รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 5/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้าน
การแข่งขันทางการค้า ในส่วนภูมิภาค” วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแสนสุข ๑-๒ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
จังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย อาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์ประจา
ภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมงานการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า ในส่วนภูมิภาค”

โครงการสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ ซึ่งจัดโดย สานักส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้า
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธารง
บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมทั้งสิ้นจานวน ๗,๓๓๔ คน
ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวนทั้งสิ้น ๑,๔๙๙ ราย ปริญญาเอก จานวน ๕ ราย ปริญญาโท จานวน ๑๙๖ ราย และปริญญาตรี
จานวน ๑,๒๙๘ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดี ให้กับบุคลากรที่สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ผู้บริหาร บุคลากรและ
คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกันแสดงความยินดีกับบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่สาเร็จ
การศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากรที่จบการศึกษาทั้งหมด ๑๒ คน ได้แก่ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค (ดุษฎี
บัณฑิต) ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ (ดุษฎีบัณฑิต) ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ (ดุษฎีบัณฑิต) ดร.รัชนี แตงอ่อน
(ดุษฎีบัณฑิต) ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน (ดุษฎีบัณฑิต) อาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ (มหาบัณฑิต) ว่าที่ร้อยตรี
เทพศักดิ์ อมรวัฒนวงษ์ (บัณฑิต) นายรักพงษ์ แสงสว่าง (บัณฑิต) นายวันชนะกรณ์ ภาคะ (บัณฑิต) นางสาว
ปรียานุช จันทเดิม (บัณฑิต) นางสาวหัสรา ทองกลาง (บัณฑิต) และนางสาวทิพวรรณ แสงพวง (บัณฑิต)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์และ
น้าดื่ม จากผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์และน้าดื่ม
จากนายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก เพื่อนาไปสนับสนุน
การจัดงานกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานกีฬารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์
ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทน รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
กล่าวรายงาน
ส่วนในช่วงเย็น บริเวณลานหน้าอาหารใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีงานเลี้ยงคืน
สู่เหย้าชาวรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน หลังจาก
การทากิจกรรมและแข่งขันกีฬาร่วมกันมาตลอดวัน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของนิสิต
ในคณะ ฯ และการทางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการกลับมาเยี่ยมเยือนคณะ ฯ ของศิษย์เก่าอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรม ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการฮอนด้า ถนนในฝัน วันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒-๑๐๒ บริษัท ฮอนด้าออโต
โมบิล ประเทศไทย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้
โครงการฮอนด้า ถนนในฝัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าว
ต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมให้
การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับรู้ถึงการขับขี่อยากถูกวิธี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ว่างลง
ด้วย อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง ได้ลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ คณบดีทาหน้าที่ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์อีก
ตาแหน่งหนึ่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานข้อมูลการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอรายงานข้อมูลการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 ความคืบหน้าการดาเนินการออกแบบอาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดาเนินการว่าจ้าง
บริษัท ชาร์โคลดีไซน์ จากัด ในการออกแบบอาคารสหศึกษา นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจ
รับงานออกแบบงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานมีความกังวลว่าอาจมีความล่าช้าใน
การเข้าใช้ประโยชน์อาคารที่กาหนดเข้าใช้ในภาคต้น 2559 เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องปรับแก้ไขให้เป็น
ไปตามงบประมาณที่กาหนดไว้ในเบื้องต้นค่อนข้างมาก อาจมีความจาเป็นที่คณะ ฯ จะต้องประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยบูรพาในการขอใช้อาคารเรียนของส่วนกลางไปพลางก่อน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.3 รายงานความคืบหน้าการดาเนินการไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค
ตามที่มีมหาบัณฑิตจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 3 ราย ได้เป็นโจทก์ฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีการนัดหมายไกล่เกลี่ยนัดที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 โดยมีตัวแทนจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน 4 ท่าน และบุคลากรจากกองกฎหมาย
จานวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมหารือไกล่เกลี่ย ซึ่งมีความคืบหน้าในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อตกลงและนัดหมาย
ไกล่เกลี่ยนัดต่อไป ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.4 รายงานผลการนัดหมายหารือกับส่วนงานที่ใช้อาคารสหศึกษาร่วมกัน
ด้วยวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ได้นัดหมายหารือกับผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะโลจิสติกส์
และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้หารือแนวททางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารสหศึกษาร่วมกันและ
กาหนดแนวทางการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ โดยให้มีการตั้งตัวแทนของส่วนงานทาหน้าที่ดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ร่วมกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ๒๐๑๕ - ๒๐๑๖
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการอบรมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ๒๐๑๕ - ๒๐๑๖ ขึ้น ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.0๐ –
16.00 น. ณ ห้อง 206 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นั้น
ในโอกาสนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ขออนุเคราะห์เข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย
โดยเชิญประธานหลักสูตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเข้าร่วมอบรม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA (Tier 2) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุ
โกศล
ด้วยผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) จะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA (Tier 2) ระหว่างวันที่
๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.3 โครงการเสวนา “การแลกเปลี่ยนความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA
ระดับหลักสูตร” คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีหน่วยงาน จานวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ สานักงานจัดการศึกษา และสานักงานคณบดี
หน่วยงานดังกล่าวต้องดาเนินงานตามพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งต้องรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31
กรกฎาคม 2559) มหาวิทยาลัยบูรพาให้ส่วนงานดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 – 2560 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เป็นผู้กาหนด ซึ่งเป็นการดาเนินงานในมิติใหม่จึงต้องดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใหม่ด้วย
ซึ่งจาแนกการประเมินเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
องค์ประกอบที่ 2 เป็นการดาเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา โดยใช้เกณฑ์ของ
AUN-QA จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพสาหรับระดับคณะและสถาบัน ประกอบ
ด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 โครงร่างองค์กร และองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
และสถาบัน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามบริบทของสถาบัน จานวน
3 ตัวบ่งชี้
ทั้งนี้ เนื่องจากตัวบ่งชี้ของ ทปอ. ในบางตัวบ่งชี้ยังมีข้อสงสัย ความไม่เข้าใจ หรือข้อคาถาม
อื่น ๆ มากมาย ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
AUN QA ระดับหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนความรู้การประกันคุณภาพ AUN QA ระดับหลักสูตร และให้
บุคลากรจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรได้ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงมี
ความประสงค์ที่จะจัดโครงการเสวนา “การแลกเปลี่ยนความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ระดับ
หลักสูตร” คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558 ขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.4 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (CUPT QA)” วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์
601
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา กาหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (CUPT QA)” เพื่อให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และสามารถ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะได้ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา
ในฐานะหน่วยประสานงาน ขอประสานงานมายังท่านในการพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๑. ขอเชิญผู้ที่ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (CUPT QA)” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑.๑ คณบดี/ รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
๑.๒ หัวหน้าภาควิชา/ ประธานสาขาวิชา/ ประธานหลักสูตร/ คณาจารย์ที่สนใจ
๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและดูแลดาเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของส่วนงาน
๒. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ ตามกาหนดการดังกล่าว ได้ศึกษาและดาวน์
โหลดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และ GUIDE TO
AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0 ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริการการศึกษา (http://qa.buu.ac.th/)
3. ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนา ฯ ตามข้อ ๑. ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
ส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๗ สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) หรือ
สามารถลงทะเบียน online ได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://service.buu.ac.th/ (ชื่อเรื่อง :
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ CUPT QA) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก
Galuh University จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๗ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดย ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาศาสตร์และนิติศาสตร์
ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จาก Galuh University จากสาธารรัฐอินโดนีเซีย นาโดย Mr.H.Otong
Husni Taufig S.IP., M.Si General Chairman of Galuh Education Foundation Mr. Yagus Triana
Drs., M. Pd Deputy Chairman of Galuh Education Foundation, Mr.Islchak Said, Drs, MM, M Pd.
Chairman of International Relations Office of Guluh University โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อ
สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ประจารายวิชา การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ การนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจารายวิชาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
แรงงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองและเข้าศึกษา
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรวมถึงบริเวณหาดแสงจันทร์
จังหวัดระยอง นาโดย อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง และอาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีนิสิตเข้าร่วมจานวน ๓๗ คน
การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจในกระบวนการออกนโยบายของภาครัฐที่มี
ผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาการพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน และ
ให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจในความรู้ความเข้าใจในบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมตลอดจนถึงผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 อาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้
กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์มธุรส ผ่านเมือง
๒. อาจารย์ชนนิกานต์ รอดมรณ์
๓. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์
๔. อาจารย์เจนจิรา ลีลาพลกุล
๕. อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
๖. อาจารย์ภูษิต แจ่มศรี
๗. อาจารย์ชลธิชา ภูริปาณิก
๘. อาจารย์ธัญพิชชา สามารถ
๙. ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
๑๐ .รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
๑๑. อาจารย์สุรศานติ์ รักพันธ์ ณ หนองคาย
๑๒. ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์
โดยมี ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาหรับนิสิต รายวิชา ๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางปกครองท้องถิ่น วันที่
๒๗ - ๒๙ เมษายน และวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน และวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ English for Careers Program
สาหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในรายวิชา ๖๗๗๔๘๓ สหกิจ
ศึกษาทางปกครองท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ และ Dr.David Perrodin ให้
เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับนิสิตในครั้งนี้
การจัดการโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นิสิต โดยได้รับประสบการณ์จากการเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และพัฒนาการเรียนภาคทฤษฎี
การเขียนจดหมายสมัครงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพอื่น ๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/
๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม วันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านสังคมศาสตร์ กองทุนกิจกรรมนิสิต งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสาหรับ

นิสิตให้กับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดาเนินการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ฯ ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทุนเรียนดี จานวน 8 ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒4,๐๐๐ บาท
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
รหัสนิสิต
สาขา
เกรดเฉลี่ย
๑ นางสาวนงลักษณ์ อิ่มเอี่ยม
๕๖๔๔๑๐๗๑ ปกครองท้องถิ่น
๓.๖๘
๒ นางสาวอลิสรา แสนเมืองมูล
๕๗๔๔๐๘๗๗ ปกครองท้องถิ่น
๓.๖๕
๓ นายอนนท์ บุปผา
๕๘๔๔๐๖๕๔ ปกครองท้องถิ่น
๓.๔๑
๔ นางสาวสุชาดา มาลีสุวรรณ
๕๖๔๔๐๖๐๒
บริหารทั่วไป
๓.๘๘
๕ นางสาวณภัทร วิโรจน์วัฒนกุล
๕๖๑๔๐๒๐๒
บริหารทั่วไป
๓.๘๓
๖ นางสาวชนากานต์ พลูผล
๕๘๑๔๐๑๒๓
บริหารทั่วไป
๓.๘๒
๗ นางสาวสุภัสสรา สาราญฤทธิ์
๕๘๑๔๐๑๕๗
บริหารทั่วไป
๓.๘๒
๘ นางสาวมณธกาญจน์ อินทร์ล้วน ๕๗๑๔๐๑๑๑
บริหารทั่วไป
๓.๗๔
2. ทุนนักกิจกรรม จานวน ๔ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
รหัสนิสิต
สาขา
๑ นายสุรเดช ดาวล้อม
๕๗๔๔๐๘๖๗
ปกครองท้องถิ่น
๒ นายพันวัสสา บุญธรรม
๕๗๔๔๐๗๘๓
ปกครองท้องถิ่น
๕๗๔๔๐๖๔๒
บริหารทั่วไป
๓ นายกันตพัฒน์ เนตรวิเชียร
๕๗๔๔๐๘๓๓
บริหารทั่วไป
๔ นายศรราม วรสิทธิ์
3. ทุนนิสิตช่วยงาน จานวน ๒4 ทุน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑92,๐๐๐ บาท
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ-สกุล

นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล
นายวรงค์กรณ์ ไวพ่อค้า
นายนรภัทร ธราธรรัตนกุล
นางสาวธนาภรณ์ ไชยสัตย์
นางสาวกานต์ทิตา สอนใต้
นายบุญถนอม พุกบุตร
นายหทัยทัต ทวีโชติ
นางสาวสุวิมล สุขจิตร
นายพันธวัช เล้ารัตนานุรักษ์
นางสาววนชพร สิทธิโชติเมธากุล
นางสาวฐาปณี ล้านาค
นางสาวทัศนีย์ กลิ่นดวงจันทร์
นางสาววราภรณ์ เวสรานุรักษ์
นางสาววโรชา ธาราโฉม
นางสาววีรญารักษ์ มุจรินทร์

รหัสนิสิต

สาขา

๕๖๑๔๐๑๑๘
๕๖๑๔๐๒๗๕
๕๖๑๔๐๒๗๑
๕๖๔๔๐๔๐๑
๕๖๔๔๐๔๓๗
๕๖๔๔๑๒๘๒
๕๖๔๔๑๓๘๖
๕๖๔๔๑๓๘๕
๕๖๔๔๐๕๓๐
๕๖๑๔๐๑๑๕
๕๖๑๔๐๒๙๕
๕๖๔๔๐๔๗๓
๕๖๔๔๐๕๖๖
๕๖๔๔๐๕๖๘
๕๖๔๔๑๓๔๘

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางสาววิไลพร หอมวัฒนา
นางสาวอริสา ขันแข็ง
นางสาวพัชรีภรณ์ ชาติมนตรี
นางสาวกรปภาภัสสร์ อัศวพลสุวรรณ
นายอรรถพล นามเชียงใต้
นางสาวสุทธิดา สนธิภักดี
นายคเณศ มีสุวรรณ
นายชัยสิทธิ์ ถนอมเงิน
นางสาวอมรรัตน์ อ่อนสง

๕๖๔๔๑๓๔๕
๕๖๔๔๑๙๐๘
๕๖๔๔๑๙๐๙
๕๖๔๔๐๖๒๖
๕๖๔๔๐๖๒๒
๕๖๑๔๐๐๒๔
๕๗๔๔๐๖๕๓
๕๗๔๔๐๖๘๐
๕๗๔๔๐๘๗๕

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
ปกครองท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่น

ประเด็นเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดทาประกาศทุนการศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.2 พิจารณา ร่าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนโครงการ
พัฒนาบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ ร่าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับ
ทุนโครงการพัฒนาบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุม ฯ พิ จ ารณามีม ติเห็ น ชอบ โดยให้ มี การปรับ แก้ ข้อความในหั ว ข้ อการพิ จ ารณา
คัดเลือกโดยให้เพิ่มเติมข้อความ ท้ายข้อความ (1) เพิ่มเติมเป็น “ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ถือเป็นสิ้นสุด” และให้ตัดข้อความในข้อ (4) ออกไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 พิจารณา อาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์มธุรส ผ่านเมือง
๒. อาจารย์ชนนิกานต์ รอดมรณ์
๓. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์
๔. อาจารย์เจนจิรา ลีลาพลกุล
๕. อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
๖. อาจารย์ภูษิต แจ่มศรี
๗. อาจารย์ชลธิชา ภูริปาณิก
๘. อาจารย์ธัญพิชชา สามารถ
๙. ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
๑๐. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
๑๑. อาจารย์สุรศานติ์ รักพันธ์ ณ หนองคาย
๑๒. ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์

โดยมี ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2558 จานวน 12 ราย ตามเสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในคราวถัดไปให้ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ทาตารางตรวจสอบคุณสมบัติ และผลการประเมินการสอน เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติได้ง่ายและถูกต้อง
ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น
5.2 พิจารณา อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ
ดังต่อไปนี้
บัญชีแสดงคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

มิได้เป็น
ผู้ปฏิบตั ิงานใน
มหาวิทยาลัย

สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
สมควรเป็น
อาจารย์

ไม่เป็น
ผู้ล้มละลาย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พันตารวจเอกคมสัน สุขมาก
อาจารย์จุฑาทิพย์ พบสุข
อาจารย์พัลลอง มั่นดี
อาจารย์ปณ
ุ ณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล
อาจารย์เธียรไท สุนทรนันท
ผศ.(พิเศษ) ประทีป ทับอัตตานนท์

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน 6 ราย ตามเสนอ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

