาสนันท์

สอนรายวิชา 678101 Basic Knowledge of General Law กลุ่ม 01
สอนรายวิชา 678271 678101 Basic Knowledge of General Law
กลุ่ม 04

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.5 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต นั้น ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาปีการศึกษา 2557 รายชื่อดังนี้
1. ว่าที่ร้อยตรี ไพรวัลย์ เคนพรม 671212 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
4.6 ขอแก้ไขระดับผลการเรียน
ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ ขอแก้ไขผลการเรียนของนิสิตในรายวิชา 220106 ภาษาอังกฤษ

สาหรับนักกฎหมาย ดังนี้
1. 53140259 นายนพดล พรมสอน ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก C เป็น A
2. 53140261 นางสาวปรียารัตน์ ลาภจะบก ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก B+ เป็น A
อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล ขอแก้ไขผลการเรียนของนิสิตในรายวิชา 678141
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ดังนี้
1. 56441679 นางสาวณิชกานต์ พลเยี่ยม ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก F เป็น D
ดร.อรรั ม ภา ไวยมุ ก ข์ ขอแก้ ไขผลการเรี ย นรายวิ ช า 220422 กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศแผนกคดีบุคคล ดังนี้
1. 53440151 นายพิเชษฐ์ ชัยเจริญกุล ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก D+ เป็น B+
2. 53441242 นายกร สกุลปลื้ม ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก C+ เป็น B
3. 53441276 นางสาวทิพวรรณ อินเกษา ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก D เป็น C
4. 53441279 นายธนพล รุ่งกิจโกศล ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก D+ เป็น C
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. เห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) ตรวจสอบว่าคณะฯ มีประกาศ
บังคับใช้เกี่ยวกับเรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน หรือไม่ หากไม่มีประกาศอยู่ก่อน
หน้านี้ มอบหมายให้รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) เสนอร่า งประกาศต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาต่อไป โดยนาเสนอในวาระสืบเนื่อง

4.7 ขอหารือการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเกิน 9 หน่วยกิต ใน
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
เนื่องจากปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัยมีการกาหนดการเปิดเทอมใหม่ให้เป็นไป
ตามการเปิดเทอมของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกาหนดการเปิดเรียนดังกล่าวส่งผลต่อการจบ
การศึกษาของนิสิต ดังนั้น จึงขอหารือการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเกิน 9 หน่วยกิต ในภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และโอกาสของนิสิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระเนื่องจากเป็นอานาจของหัวหน้าส่วนงานในการพิจารณา

4.8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (แผน ข.)
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา และใบแสดงผล
การศึกษาของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ในการนี้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.ม.) ภาคพิเศษ จานวน 3 ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระ โดยมอบให้งานบัณฑิตศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
1.จัดทาแบบฟอร์มการตรวจสอบการจบการศึกษา โดยยึดตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
การจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยให้เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเซ็นชื่อกากับ
เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วจึงเวียนหนังสือให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอีกครั้ง
4.9 พิจารณานักเรียนทุนของสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (สพร.)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับการประสานงานจากรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ให้ พิ จ ารณานั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ของ Mr.BOUNCHANH
VANGNOWHUE และ Mr.LOBBY SYSOUK
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
พิ จ ารณาแล้ ว มอบหมายให้ ภ าควิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ป ระชุ ม ภาควิ ช าเพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครแล้วจึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวถัดไป
4.10 พิจารณาร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2557
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระ

4.11 การเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง รุ่นที่ 4
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.12 การออกเกรดรายวิชา 674532 National Security and Public Policy
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ถ อนวาระ โดยมอบหมายให้ น าเข้ า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ภาควิ ช า
รัฐศาสตร์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)

กาหนดประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุม 17.30 น.

วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

