รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 6/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒8 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒ – ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๓. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๔. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๕. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๖. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๗. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๘. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๙. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๐. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๑. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๒. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๓. นางกันตา ปานสวัสดิ์
ผู้ลาประชุม
1. ดร.โอม หุวะนันท์

คณบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

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

รองคณบดี

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
6/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ เรื่องลับ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยบูรพาและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ โดยรายการ
จอโลกเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง โลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะฯ จ่ายเงินสมทบ
เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นเงิน 50,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยบูรพาและจังหวัดชลบุรี ร่วมดาเนินการจัดกิจกรรม
เสวนาหาทางออกประเทศไทย เวทีจั งหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑, ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ และ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๖ ตามลาดับ ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

๑.๑.๔ งานบัณฑิตศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่เข้าศึกษาประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องพรหมโยธี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

๑.๑.๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาของอาจารย์
ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ตามโครงการทุนการศึกษาฝรั่งเศส ไทย
ด้วยอาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ขอลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยน็องต์ (Université de Nantes)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจาประเทศไทย (ทุน France – Thai) และขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา (เพิ่มเติม) จาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตาราง
ค่ าใช้ จ่ ายและเงิน ทุ น สนั บ สนุ น ในการลาศึ ก ษาต่ อ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ ๖๖๑๒.๒/๑๒๑๙ ลงวัน ที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.๒ รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะจัดโครงการอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านจานวนประมาณ ๖๐ คน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๙๗.๕ ชั่วโมง โดยมีคณาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้สอนโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพือ่ ทราบ
มติ

รับทราบ

๑.๓ รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ การดาเนินการคืนเงินค่าสมัครและเงินชาระเพื่อลงทะเบียนรายงานตัว
ของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากการปิดศูนย์การเรียน วิทยาลัย IRPC จังหวัดระยอง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.๔ รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ การจั ด โครงการพั ฒ นาผู้ น านิ สิ ต เพื่ อ ความเป็ น สากล ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๖
งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เตรียมตัวจัดโครงการพัฒนา
ผู้นานิสิตเพื่อความเป็นสากล ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์
รูปแบบใหม่ ในการปรับรูปแบบการดาเนินกิจกรรม ให้สามารถปรับใช้ในกระบวนการการจัดกิจกรรมของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้มีรูปแบบที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิต เพื่อเก็บ
เกี่ยวเป็นประสบการณ์เพื่อใช้ในชีวิตการเรียน และชีวิตประจาวันต่อไป
โดยการเดินทางจะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ประเทศ
สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้ติดต่อ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศึกษาสภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีการใช้ชีวิต ของชุมชน สังคม ในประเทศสังคมนิยมเวี ยดนาม
อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

รับทราบ

๑.๔.๒ การจัดกิ จกรรมพิ ธีไหว้ครูและบายศรีสู่ ขวัญ คณะรัฐ ศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ห้อง UAD-๒๐๑
งานกิจ การนิ สิ ต คณะรัฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ได้ ก าหนดพิ ธีไหว้ ค รูแ ละ
บายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ห้อง
๒๐๑ และ ลานธรรมมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แสงดความเคารพต่อครู – อาจารย์ ก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อสิริ
มงคลแก่ตนเองในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ตลอดจนมีการมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

๑.๔.๓ รายงานความเรียบร้อยของการดาเนินการกิจกรรมรับน้องนิสิตใหม่
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.๕ รองคณบดี (อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดทารายงาน
การประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์และนิติศ าสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยและได้นาส่งงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย
มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี คะแนน ๔.๑๒
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.๖ รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ การด าเนิ น การอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย และการประกาศให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.๗ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๗.๑ ภาควิช านิติ ศาสตร์จัด โครงการเสวนาทางวิช าการเพื่ อการส่ งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ภาควิชานิติศาสตร์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติ
ธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

๑.๗.๒ ภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
การพิจารณาคดีของศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสมานฉันท์และสันติวิธี
ภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการและเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการ
พิจารณาคดีของศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสมานฉันท์และสันติวิธี ของศาลจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑
มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
4.1.1 มีงบประมาณเพียงพอ
4.1.2 การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์
4.1.3 การใช้งบประมาณสาหรับอาคาร Business Unit ยังต้องรอการออกแบบจากกองอาคารฯ
4.1.4 ต้องมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณในส่วนของกองทุนเพื่อการวิจัย

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรี ยนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๓6 คน
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความจาเป็นต้องจัดหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อช่วยทา
การสอนในวิชาต่างๆ ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จานวน ๓6 คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๓ พิจารณาอนุมัติภาระการสอนของคณาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มี
ภาระการสอนเกิน ๑๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต
ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๖๖/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ย่อ
หน้าสุดท้ายได้ระบุว่า หากมีความจาเป็นคณาจารย์ประจาอาจสอนเกินกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ แต่ต้องไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต ทั้งนี้ให้นับรวมภาระงานในวันทางานปกติและวันหยุดสุด
สัปดาห์ โดยมีรายนามอาจารย์ ดังต่อไปนี้
๑. ดร.สุภาณี นวกุล มีภาระการสอนเกิน ๑๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต
๒. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ได้ทาการสอนเกิน ๑๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๑
หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ข้อสังเกต 4 ประเด็นกล่าวคือ

4.3.1 ให้หวั หน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรกาชับการมีภาระงานสอนเกินภาระงานให้
เหตุผลเรื่องความจาเป็นว่าไม่มีคณาจารย์อื่นใดที่สามารถสอนในรายวิชาดังกล่าว และเป้นความจาเป็นอย่างยิ่งยวด
4.3.2 กรณีผู้อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาจากคณะฯ ควรตั้งเกณฑ์พิจารณาภาระงานสอนขั้นสูง
เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่
4.3.3 เห็นสมควรให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ภาระงานสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3.4 เห็นควรให้นาวาระการพิจารณาภาระงานสอนของคณาจารย์ทั้งหมดพิจารณาในรอบ
ถัดไปให้ครบจานวน
๔.๔ พิจารณาอนุมัติแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ ประจา
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
อาจารย์ ส มคิด เพชรประเสริฐ ได้ขออนุ มัติแก้ไขผลการเรียนของ นางสาววันฉัต ร
ประสงค์แสนวิเศษ รหัสนิสิต ๕๓๔๔๑๐๕๒ ซึ่งได้รับผลการเรียน F ขอแก้ไขผลการเรียนใหม่เป็น C+ เนื่องจาก
ตรวจสอบคะแนนผิดพลาด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ โดยให้มีการตักเตือนโดยวาจา

๔.๕ พิ จ ารณาการเปลี่ ย นสาขาเรี ย นของนิ สิ ต คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๙ ราย
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความสนใจ
ต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิ ต ที่มีผล
การเรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์จานวน ๙ ราย ยื่นคาร้องเพื่อขอรับการพิจารณา โดยงานวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน
แล้วและมีที่นั่งเพียงพอที่จะรับย้ายสาขาวิชาเรียนของผู้เรียน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
๔.๕.๑ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวพจนาถ แย้มทิม
๕๔๔๔๐๙๘๖ เกรดเฉลี่ย ๒.๓๑
๔.๕.๒ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวอาทิตยา เกตุอุดม
๕๔๔๔๑๐๘๘ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๑
๔.๕.๓ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวศุภัชญา ชัยญาติ
๕๔๔๔๑๐๕๓ เกรดเฉลี่ย ๒.๒๓
๔.๕.๔ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์(การบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)

๑. นางสาวณัฐธิดา เอสุจินต์
๒. นายรัฐพล วรกลีบ

๕๔๔๔๐๗๑๕ เกรดเฉลี่ย ๒.๔๗
๕๕๔๔๐๕๙๙ เกรดเฉลีย่ ๒.๒๕

๔.๕.๕ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชา
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวจุฑาธิป สิทธิคา

๕๕๔๔๐๔๓๖ เกรดเฉลี่ย ๒.๓๒

๔.๕.๖ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง
ท้องถิ่น ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาววิศนี พงษ์สวัสดิ์
๕๕๔๔๑๐๕๗ เกรดเฉลี่ย ๒.๕๘
๔.๕.๗ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหาร
ทั่วไป ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นายธนภูมิ ภู่หริย์วงศ์สุข
๕๕๔๔๐๑๔๘ เกรดเฉลี่ย ๒.๔๓
๔.๕.๘ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาจาก สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็นสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวนฤมล

วัฒนา

50628723

เกรดเฉลี่ย 2.18

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ถอนวาระ โดยให้ดาเนินการหลังจากได้ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาภายใน
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ให้เรียบร้อย
๔.๖ การประเมิน ผลการบริห ารของคณะรัฐ ศาสตร์และนิติ ศาสตร์ และผู้ บ ริห าร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
พิ จ ารณาประเมิ น ผลการบริห ารงานของคณะฯ และผู้ บ ริห าร คณะรัฐ ศาสตร์แ ละ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ข้อ ๗ ที่กาหนดให้
คณะกรรมการประจาคณะฯ ประเมินผลการบริห ารงานของคณะฯและผู้บริห าร เพื่อให้ ผู้ บริห ารได้นาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

อนุมัติแบบฟอร์มการประเมินผล และให้ดาเนินการประเมินผลย้อนหลัง

๔.๗ การประเมิ น การจั ด การตามอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
พิจารณาประเมินการบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ข้อ ๑

ที่ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการประจ าคณะฯ ประเมิ น ตนเองในเรื่อ งการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ ๖ ของข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.๒๕๕๑
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

อนุมัติแบบฟอร์มการประเมินผล และให้ดาเนินการประเมินผลย้อนหลัง

๔.๘ พิจารณาอนุมัติการขอคงกลุ่มเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจาภาค
เรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๕ รายวิชา
๔.๘.๑ รายวิชา ๖๗๘๒๔๘ Law of Partnership and Company Law กลุ่ม
๒๑๐๑
เนื่องด้วยภาควิชานิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๖รายวิชา ๖๗๘๒๔๘ Law of Partnership and Company Law กลุ่ม ๒๑๐๑ ทาการสอนวันอาทิตย์ เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๘.๕๐ น. โดยอาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร เป็นผู้สอน แต่ปรากฏว่ามีนิสิตนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
รุ่น ๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนจานวนรวมกันไม่ถึง ๒๕ คน ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอน
ได้ตามที่มติคณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดไว้
จึงขอยกเว้นตามเงื่อนไขให้คงสภาพการเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา ๖๗๘๒๔๘ Law of
Partnership and Company Law กุล่ม ๒๑๐๑ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นิสิตนิติศาสตร์ ภาค
บัณฑิต รุ่น ๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๘.๒ รายวิชา ๖๗๘๓๖๓ Law of Criminal Procedure I กลุ่ม ๒๑๐๓
เนื่องด้วยภาควิชานิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๖รายวิชา ๖๗๘๓๖๓ Law of Criminal Procedure I กลุ่ม ๒๑๐๓ ทาการสอนวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๔.๕๐ น. โดยอาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร เป็นผู้สอน แต่ปรากฏว่ามีนิสิตนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น ๙ รหัส
๕๕ ลงทะเบียนเรียนจานวนรวมกันไม่ถึง ๒๕ คน ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามที่มติ
คณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดไว้
จึงขอยกเว้นตามเงื่อนไขให้คงสภาพการเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา ๖๗๘๓๖๓ Law of
Criminal Procedure I กลุ่ม ๒๑๐๓ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นิสิตนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น
๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๘.๓ รายวิชา ๖๗๘๒๗๒ Labour and Social Security Law กลุ่ม ๒๑๐๑
เนื่องด้วยภาควิชานิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๖รายวิ ช า ๖๗๘๒๗๒ Labour and Social Security Law กลุ่ ม ๒๑๐๑ ท าการสอนวั น อาทิ ต ย์ เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. โดยอาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร เป็นผู้สอน แต่ปรากฏว่ามีนิสิตนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
รุ่น ๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนจานวนรวมกันไม่ถึง ๒๕ คน ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอน
ได้ตามที่มติคณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดไว้
จึงขอยกเว้นตามเงื่อนไขให้คงสภาพการเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา๖๗๘๒๗๒ Labour
and Social Security Law กลุ่ม ๒๑๐๑ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นิสิตนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
รุ่น ๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๘.๔ รายวิชา ๖๗๘๓๕๑ Law of Insurance กลุ่ม ๒๑๐๓
เนื่องด้วยภาควิชานิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๖รายวิชา ๖๗๘๓๕๑ Law of Insurance กลุ่ม ๒๑๐๓ ทาการสอนวันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐– ๑๘.๕๐ น. โดย
อาจารย์ ธ นพั ฒ น์ เล็ ก เกี ย รติ์ ข จร เป็ น ผู้ ส อน แต่ ป รากฏว่ า มี นิ สิ ต นิ ติ ศ าสตร์ ภาคบั ณ ฑิ ต รุ่ น ๙ รหั ส ๕๕
ลงทะเบี ยนเรียนจ านวนรวมกันไม่ถึง ๒๕ คน ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามที่มติ
คณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดไว้
จึงขอยกเว้นตามเงื่อนไขให้คงสภาพการเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา ๖๗๘๓๕๑ Law of
Insurance กลุ่ม ๒๑๐๓ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นิสิตนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น ๙ รหัส ๕๕
ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๘.๕ รายวิชา ๖๗๘๓๕๕ Law of Civil Procedure I กลุ่ม ๒๑๐๓
เนื่องด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๖รายวิชา ๖๗๘๓๕๕ Law of Civil Procedure I กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง ๑ จานวน ๓ หน่วยกิต กลุ่ม
๒๑๐๓ ทาการสอนวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. โดยอาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ แต่ปรากฏว่ามีนิสิต
ภาคบัณฑิตรุ่น ๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนจานวนรวมกันไม่ถึง ๒๕ คน ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่จะสามารถเปิดการ
เรียนการสอนได้ตามที่มติกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดไว้
จึงขอยกเว้นตามเงื่อนไขให้คงสถานภาพการเปิดกลุ่มเรียนรายวิชา ๖๗๘๓๓๕ Law
of Civil Procedure I กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ กลุ่ม ๒๑๐๓ ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เพื่อให้นิสิตภาคบัณฑิตรุ่น ๙ รหัส ๕๕ ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๙ พิจารณาอนุมัติการขอคงกลุ่มเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
การบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด้ว ย อาจารย์ กาณติม า พงษ์ นัย รัต น์ สอนรายวิช า ๖๗๕๒๑๑ หลั กรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ กลุ่ม ๒๑๐๖ เป็นกลุ่มเรียนของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน
ผลการศึกษา ศูนย์เรียน IRPC จ.ระยอง) ได้ลงเรียน แต่มีนิสิตลงเรียนเพียง ๒๒ คน และไม่สามารถให้นิสิตลงเรียน
ร่วมกับนิสิตสาขาอื่นได้ ด้วยเป็นศูนย์เรียนที่ จ.ระยอง จึงขอเปิดรายวิชา ๖๗๕๒๑๑ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม
๒๑๐๖ ให้แก่นิสิตหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๑๐ พิจารณาเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ๒๔
การเปลี่ยนสาขาวิชาและวิชาโท (ข้อ ๒๔.๒ นิสิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี) และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ การเปลี่ยนสาขาวิชา เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับข้างต้นและเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตภายในคณะฯ ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคา
ร้องเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชานั้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงขอเสนอพิจารณาเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามสาระสาคัญที่ได้เสนอแนะ และให้นาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
๔.๑๑ พิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน
การประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมี ม ติ ให้ จั ด ท าข้ อ มู ล เปรี ยบเที ย บอั ต รา
ค่าธรรมเนียมเดิม และอั ตราค่าธรรมเนียมใหม่ ที่แต่ละส่วนงานเสนอขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็น
แบบเหมาจ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา (ดังเอกสารแนบ) ขอเสนอให้พิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (แบบเต็มเวลา) จากเดิมเหมาจ่าย ๘๙,๐๐๐ บาท

(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรับเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
(แบบไม่เต็มเวลา) จากเดิมเป็นแบบไม่เหมาจ่าย ปรับเป็น เหมาจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
(แบบไม่เต็มเวลา) จากเดิมเป็นแบบไม่เหมาจ่าย ปรับเป็น เหมาจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ (แบบไม่เต็มเวลา) จากเดิมเป็นแบบไม่เหมาจ่าย ปรับเป็น เหมาจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ให้ดาเนินการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงสถิติและนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
๔.๑๒ แนวทางการดาเนินการจัดทางบประมาณร่ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อรองรับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังประเด็นดังต่อไปนี้
๑ การตั้งงบประมาณสาหรับก่อสร้างอาคารสหศึกษา
๒ การตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการปรับฐานเงินเดือนของบุคลากร
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการตั้งงบประมาณปี 2557 ดังนี้
4.12.1 การตั้งงบประมาณสาหรับการก่อสร้างอาคารสหศึกษา ให้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ
โดยขณะนี้มีความล่าช้าเรื่องการขอขยายระยะเวลาการกาหนดราคากลางไปอีก 60 วัน โดยคาดว่า
จะดาเนินการตามขึ้นตอนต่อไปได้
4.12.2 การตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการปรับฐานเงินเดือนของบุคลากร คาดว่าสูตรการ
คานวณอัตราการปรับฐานเงินเดือนใหม่นาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบการประชุม
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 และจะสามารถแจ้งประกาศบังคับใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2556

๔.๑๓ พิจารณาหารือแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
ตามประกาศกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๓/
๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง และวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ.
๒๕๕๖ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดเป็นคณะขนาดใหญ่พิเศษ ตามประกาศ
ดังกล่าว ขอหารือแนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน ตามประเด็นดังต่อไปนี้
๑ หากมีความจาเป็นในการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งที่นอกเหนือจาก

ประกาศ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานวารสาร เป็นต้น
๒ การดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งลูกจ้างตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งเป็น
พนักงานวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติให้คาแนะนาดังนี้
ในกรณีที่ส่วนงานภายในหน่วยงานมีลักษณะพิเศษที่มิได้มีการจัดการเรียนการสอน
(สานักงานคณบดี) ให้กาหนดอัตรากาลังได้ตามภาระงาน โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่กาหนดอัตราไม่
เกินร้อยละ 40 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
๔.๑๔ พิจารณาเสนอขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นั้น
งานบัณฑิตศึกษาใคร่ขออนุมัติสาเร็จการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท จานวน 32 ราย ตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ
มติ

พิจารณา
เห็นชอบ
4.15 การพิจารณาอนุมัติการขอคงกลุ่มเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาการบริการทั่วไป
การพิจารณาอนุมัติการขอคงกลุ่มเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริการทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2556 จานวน 1 รายวิชา
675101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ กลุม่ 2107
ประเด็นเสนอ
มติ

พิจารณา
เห็นชอบ
๔.๑6 พิจารณาเสนอขออนุมัติสาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จานวน 171
คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

พิจารณา

มติ

เห็นชอบ ทั้งนี้อนุมัติสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556
๔.๑7 พิจารณาเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
พิจารณาเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของนายอนันต์ จิตตานนท์ รหัส

นิสิต 54441449
ประเด็นเสนอ
มติ

พิจารณา
เห็นชอบ
4.18 พิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2556

ไตรมาสที่ 1 - 2
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 เพื่อใช้
เป็ น แนวทางส าหรับ การดาเนิ น การของคณะ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ไตรมาสที่ 1 - 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิจ ารณาแล้ ว มีมติให้ เร่งรั ดการดาเนินการให้ เป็ น ไปตามแผนปฏิบั ติการประจาปี 2556 โดยเฉพาะ
งบประมาณในส่วนของการวิจัยซึ่งมีงบประมาณจานวนมาก
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุม 12.30

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น.
น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

