รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
2. นางอรพร สดใส

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “การวิจัย
เชิงสหวิทยาการ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ หน่วยส่งเสริมการวิจัยและผลิตเอกสารตารา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการอบรม “การวิจัยเชิงสหวิทยาการ” โดยมี ดร. ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานวิจัยเชิงสหวิทยาการระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษา
แนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงข้อดี
และข้อเสีย ของทางเลือกในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะ ฯ รวมทั้งสะสมองค์ความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาบูรณาการกับการเรียนการสอน จากประสบการณ์ตรง สถานที่จริง สามารถคิดวิเคราะห์
ลักษณะสาคัญของสภาพการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ตามศาสตร์ของคณะ ฯ ได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน สงกรานต์
เฮฮา บูรพาร่วมใจ
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าอาคาร ๕๐ ปี (ศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์) ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน สงกรานต์ เฮฮา บูรพา
ร่วมใจ ซึ่งจัดโดยสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้าพระ รดน้าขอพร ผู้อาวุโส
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร
และผู้บฏิบัติงาน ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม ให้คงอยู่สืบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ สืบสานประเพณีไทย เนื่องใน
วันสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๑๐๒ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวังสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๙
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน ภายในงานได้จัดพิธีสรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสของคณะ ฯ การจัด
งานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะ ฯ นิสิต และศิษย์เก่าได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ร่วมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ ฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 ขออนุเคราะห์นาเสนอโครงการความร่วมมือทาวิจัยโดยเน้นนักศึกษา
เป็นเป้าหมายหลักร่วมกิจกรรม
ตามที่สมาคมวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ได้ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยเกี่ยวกับการขนส่ง
และเผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จัดสรรทุนวิจัยทั้งหมด 4 โครงการ หนึ่งในนั้น คือ
โครงการวิจัย “การจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่รถเพื่อสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน” โดยมีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ (มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) โครงการนี้มีเป้าหมายสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาวิจัยหาสาเหตุ
ของอุบัติเหตุทางถนนและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ออกแบบมาตรการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้รถใช้ถนน ดาเนินกิจกรรมตามมารตรการที่ออกแบบ
และประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่บทเรียนที่ได้รับไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป เพื่อสร้างเสริมชุมชนที่มี
ความปลอดภัยทางถนนเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โครงการนี้วางแผนดาเนินงานใน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโครงการ ฯ มีงบประมาณสนับสนุน
แห่งละ 100,000 บาท สาหรับดาเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/ สถาบัน Tier 1
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพมหานคร ฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาโดย อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน พ.ต.ท. ดร. ไวพจน์ กุลาชัย คณาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ

นางอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/ สถาบัน Tier 1 การเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของคณะ ฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับระบบประกัน
คุณภาพศึกษารูปแบบใหม่ อีกทั้งนามาปรับใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ได้ในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกฎหมาย จาก Faculty of Law, University
of Brawijaya จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกฎหมาย จาก Faculty of Law, University of Brawijaya จาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์เจนวิทย์
นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิตศิ าสตร์ คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ การมาศึกษางานในครั้งนี้
ได้มีการบรรยาย เกี่ยวกับกฎหมายไทย ในหัวข้อ “Development of Business Contract of Law in
Thailand” โดย อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร อาจารย์ประจา ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการ
ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของทั้งสองสถาบัน
และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดไปสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของคณะ ฯ ในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 แผนยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการเครือข่ายการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ขึ้น โดยมีตัวแทนจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วม และ
นาไปสู่การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา
2559 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงได้จัด
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ และได้นามาสู่แผนยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ของคณะ ฯ
ประจาปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต
3. ยุทธศาสตร์การขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและต่างประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์คณะในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกในการบริหารจัดการ และการดูแล
นิสิตต่างชาติ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 ภาครัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรด้าน Technical Education ให้แก่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย Moratuwa
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า ได้นาคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Moratuwa ประเทศศรีลังกา ซึ่งนาโดย รองอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัย และผู้อานวยการศูนย์ฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ภาควิชาการ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรด้าน Technical Education ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Moratuwa ระหว่างวันที่
๒๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/
๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 นับถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
(การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณากาหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA
(The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance) ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม QS2 – 602 ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายตามข้อมูลเสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าควรตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบกับส่วนงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้คณะ ฯ
อยู่ในเกณฑ์ตาแหน่งที่ดี และมีความท้าทายต่อการนาไปปฏิบัติต่อไป
4.2 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
จานวน ๑๙ คน
จานวนทั้งสิ้น ๑๙ คน
(ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการสาเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 19 คน ตามรายชื่อที่เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลการอนุมัติ
สาเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
4.3 พิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษา
ต่อต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ และให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อไป
4.4 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา
2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี นายจักรี ไชยพินิจ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการสาเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 3 คน ตามรายชื่อที่เสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลการอนุมัติสาเร็จการศึกษา
ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
4.5 รายงานผู้ขาดการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์)
ด้วยวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นวันซ้อมย่อยบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
โดยกาหนดการฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ซึ่งสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับความร่วมมือ
จากคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นอย่างดี แต่ยังมีคณะอนุกรรมการ ฯ ที่ขาดการปฏิบัติหน้าที่
จานวน 2 ราย คือ
1. ดร.สุจิตรา ใจเอื้อ
อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์
2. ดร.สโรชา แพร่ภาษา
อาจารย์ประจาภาครัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ที่ขาดการปฏิบัติงานในวันและเวลาดังกล่าว มิได้ทาการลาเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือด้วยวาจาแต่อย่างใด นับแต่วันที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ทาการรายงานผลนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบข้อมูล และมอบหมายให้คณบดีพิจารณา
ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 13.00 น.
(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม

