รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 5/๒๕๕7
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
2. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
3. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
5. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
6. อ.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
7. อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
8. ผศ.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
9. อ.เทียนชัย ศศิศาสตร์
10. อ.เจนวิทย์ นวลแสง
11. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
12. อ.สกฤติ อิสริยานนท์
13. อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
14. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
15. นางอรพร สดใส
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางกันตา ปานสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 5/๒๕๕7 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ผู้แทนนิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ มอบของบริจาคสนับสนุนงานกิจการนิสิตในโครงการค่ายอาสา ณ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล
ประเทศกัมพูชา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ประจาเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 นายเดชิษฐ์ นุ่มมีชัย และนายสุรเชษฐ์ ฟักเชือก ผู้แทนนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ เป็นตัวแทนมอบของบริจาค เสื้อผ้า และยารักษาโรค
มูลค่า 5,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนงานกิจการนิสิต ในโครงการค่ายอาสา ณ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ประเทศ
กัมพูชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีและคณะกรรมการบริหารประจาคณะ ฯ
เป็นผู้รับมอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรมในโครงการ Learning Styles
and Brain-Based Learning
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ อาจารย์ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน และอาจารย์กาณติมา
พงษ์นัยรัตน์ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Learning Styles
and Brain-Based Learning โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรสาหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีในการเรียนการสอนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้
และความสามารถเป็นอย่างดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.3 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมอบรมในโครงการ KM: From Theory

to Practice
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมีอาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ อาจารย์ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน อาจารย์กาณติมา
พงษ์นัยรัตน์ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คุณสุทธาทิ พย์ จับใจเหมาะ คุณธารทิพย์ ภวะวิภาต
และคุณลักษณารีย์ สุริศร เข้าร่วมอบรมโครงการ KM: From Theory to Practice โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ ชัย เลิ ศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช เป็น วิทยากร ส าหรับการเข้าร่ว ม
โครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดการความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่มีความรู้ความชานาญในเรื่องนั้น ๆ อาจเป็น
ในรูปแบบของวีดีโอ หรือเอกสารที่ทาให้ผู้ดูหรือผู้อ่านสามารถทาตามได้ทั้งนี้ ถ้าให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้ดี
ในระดับหนึ่ง (70-80% หรือ 2 ใน 3 ของเป้าหมาย) ถือว่าองค์กรประสบความสาเร็จในเรื่องการจัดการความรู้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลาการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ บุคลากรได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภท 1. กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คุณจุฑามาศ ชูสุวรรณ และคุณนพดล เจาเบ

ลงแข่งขันกีฬาประเภทนี้ และคว้า 1 เหรียญเงิน (ประเภทหญิงเดี่ยว) 2 เหรียญทองแดง (คู่ผสม/หญิงคู่)
2. กีฬาเซปักตะกร้อ มีคุณวรวิทย์ ภาคะ และคุณวิทยา โพธิพร (ผู้เล่นยอดเยี่ยม) ลงแข่งขันกีฬาประเภทนี้
และได้ 2 เหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวและทีมชุดชาย 3. กีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยมีคุณอรพร สดใส
คุณคานึง พลานนท์ และคุณรักพงษ์ แสงสว่าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรแต่ละมหาวิทยาลัยและส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสุขภาพด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี 2556 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่ ว มอบรมในโครงการครั้ งนี้ ทั้ งนี้ ได้ รั บ เกี ยรติ จากอาจารย์ส ริยา วิริโยสุ ท ธิกุล อาจารย์ป ระจ าภาควิช า
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ ความรู้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ
สามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัย

เชิงคุณภาพ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการกาหนดหัวข้อวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัย
เชิงคุณภาพ และกาหนดวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใน
การทางานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.7 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ผู้สอนจากกระทรวงยุติธรรม นาโดย อาจารย์รุ้งนภา
ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี อาจารย์วิภา เฟื่องฟูดารงชัย อาจารย์ธัช ขันธประสิทธิ อาจารย์ประจาบางส่วน
เวลา คุณสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ และคุณปณิตา แฉ่งสงวน นักวิชาการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม และแนวทางในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับ พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ พ.ต.ต.ธฤตวัน อนาพันธ์ และอาจารย์พฤฒ
จันทร์เจริญ เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 สรุปจานวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ตามที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ โครงการ
รับตรง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรง
ทั่วประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมานั้น มีผู้เข้ารับการสอบและผ่าน
การสอบสัมภาษณ์ ปรากฎตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการสิงห์ครามข้ามชาติ มิตรภาพข้ามแผ่นดิน
“พาน้องเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตชุมชน” ณ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล
เมื่อวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรมราชกุมารี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการสิงห์ครามข้ามชาติ มิตรภาพ
ข้ามแผ่นดิน “พาน้องเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตชุมชน” เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เปิดโลก
ทัศน์ให้กับนิสิต บุคลากรและอาจารย์ รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงปัญหาของสังคม เรียนรู้และแก้ไขร่วมกัน เพื่อจะได้
ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาที่จะนามาปรับใช้ในอนาคต และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ผ่านการดาเนินกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
เรื่อง มาตรการลดความขัดแย้งในสังคมไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธารง บัวศรี ห้อง 103
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
เรื่อง มาตรการลดความขัดแย้งในสังคมไทย โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ประธานสานักธรรมศาสตร์และการเมือง
เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความขัดแย้งในสังคมไทย :
ความสาคัญและทางออก วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ รองศาสตราจารย์นพมาศ
อุ้งพระ นายพดุงศักดิ์ ตันตระวรศิลป์ พ.ต.อ. (หญิง) ดร.ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.3 สรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้แจ้งข่าว
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่กาลังจะครบวงรอบของการตรวจประเมิน เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2557 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ ฯ ได้รับทราบนั้น งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงได้ทาวิจัย
สารวจความพึงพอใจของนิ สิตต่อการให้ บ ริการของงานกิจการนิสิต ให้ ตรงตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพตามองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (ตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕7 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕7 วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามทีค่ ณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีมติให้เสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บัดนี้ คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่องสืบเนื่อง

พิจารณาเสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มติ

ที่ประชุมพิจารณาให้มีการปรับแก้ไขในรายลเอียดให้รอบคอบและรัดกุม และมอบหมายให้
หัวหน้าภาควิชานาเสนอขอความเห็นจากคณาจารย์ทั้ง 3 ภาควิชา และนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะในคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน นับถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

4.๒ การเบิกจานวนชั่วโมงในการสอนและการสอบ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ระบุเวลาเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ในการนี้งานวิชาการจึง
ขอให้พิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ดังนี้
วิชาบรรยาย ๒(๒-๐-๔) ไม่เกินภาคเรียนละ ๓๒ ชั่วโมง
วิชาบรรยาย ๓(๓-๐-๖) ไม่เกินภาคเรียนละ ๕๑ ชั่วโมง
วิชาปฏิบัติการ ๓(๒-๒-๕) ไม่เกินภาคเรียนละ ๖๘ ชั่วโมง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. วิชาบรรยาย ๒(๒-๐-๔) ไม่เกินภาคเรียนละ ๓4 ชั่วโมง และต้องมีการสอบ 2 ชั่วโมง
2. วิชาบรรยาย ๓(๓-๐-๖) ไม่เกินภาคเรียนละ ๕๑ ชั่วโมง และต้องมีการสอบ 3 ชั่วโมง
3. วิชาปฏิบัติการ ๓(๒-๒-๕) ไม่เกินภาคเรียนละ ๖๘ ชั่วโมง และต้องมีการสอบ 4 ชั่วโมง

4.3 อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จานวน
4 คน ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป 4 ปี จานวน 1 คน
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน 1 คน
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น
4 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองการตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
2557 (โดยอนุมัตสิ าเร็จการศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบรับรองผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
1. นางสาวเวณิกา ธงธนานุรักษ์ รหัส 52440588 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2. นายพงค์เทพ ภิบาลภักดี รหัส 514430035 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
3. นายจิรวัฒน์ มมินาลัย รหัส 53441410 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4. นายภูมิศักดิ์ สหะวรกุลศักดิ์ รหัส 53441503 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2557
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนบริหารความเสี่ยง 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การดาเนินการของคณะ นั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2556 ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 –
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนา
การบริหารจัดการของคณะต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

4.5 รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 2
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
สาหรับการดาเนินการของคณะ ฯ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้
ที่ประชุมพิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ ฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

4.6 การกาหนดภาระงานขั้นต่าในช่วงภาคฤดูร้อนของคณาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์กาหนดให้คณาจารย์ที่อยู่ในช่วงประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน ต้องมีภาระงานขั้นต่า ในภาคฤดูร้อน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้สามารถนามานับเป็นภาระงานใน
การประเมินทดลองปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ. 2553 ไม่ได้กาหนดเรื่องการคิดภาระงานในภาคฤดูร้อนไว้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาภาระงานของคณาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน ที่อยู่ใน
สถานภาพทดลองปฏิบัติงาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้กาหนดภาระงานประจาภาคเรียนฤดูร้อน จานวน 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ จานวน 2 ท่าน ที่อยู่ใน
สถานภาพทดลองปฏิบัติงานด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เลิกประชุม 16.00 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

