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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์จักรี ไชยพินิจ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๑๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ ผู้บริหาร
และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดย ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และ คุณณปภา จิรมงคลเลิศ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมงาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณี

2

ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภายในงานได้มีการจัดพิธีสรงน้าพระ
รดน้าดาหัว คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส และการละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งขนมไทยเลี้ยงคนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็น
การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดารงอยู่ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับบุคลากร
จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ พันเอกคมศักดิ์ เจียมวัฒนาเลิศ และนาวาอากาศเอกอาทิตย์ เจนจบ
สกลกิจ บุคลากรจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี อาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
และ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร ร่วมให้การต้อนรับ และพูดคุยหารือในการจัดส่ง บุคลากรของหน่วยเข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน สงกรานต์หรรษา บูรพาร่วมใจ
สืบสานประเพณีไทย
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณอรพร สดใส รักษาการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน สงกรานต์หรรษา บูรพาร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย ร่วมสรงน้าพระ
และรดน้าดาหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์อาวุโส ซึ่งจัดโดยสานักงานอธิการบดี ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในวันสงกรานต์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง QS๒ - ๑๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้จัด
พิธีสรงน้าพระ รดน้าดาหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสของคณะ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรภายใน
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คณะ นิสิต และศิษย์เก่าได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดี เป็นประธานในที่ประชุมและประธานจัดการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ ๖๐ ปี และยังส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 ขอเชิญร่วมจัดหาผู้ให้การสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“Burapha University International Conference 2015”
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “Burapha University International Conference 2015” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ภายใต้หัวข้อ “Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community” ณ โรงแรม
บางแสนเฮอริเทจ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่กาหนดจัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี มีจานวนผลงานวิจัยที่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยในหลากหลายสาขา เข้าร่วมนาเสนอในแต่ละปี
มากกว่า 300 เรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนับเป็น 6
ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่นน้อมนาแนวพระราชดาริ ทฤษฎีพอเพียงมาใช้เป็นปรัชญาหลักในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมสนับสนุนการจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางเชาว์ มณีวงษ์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขัน กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานใน
พิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร กล่าวรายงาน ส่วนในช่วงเย็น ได้มีงานคืนสู่เหย้า
ชาวรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน หลังจากการทา
กิจกรรมและแข่งขันกีฬาร่วมกันมาตลอดวัน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของนิสิตในคณะ ฯ
และการทางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการกลับมาเยี่ยมเยือนคณะของศิษย์เก่าอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.2 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันฟุตซอลพิราบคัพ

ครั้งที่ 3
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๓๐ น. ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ในการ
แข่งขันฟุตซอลพิราบคัพ ครั้งที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งชิงเงินรางวัลจานวน ๘,๐๐๐ บาท ได้ทาการ
แข่งขันทั้งหมด ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ทีมลูกเต๋าเอฟซี รางวัลรองชนะเลิศ ทีมเฉาก๊วยเอฟซี ๒ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีมเฉาก๊วยเอฟซี การจัด
แข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการเล่นกีฬาของนิสิตภายในคณะ ฯ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝัง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเพื่อให้นิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ห่างไกลจากยาเสพติด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
๑.2 ผู้ช่วยคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ดร.จักรี ไชยพินิจ)
1.2.1 สาส์นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เนปาล
สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในรอบ 81 ปี ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งมีความรุนแรงสูงถึง 7.8 ริกเตอร์ อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้
มียอดอยู่ที่ราว 2,500 ราย และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 6,000 ราย ตัวเลขดังกล่าวนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ค้นหาได้เข้าปฏิบัติการในพื้นที่เเละกาลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างแข็งขัน
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนิสิต ชขอร่วมแสดงความเสียใจ
อย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อันไม่คาดฝันในครั้งนี้
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ในฐานะตัวแทนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
ในการเป็นตัวกลางประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านบุคลากร
สิ่งของ และเงินบริจาค เท่าที่ทางคณะ ฯ จะมีความสามารถได้
เหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าบันทึกในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าโลกของเรายังคงไว้
ซึ่งน้าใจอันดีงามและความเอื้ออาทรในฐานะมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในโลกเดียวกัน ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากทั่ว
โลกที่หลั่งไหลเข้าไปในประเทศเนปาล เป็นบทสะท้อนสาคัญที่ทาให้เห็นว่าโลกของเรายังเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต
และมนุษยธรรมท่ามกลางความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยังคงดาเนินอยู่
ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ และขอปรับแก้ตามที่ประชุม ฯ ให้ข้อเสนอแนะ

1.2.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๒ อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ มาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ
“การปฏิรูปประเทศไทย: ความคาดหวังและความท้าทาย” ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้
นาโดย ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร.จักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยคณบดี และผู้ประสานงาน ผศ. ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ผศ. ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า ดร.โชติสา ขาวสนิท
อาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน และ อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และนาเสนอผลงานทางวิชาการในสาชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของคณะ ฯ กับบุคลาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
1.3.1 การติดตามการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ติดตามการเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน บัดนี้ ได้มีหลักสูตรดังต่อไปนี้ (ดังเอกสารแนบ) ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และการติดตามการเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4
อาจารย์ ให้ดาเนินการส่งข้อมูลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง
การเตรียมความพร้อมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2558
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ห้องประชุม
แสนสุขแกรนด์ฮอลล์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คุณอรพร สดใส รักษาการแทน หัวหน้าสานักงานคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรของ
คณะ ฯ ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร จากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม การเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดจัด
โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารภาครัฐ เอกชนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศึกษาดูงาน ด้านการบริหารภาครัฐ เอกชนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้นานิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง และการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกเขาบ่อยา นาโดย ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง อาจารย์ฌญาพัทธ์ ธัญญกิจ อาจารย์รัชชนก สัตยวินิจ และนิสิตจานวน ๑๕๐ คน
การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจ ในกระบวนการ การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
๑.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 ภาควิชานิติศาสตร์รับอาจารย์วุฒิปริญญาโท จานวน 2 อัตรา
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับอาจารย์วุฒิปริญญาโท จานวน 2 อัตรา

ดังนี้
1. นางสาวมุกกระจ่าง จรณี
- วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน (สิทธิมนุษยชน)
มหาวิทยาลัยปารีส ตะวันตก นองแตร์ ลาเดฟองส์ ประเทศฝรั่งเศส
2. นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ
- วุฒิการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Laws (Commercial Law), (Intellectual Property) Monash University,
Australia
โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ พิเศษ 1/๒๕๕8 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 (เวียนมติเพื่อพิจารณา)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ พิเศษ 1/๒๕๕8 วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 (การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 วันที่ 24 เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕8
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

3.2 พิจารณาผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การดาเนินการของคณะ ฯ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2558 ไตรมาส ที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้
ที่ประชุม ฯ พิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ ฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ แล้วมีมติเห็นชอบ

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต่อมาคณะ ฯ ได้ดาเนินการส่งโครงการเพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
และได้รับข้อสังเกตให้ควรแยกโครงการออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ (สายคณาจารย์)
2. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ (สายสนับสนุนวิชาการ)
ทั้งนี้ คณะ ฯ จึงนาขอเสนอโครงการดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
อีกคราวหนึ่ง โดยยังคงสาระสาคัญเดิมทุกส่วน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเห็นควรปรับปรุง
สาระสาคัญของโครงการ อาทิ ชื่อโครงการ รูปแบบของการให้ทุน เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับสาระหลัก
ของโครงการของมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีกาหนดโดยภาพรวม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 จานวน 3 คน ดังนี้
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1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน)
1.1. นางสาวปิยวรรณ พลเภา
รหัสนิสิต 55441310
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี
2.1 นายชาคริต สาครรัตน์
รหัสนิสิต 53441256
2.2 นางสาววารุณี ผิวคา
รหัสนิสิต 53441334

จานวน 1 คน
จานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
(โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน 1 คน
1.1 นางสาวปิยวรรณ พลเภา
รหัสนิสิต 55441310
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี
จานวน 2 คน
2.1 นายชาคริต สาครรัตน์
รหัสนิสิต 53441256
2.2 นางสาววารุณี ผิวคา
รหัสนิสิต 53441334

ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.2 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ ดังนี้
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๘๒๐๐๔๖

ชื่อ-สกุล
นายชัยณรงค์ เครือนวน

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ลาดับ
๑
๒

รหัส
๕๓๘๒๐๐๑๕
๕๓๘๒๐๐๔๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวภคมน เจริญสลุง
MR.MOHAMMAD NUH

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รหัส
๕๖๙๑๐๓๓๘
๕๖๙๑๐๓๔๐
๕๖๙๑๐๓๔๘
๕๖๙๑๐๓๕๙
๕๖๙๑๐๓๗๖

ชื่อ-สกุล
นายชโลทร แจ่มจันทร์
นายชาญชัย หงษ์ทอง
นายทองสุข ทองสา
พันจ่าเอกประยูร โคตมูล
นายสมโชค ประยูรยวง
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๖
๗

๕๖๙๑๐๓๗๗
๕๖๙๑๐๓๘๒

จ่าเอกสมปอง สิงห์ศก
นางสาวอุมา ดาศรี

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๙๒๐๘๗๘

ชื่อ-สกุล
นายวีระศักดิ์ โลติกร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๙๒๐๘๙๒

ชื่อ-สกุล
นายสุรฉัตร กลางพระเนตร

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผู้สาร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๘๒๐๐๔๖

ชื่อ-สกุล
นายชัยณรงค์ เครือนวน

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ลาดับ
๑
๒

รหัส
๕๓๘๒๐๐๑๕
๕๓๘๒๐๐๔๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวภคมน เจริญสลุง
MR.MOHAMMAD NUH

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รหัส
๕๖๙๑๐๓๓๘
๕๖๙๑๐๓๔๐
๕๖๙๑๐๓๔๘
๕๖๙๑๐๓๕๙
๕๖๙๑๐๓๗๖
๕๖๙๑๐๓๗๗
๕๖๙๑๐๓๘๒

ชื่อ-สกุล
นายชโลทร แจ่มจันทร์
นายชาญชัย หงษ์ทอง
นายทองสุข ทองสา
พันจ่าเอกประยูร โคตมูล
นายสมโชค ประยูรยวง
จ่าเอกสมปอง สิงห์ศก
นางสาวอุมา ดาศรี

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๙๒๐๘๗๘

ชื่อ-สกุล
นายวีระศักดิ์ โลติกร
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นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๙๒๐๘๙๒

ชื่อ-สกุล
นายสุรฉัตร กลางพระเนตร

ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.3 ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์ละนิติศาสตร์
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
นายกฤษติภณ ทิพย์วงศ์
54440881
เกรดเฉลี่ย 2.15
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
นายศุภชัย กุลภวัต
55442135
เกรดเฉลี่ย 2.26
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
นางสาวอรุญวรรณ พรมศรี
56441656
เกรดเฉลี่ย 2.11
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
นายกฤษติภณ ทิพย์วงศ์
54440881
เกรดเฉลี่ย 2.15
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
นายศุภชัย กุลภวัต
55442135
เกรดเฉลี่ย 2.26
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
นางสาวอรุญวรรณ พรมศรี
56441656
เกรดเฉลี่ย 2.11
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2557 เป็นต้นไป
4.4 ขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 5 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
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รายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1. นายนนท์ธวัฒน์ สิริสมบัติ
56440704
เกรดเฉลี่ย 3.38
2. นางสาวปวันรัตน์ มั่นคง
56441616
เกรดเฉลี่ย 3.18
3. นางสาวทิพาภัทร อุ่นประเสริฐ
56440690
เกรดเฉลี่ย 3.12
4. นางสาวสุภาวิดา สมเดช
56441650
เกรดเฉลี่ย 3.08
5. นายอรรถชัย ทองทับ
56440833
เกรดเฉลี่ย 2.99
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นิสิตเปลี่ยนประเภทนิสิตได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายนนท์ธวัฒน์ สิริสมบัติ
56440704
เกรดเฉลี่ย 3.38
2. นางสาวปวันรัตน์ มั่นคง
56441616
เกรดเฉลี่ย 3.18
3. นางสาวทิพาภัทร อุ่นประเสริฐ
56440690
เกรดเฉลี่ย 3.12
4. นางสาวสุภาวิดา สมเดช
56441650
เกรดเฉลี่ย 3.08
5. นายอรรถชัย ทองทับ
56440833
เกรดเฉลี่ย 2.99

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2557 เป็นต้นไป
4.5 ขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่
ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 16 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.1 นางสาวธิดารัตน์ ใจตรง
5670128
เกรดเฉลี่ย 2.34
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
2.1 นางสาวรัตติยา พ่วงทรัพย์
56520405
เกรดเฉลี่ย 2.78
2.2 นางสาวจิราภรณ์ ทรัพย์สนุ่น
56020121
เกรดเฉลี่ย 2.21
2.3 นางสาวโรสริน ทองหล่อ
56020431
เกรดเฉลี่ย 2.15
2.4 นางสาวอพิชยาพร อิ่มสาราญ
56021012
เกรดเฉลี่ย 2.11
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน) ภาคพิเศษ
3.1 นางสาวพิมพ์ชนก บุญม่วง
55430054
เกรดเฉลี่ย 2.34
3.2 นางสาวกรรณิการ์ มีประเสริฐ
55430004
เกรดเฉลี่ย 2.23
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4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
4.1 นางสาวกรวรรณ แสงสุบิน
56660088
เกรดเฉลี่ย
4.2 นายฐาพล อาษา
56660163
เกรดเฉลี่ย
4.3 นายภาณุพงศ์ ท่าหิน
56660178
เกรดเฉลี่ย
4.4 นางสาวรติพร จันทร์ไพร
56660181
เกรดเฉลี่ย
4.5 นางสาวศิริรักษ์ เสถียรโชค
56660187
เกรดเฉลี่ย
4.6 นางสาวทิพสุดา ทองโยธา
55160432
เกรดเฉลี่ย
4.7 นางสาวรัชนก เศวตาภรณ์
55160059
เกรดเฉลี่ย
4.8 นางสาวสิริวรรณ เต่าทอง
56160287
เกรดเฉลี่ย
5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
5.1 นางสาวตวงพร คานึงผล
56160258
เกรดเฉลี่ย

2.62
2.64
2.20
2.54
2.60
2.22
2.51
2.64
2.37

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นิสิตย้ายสังกัดเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.1 นางสาวธิดารัตน์ ใจตรง
5670128
เกรดเฉลี่ย 2.34
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
2.1 นางสาวรัตติยา พ่วงทรัพย์
56520405
เกรดเฉลี่ย 2.78
2.2 นางสาวจิราภรณ์ ทรัพย์สนุ่น
56020121
เกรดเฉลี่ย 2.21
2.3 นางสาวโรสริน ทองหล่อ
56020431
เกรดเฉลี่ย 2.15
2.4 นางสาวอพิชยาพร อิ่มสาราญ
56021012
เกรดเฉลี่ย 2.11
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน) ภาคพิเศษ
3.1 นางสาวพิมพ์ชนก บุญม่วง
55430054
เกรดเฉลี่ย 2.34
3.2 นางสาวกรรณิการ์ มีประเสริฐ
55430004
เกรดเฉลี่ย 2.23
4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
4.1 นางสาวกรวรรณ แสงสุบิน
56660088
เกรดเฉลี่ย 2.62
4.2 นายฐาพล อาษา
56660163
เกรดเฉลี่ย 2.64
4.3 นายภาณุพงศ์ ท่าหิน
56660178
เกรดเฉลี่ย 2.20
4.4 นางสาวรติพร จันทร์ไพร
56660181
เกรดเฉลี่ย 2.54
4.5 นางสาวศิริรักษ์ เสถียรโชค
56660187
เกรดเฉลี่ย 2.60
4.6 นางสาวทิพสุดา ทองโยธา
55160432
เกรดเฉลี่ย 2.22
4.7 นางสาวรัชนก เศวตาภรณ์
55160059
เกรดเฉลี่ย 2.51
4.8 นางสาวสิริวรรณ เต่าทอง
56160287
เกรดเฉลี่ย 2.64
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5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
5.1 นางสาวตวงพร คานึงผล
56160258
เกรดเฉลี่ย 2.37
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2557 เป็นต้นไป
4.6 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเห็นควรปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จึงเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ ดังนี้
1. ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
ประธานกรรมการ
2. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
กรรมการ
3. อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง
กรรมการ
4. อาจารย์ธัชชนก สัตยวินจิ
กรรมการ
5. อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธ์
เลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้ภาควิชารัฐศาสตร์
และงานวิช าการดาเนิ น การจัด ทารายละเอียดเอกสารประกอบการขออนุมัติ ให้ ส มบู รณ์ ตามข้อกาหนด และ
นาเสนอแจ้งต่อที่ประชุม ฯ เพื่อทราบในคราวการประชุมถัดไป
4.7 ขอเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์และขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จานวน 3 ราย
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ มีความจาเป็นที่จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา จึงขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถจากเดิม
ปฏิบัติงาน ๒ วันต่อสัปดาห์เปลี่ยนเป็นปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห์ มีภาระงานสอน ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และมีค่าตอบแทนเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา)
๒. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีภาระงานสอน 9 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
2. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีภาระงานสอน 9 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีภาระงานสอน
9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
4.8 ขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ด้วยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ ได้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้ภาควิชารัฐศาสตร์
และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ และงานบัณฑิตศึกษาดาเนินการจัดทารายละเอียดเอกสารประกอบการขออนุมัติให้สมบูรณ์ตาม
ข้อกาหนด และนาเสนอแจ้งต่อที่ประชุม ฯ เพื่อทราบในคราวการประชุมถัดไป
4.9 ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และภาควิชานิติศาสตร์ได้ดาเนินการเปิด
รับนิสิตตามหลักสูตรดังกล่าวในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมานั้น
ปรากฏว่ารายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวในหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและ
โครงสร้างหลักสูตรข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี และข้อ ๒.๖ งบประมาณ
ตามแผน ตามตารางที่ปรากฏในช่องปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ นั้น ระบุผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริง เนื่องจากหลักสูตรได้เปิดรับนิสิตตามหลักสูตรดังกล่าวในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการ
ตามความเป็นจริง ดังนี้
รายละเอียดเดิม
(๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระยะ ๕ ปี และ
ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ตามตารางที่ปรากฏ
ในช่องปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗

ขอแก้ไขเป็น
(๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระยะ ๕ ปี และ
ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ตามตารางที่ปรากฏ
ในช่องปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้นาเสนอแก้ไขตามระเบียบ ฯ ต่อไป
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4.10 ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และภาควิชานิติศาสตร์
ได้ดาเนินการเปิดรับนิสิตตามหลักสูตรดังกล่าวในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมานั้น
ปรากฏว่ารายละเอียดของทั้ง ๒ หลักสูตรดังกล่าวในหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างหลักสูตรข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี และข้อ ๒.๖ งบประมาณ
ตามแผน ตามตารางที่ปรากฏในช่องปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ นั้น ระบุผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความ
เป็นจริงเนื่องจากทั้ง ๒ หลักสูตรได้เปิดรับนิสิตตามหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรดังกล่าวในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตาม
ความเป็นจริง ดังนี้
รายละเอียดเดิม
(๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระยะ ๕ ปี และ
ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน
ตามตารางที่ปรากฏในช่องปีการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗

ขอแก้ไขเป็น
(๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระยะ ๕ ปี และ
ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ตามตารางที่ปรากฏใน
ช่องปีการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้นาเสนอแก้ไขตามระเบียบ ฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทหัวหน้าภาควิชาย้อนหลัง
ด้วยนายเจนวิทย์ นวลแสง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
ต้องให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการโดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยึดถือข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าการดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาสามารถดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะโดยตาแหน่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเจนวิทย์ นวลแสง ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการประจา
คณะ ฯ อย่างเป็นทางการมาโดยตลอด ดังนั้น คณะ ฯ จึงใคร่ขอหารือต่อคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
เพื่อพิจารณาแนวทางดาเนินการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์เป็นคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อหารือ
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาให้ข้อสังเกตว่าสมควรให้รีบดาเนินการแต่งตั้ง นายเจนวิทย์ นวลแสง
เป็นคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทหัวหน้าภาควิชา โดยให้คณะ ฯ เสนอเรื่อง
แต่งตั้งต่ออธิการบดีในลักษณะเป็นกรณีดาเนินการแต่งตั้งล่าช้าให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่ต่อไป
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 21
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลิกประชุมเวลา 17.40 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

