รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒ – ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๓. รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร
๔. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๕. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๖. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๗. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๘. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๙. ผศ.ธีระ กุลสวัสดิ์
๑๐. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๑. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๒. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๓. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๔. นางกันตา ปานสวัสดิ์

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี –
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.
เอกวิทย์ มณี ธร คณบดี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุ ข รองอธิการบดีฝ่ายบริห าร ในฐานะ
กรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และรองศาสตราจารย์อัฌชา ก.บัวเกษร รองอธิการบดี ในฐานะ
กรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ และเงินสดจานวนหนึ่ง เพื่อปลอบ
ขวัญนิสิตหลักสูตรปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิตชาวอินโดนีเซีย กรณีถูกทาร้ายร่างกายในบริเวณที่ พักในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพาติดตามการดาเนินคดี
อย่างใกล้ชิดกับสถานีตารวจภูธรแสนสุข
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๒ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิ ล
เทนนิสในมหกรรมกีฬาบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา บางแสนเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองโกเบ
และกรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๖๒ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๔ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย บราวิ จ าย่ า ประเทศ
อินโดนีเซีย จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ”Governance in the 21 Century” ในวันที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๕ คณะรั ฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ร่ว มกับ โครงการจัด ตั้ งภาควิ ช านิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากร ได้แก่ Dr.Hernando
Rojas จาก มหาวิทยาลั ยวิสคอนซิน เมดิน า สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น. ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๖ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ ๑ เป็นวารสาร
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ ๒ ขึ้น สาหรับวารสารในกลุ่มที่ ๒ และกลุ่ม
ที่ ๓ ที่ต้องการยกระดับเป็นวารสารกลุ่มที่ ๑
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๗ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพประชุมจัดกิจกรรมประชุม
และสังสรรค์ร่วมกัน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพรหมโยธี ชั้น ๖
โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เข้า
ร่วมโครงการ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมจัดพิจารณาตกลงค่าใช้จ่าย
ส่ ว นกลางร่ ว มกั น ๔ คณะ ในการใช้ พื้ น ที่ อ าคาร ๖๐ พรรษามหาราชิ นี ๒ ร่ ว มกั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ QS๒-๒๐๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ นายสมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีและอาจารย์ประจาภาควิช ารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมิน ผลการกระจายอานาจของไทย คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยภาคสนามในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ๑๐ กรณีศึกษา วงเงิน
งบประมาณ ๕๑๙,๕๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๔ คณะรัฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศ าสตร์ได้ ส่ งบุ ค ลากรเข้าร่ว มอบรมวิท ยากร
กระบวนการตามโครงการจั ดเวทีป ระชาเสวนาหาทางออกประเทศ (พูด จาหาทางออกประเทศไทย) รุ่น ที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ สรุปจานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

จานวนประกาศ
๑๕
๗๐
๑๕

มาสอบสัมภาษณ์
๙
๕๓
๑๒

ขาดสอบสัมภาษณ์
๖
๑๗
๓

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓.๒ สรุปจานวนผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นิสิตใหม่ระดับปริญญา
ตรี ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (๔ ปี)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(มีประสบการณ์ทางาน)
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

จานวนประกาศ
๔๑๙
๓๐๒
๑๙

มาสอบสัมภาษณ์
๒๘๔
๒๘๐
๑๘

ขาดสอบสัมภาษณ์
๒๘๓
๒๗๙
๑๕

๒๖

๒๒

๒๐

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ การดาเนินโครงการ/กิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มหาวิทยาลัยบูรพา
งานกิ จ การนิ สิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ได้ รั บ งบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้กรอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
จานวนเงิน ๑๕๑,๑๐๐ บาท ซึ่งงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการเขียนโครงการเยาวชน
อาสาไม่พงึ่ พายาเสพติด เพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔.๒ การจัดงานปฐมนิเทศนิสิ ต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี

การศึกษา ๒๕๕๖
งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดจัดงานปฐมนิเทศนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารงบัวศรี ห้อง ๒๐๑ เวลา ๑๓.๐๐ –
๑๗.๐๐ น. โดยกิจกรรมเป็นการแนะนาให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตลอดจน งานวิชาการ การลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่ เปิดสอน พร้อมทั้ง
แนะน ากิ จ กรรมที่ นิ สิ ต สนใจเข้ าร่ ว ม ในรูป แบบของชุม นุม กิจ กรรม ระหว่างที่ นิ สิ ต กาลั งศึก ษาเล่ าเรียน โดย
รายละเอี ย ดจากกองทะเบี ย นและประมวลผลการศึ ก ษา แจ้ งว่า คณะรัฐ ศาสตร์ ฯ มี นิ สิ ต ที่ ค าดว่าจะเข้ ารั บ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๑,๖๙๐ คน

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔.๓ การจัดกิจกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดทาปฏิทินกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจ้งให้กับนิสิตทราบถึงการ
จัดกิจกรรมของนิสิตตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔.๔ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้รับนโยบายและแนวปฏิบัติจาก

มหาวิท ยาลั ย บู ร พา โดยเริ่มจั ดศูน ย์ ป ระสานงาน ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุน ายน – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
แบ่งเป็น วันทาการ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. และวันหยุดทาการ อยู่ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ทีป่ ระชุมรับทราบ

๑.๔.๕ การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรรคการเมืองและการ
เลือกตั้งประจาปี ๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคาร
ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐ ศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ต่อที่ประชุม (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)
มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑

พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ประจาเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๒ พิจารณาการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ เป็นที่ปรึกษา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยให้กาหนดค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการ
จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๔.๓ พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ โดยให้เพิ่มเติมอาจารย์พิเศษของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

๔.๔

พิจารณารายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการบริหารความเสี่ยง ประจาปี

การศึกษา ๒๕๕๕
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของ
การดาเนินการบริหารความเสี่ยง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะส าหรับ เป็ น แนวทางในการบริห ารความเสี่ ยง ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในปี การศึกษา
๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบและให้มีการติดตามการดาเนินการแผนอย่างต่อเนื่อง

๔.๕
มาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒

พิจารณาการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๖ ไตร

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ และ ไตรมาสที่ ๒ เมื่อการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึง
ขอนาเสนอผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะรัฐ ศาสตร์ และนิ ติ ศาสตร์ เพื่อพิ จ ารณาให้ ข้อเสนอแนะส าหรับเป็ นแนวทางในการบริห ารงาน ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ โดยให้ติดตามข้อมูลการดาเนินการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
๔.๖

พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของ ดร.โชติสา

ขาวสนิท
เนื่องด้วยดร.โชติสา ขาวสนิท มีความประสงค์ที่จะฝึกอบรม เรื่อง “การทาความเข้าใจ
การบริหารจัดการระดับโลก” ณ มหาวิทยาลัยเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสอนรายวิชา โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม

และรายวิช าความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างประเทศ ของคณะรัฐ ศาสตร์และนิ ติ ศาสตร์ ในการนี้ ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาอนุมัติการเดิ นทางครั้งนี้ รวมถึงขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมที่เบิกจ่ายตามจริง ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐
บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ถอนวาระ

๔.๗ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปเสนอผลงานวิ ช าการ ณ
ต่างประเทศ ของ อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
เนื่ องด้วย อาจารย์ ณั ฐวัฒ น์ กฤตยานวัช มีความประสงค์เดิน ทางไปนาเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการ The Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Science
ระหว่างวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลั ยชาร์ล ส์ (Charles University) กรุงปราก
สาธารณรัฐเช็ก ในการนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเดินทางครั้งนี้ รวมถึงขออนุมัติงบประมาณการ
ฝึกอบรมที่เบิกจ่ายตามจริง ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ถอนวาระ

๔.๘ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ อ าจารย์ ธ นพั ฒ น์ เล็ ก เกี ย รติ ข จร ลาศึ ก ษาต่ อ และขอรั บ
ทุนการศึกษา (เพิ่มเติม) จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ธ นพั ฒ น์ เล็ ก เกี ย รติ ข จร ขออนุ ญ าตลาศึ ก ษาต่ อ และขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น
การศึกษา (เพิ่มเติม) จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยบูรพา มีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี
นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ณ
มหาวิทยาลัยน็องต์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (โดยรับทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านสถานเอกอัครราชฑูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทย (ทุน Franco-Thai)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

๑. ให้ดาเนินการจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการลาศึกษาต่อ

๒. นาเสนอคณบดีพิจารณาแล้วนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ รับทราบ
๔.๙ ขอหารือแนวทางการประเมินตนเองของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามข้อกาหนดของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ในข้อ ๗.๑ เรื่องภาวะผู้นาของ
สภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบัน (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งมีการกาหนดให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจา
คณะฯ ต้องมีการประเมินผลการบริหารของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาคณะฯ จึงขอหารือ ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์ในการประเมินผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาคณะ
๒. กระบวนการในการประเมินผล
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ให้ใช้การประเมินผลตามเกณฑ์และกระบวนการของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะ พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
งาน พ.ศ.๒๕๕๔
๔.๑๐ พิจารณาผลการประเมินการจัดการให้บริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต ,การจัดข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพ
งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดทาแบบประเมินการให้บริการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขการบริการ
กิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษาถัดไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็ น ชอบ โดยให้ มี ก ารน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตามประเด็ น ที่ ได้ รั บ
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษาถัดไป และดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๔.๑๑ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
ตามที่ นายชาคริต สาครรัตน์ รหัสประจาตัว ๕๓๔๔๑๒๕๖ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเปิด
รายวิชา ๒๒๐๒๐๔ ภาษากฎหมายไทย Thai Legal Language ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ซึ่ง

รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งไม่มีการเปิดสอนแล้ว โดยมีอาจารย์
ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล เป็นผู้สอนโดยไม่รับค่าตอบแทน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๑๒ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลายปีการศึกษา ๒๕๕๕
จานวน ๒๑ คน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ ปี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน ๑๕ คน
จานวน ๑ คน
จานวน ๔ คน
จานวน ๑ คน
๒๑ คน

(ดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ รับรองการตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดยอนุมัติการสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

กาหนดประชุมครั้งต่อไป

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)
รักษาการแทนหัวหน้าสานักคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

