รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 6/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
2. ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ภาคตะวันออก ประจาปี ๒๕๕๙
ด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ภาคตะวันออก ประจาปี ๒๕๕๙ โดยมี รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันทั้งหมด ๑๐ ชนิดกีฬา คือ วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ

วิ่งกะลา ตีวงล้อ ชักเย่อ ปิดตาตีหม้อผลัด เตะปี๊บไกลแบบผลัด กระโดดเชือกหมู่ ลากกาบหมาก และเรือบก
ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในรุ่นประชาชน
ทั่วไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการ “จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการแก้ไข
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และร่างแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ ๒ ระดับภูมิภาค”
ด้วยวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา - ทอง คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และร่างแผนพัฒนาการเมืองฉบับที่ ๒ ระดับภูมิภาค” โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน
ฟูแสง รองประธานสภาพัฒนาการเมือง คนที่ ๑ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดทาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
ฉบับที่ ๒
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 แจ้งจานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา 2559
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ในระบบ
Admissions ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น งานวิชาการ
ในฐานะหน่วยประสาน ขอแจ้งจานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ Admissions ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
การบริหารทั่วไป
การบริหารท้องถิ่น

จานวนประกาศ
๑๐๐
๑๐๐
๔๕
๓๐

จานวนผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์
๗๑
๗๓
๒๘
๑๗

*รายงานตัวระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ *
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

จานวนผู้ขาดสอบ
สัมภาษณ์
๒๙
๒๗
๑๗
๑๓

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 มติคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง การปรับแผนการผลิต
บัณฑิต และสัดส่วนจานวนนิสิตต่ออาจารย์ประจา
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เรื่อง การปรับแผนการผลิตบัณฑิต และสัดส่วนจานวนนิสิตต่ออาจารย์ประจา และมีมติ “เห็นชอบขั้นตอน
การปรับแผนการผลิตบัณฑิต และการกาหนดแผนการผลิตบัณฑิต โดยให้สัดส่วนจานวนนิสิตต่ออาจารย์
ประจา เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” นั้น ฝ่ายวิชาการ
จึงขอแจ้งขั้นตอนการปรับแผนการผลิตบัณฑิต และสัดส่วนจานวนนิสิตต่ออาจารย์ประจา ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2.3 ผู้บริหารคณะเข้าร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน
ด้วยวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บริหารคณะได้เข้าร่วมการประชุม BUU SUMMIT
๒๐๑๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง โดยแต่ละส่วนงานต้องดาเนินการรายงานผล
การดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (ดังเอกสารแนบ)
ในการนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ รับทราบผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และนาไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.4 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหศึกษา
ด้วยวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสหศึกษา โดยมีตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรจานวนเท่า ๆ กัน จากคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการ
จัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอย อาทิ พื้นที่ลานจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การจัดทาลาดยางพื้นผิวจราจร
ในเบื้องต้น ที่ประชุมมีมติในหลักการให้พิจารณาดาเนินการจัดทาพื้นผิวลาดยางสาหรับลานจอดรถและ
รถจักรยานยนต์ ส่วนการจัดสรรพื้นที่จอดรถยนต์ให้หารือเพิ่มเติมในคราวประชุมถัดไป โดยให้แต่ละคณะ
นาข้อมูลกลับมาหารือในส่วนงานตนเองเพิ่มเติมด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีมติให้ดาเนินกิจกรรม
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยให้แต่ละส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมและ
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในฐานกิจกรรมในพื้นที่ตั้งของแต่ละคณะ งบประมาณการดาเนินการในส่วนของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้รับผิดชอบ สาหรับฐานกิจกรรมขอให้ส่วนงาน
พิจารณาดาเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์แต่ละภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม
โดยภาพรวมทั้งหมดคณาจารย์จะต้องมีส่วนร่วมร้อยละ ๕ ขึ้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอบบรรจุเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งปลัดอาเภอ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ด้วยงานกิจการนิสิต ขอรายงานความก้าวหน้าการมีงานทาของศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งปลัดอาเภอ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. นายธนกฤษณ์ ตันเสถียร -- ปลัดอาเภอ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นายอภิวัฒน์ ทองดี -- ปลัดอาเภอ และ ท้องถิ่นอาเภอ
3. นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม – ปลัดอาเภอ
4. นายสุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร-- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นายเจริญชัย สุวรรณศรี -- ปลัดอาเภอ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นายเรืองริศ โรจนะ -- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นายรัชชานนท์ เชียรพิมาย -- ปลัดอาเภอ
8. นางสาวเนาวรัตน์ สลับสี -- ปลัดอาเภอ
9. นายจิรายุ เล็กกระโทก -- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10. นายพิเชฐ สินทอง -- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นายกนิน สาราญฤทธิ์ – ปลัดอาเภอ
2. หลักสูตรบริหารทั่วไป
1. นายยงยุทธ ประโพธิทานัง – ปลัดอาเภอ
2. นางสาสฐิติมา สื่อเสาวลักษณ์ -- ปลัดอาเภอ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (CUPT QA)
ด้วยวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น 6 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ (CUPT QA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่บุคลากรของคณะ ฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการให้ความรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา (CUPT QA)
ด้วยวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (CUPT QA) โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร เดินทางมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CUPT QA) ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ ฯ กับวิทยากร รวมทั้งได้รับความรู้
ด้านประกันคุณภาพ สามารถนาไปพัฒนางานด้านประกันคุณภาพของคณะ ฯ และหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน
คณะได้อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.3 โครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับ
คณะ/ สถาบัน (Tier 2) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ด้วยสานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขออนุมัติบุคลากร
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/ สถาบัน
(Tier 2) ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกจาก ทปอ. ให้เข้าร่วมอบรม ฯ จานวน 3 คน ดังนี้
วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง ภาควิชานิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 นิสิตโครงการแลกเปลี่ยน (IPDN) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าพบ
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัย
บูรพา นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Governance Institute of Home Affairs
ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนและบอกถึงประโยชน์ได้ที่รับจากการได้เดินทางแลกเปลี่ยนกับ IPDN เป็นเวลา ๑๑ วันด้วยกัน
ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มีนิสิตได้ไปแลกเปลี่ยนทั้งหมด ๓ คน ได้แก่ นายศิริโรจน์
ธนิกกุล นางสาวธนวรรณ เที่ยงพิมล นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนางสาวภัทรสุดา สนสี นิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ
และประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยบูรพารวมทั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังได้รับพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการที่แนบแน่น
มากยิ่งขึ้นระหว่างสองสถาบันในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Baris Soyer
จาก Swansea University
ด้วยวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม QS๒- ๖๐๒ ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Baris Soyer Director Institute of
International Shipping and Trade Law (IISTL) จาก Swansea University ประเทศเวลส์ โดยมี
ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์จาก
ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับโดยการมาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สองสถาบัน ทางด้านกฎหมายการค้า และกฏหมายทางทะเล ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาความร่วมมือระหว่าง
ทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of
Jenderal Soedirman ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้วยระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา - ทอง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก University of
Jenderal Soedirman ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้จัดเวทีสัมมนาระหว่างกัน ในหัวข้อ “The
Readiness of Society in Indonesia and Thailand towards ASENAN Econimic Community
2015 A Comparative Case Between Banyumas District and Chonburi Province” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ โดย
การนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะดนตรีและการแสดง นาโดย อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรี
และการแสดง จัดการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีไทย เพื่อเป็นการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเชิญผู้บริหารจากวิทยาลัย
การปกครอง IPDN ของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สองสถาบัน
ด้วยวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เชิญผู้บริหารจากวิทยาลัย
การปกครอง IPDN ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อมาพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ
และคณาจารย์ เพื่อพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.5 ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมการต้อนรับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างสองสถาบัน
ด้วยวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Social of Central Highland (Issch) จากประเทศเวียดนาม
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างสองสถาบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.6 สานักงานพัฒนาการเมือง เชิญผู้แทนหน่วยงานสรุปผลการดาเนินงาน
ด้วยสานักงานพัฒนาการเมือง เรียนเชิญ ดร. จักรี ไชยพินิจ และนายธัช ขันธประสิทธิ์
เป็นผู้แทนหน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาเสนอผลสรุปการจัดรับฟังความ
คิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ ๒
ระดับภูมิภาค : กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 โครงการเสวนาทางวิชการเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
ครั้งที่ 5 “พิศ” สังคมไทบภายใต้ความเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์กาหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชการเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง ครั้งที่ 5 “พิศ” สังคมไทบภายใต้ความเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ตลอดจนสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองให้แก่นิสิตและผู้ที่สนใจ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.7 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.7.1 โครงการของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ดาเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2559
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้สรุปโครงการของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่
ดาเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.7.2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบทุนการศึกษา
แก่นิสิตเรียนดี นิสิตนักกิจกรรม และนิสิตช่วยงาน
ด้วยวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดี
นิสิต นักกิจกรรม และนิสิตช่วยงาน โดยมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และอาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา
แก่นิสิต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แบ่งเป็น ๓ ทุน ดังต่อไปนี้
1. ทุนเรียนดี จานวน ๘ ทุน ได้แก่ ๑. นางสาวนงลักษณ์ อิ่มเอี่ยม ๒. นางสาวอลิสลา
แสนเมืองมูล ๓. นายอนนท์ บุปผา สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ๔. นางสาวสุชาดา มาลีสวุ รรณ ๕. นายณภัทร
วิโรจน์วัฒนกุล ๖. นางสาวมลฑกาญจน์ อินทร์ล้วน ๗. นางสาวชนากานต์ พูลผล ๘. นางสาวสุภัสสรา
สาราญฤทธิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป

2. ทุนนักกิจกรรม จานวน ๔ ทุน ได้แก่ ๑. นายสุรเดช ดาวล้อม ๒. นายพันวัสสา บุญธรรม
สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ๓. นายกันตพัฒน์ เนตรวิเชียร ๔. นายศรราม วรสิทธิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป
3. ทุนนิสิตช่วยงาน ๒๔ ทุน ได้แก่ นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล นายวรงค์กรณ์ ไวพ่อค้า
นายนรภัทร ธราธรรัตนกุล นางสาวธนาภรณ์ ไชยสัตย์ นางสาวกานต์ทิตา สอนใต้ นายบุญถนอม พุกบุตร
นายหทัยทัต ทวีโชติ นางสาวสุวิมล สุขจิตร นายพันธวัช เล้ารัตนานุรักษ์ นางสาวฐาปณี ล้านาค นางสาว
วนชพร สิทธิโชติเมธากุล นางสาวทัศนีย์ กลิ่นดวงจันทร์ นางสาววราภรณ์ เวสรานุรักษ์ นางสาววโรชา
ธาราโฉม นางสาววีรญารักษ์ มุจรินทร์ นางสาววิไลพร หอมวัฒนา นางสาวอริสา ขันแข็ง นางสาวพัชรีภรณ์
ชาติมนตรี นายอรรถพล นามเชียงใต้ นางสาวกรปภาภัสสร์ อัศวพลสุวรรณ นางสาวสุทธิดา สนธิภักดี
สาขาวิชาบริหารทั่วไป นายคเณศ มีสุวรรณ นายชัยสิทธิ์ ถนอมเงิน นางสาวอมรรัตน์ อ่อนสง สาขาวิชา
ปกครองท้องถิ่น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.8.1 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ภาควิชานิติศาสตร์ นายธนวัฒน์ ภูวพัฒนชาติ
ที่สอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68 ได้ลาดับที่ ๑๔
ด้วยวันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สานักศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๔๔๘ นายธนวัฒน์ ภูวพัฒนชาติ ศิษย์เก่า
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รหัสประจาตัว ๕๔๔๔๐๙๕๕ สอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทย
ได้ลาดับที่ ๑๔ จากผู้สอบผ่าน เนติบัณฑิต ๑,๓๐๒ คน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม
และยินดีแก่ นายธนวัฒน์ ภูวพัฒนชาติ ศิษย์เก่า ภาควิชานิติศาสตร์ ที่สอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทย และสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่คณะ ฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.2 รายงานผลการสอบใบอนุญาตทนายความและเนติบัณฑิตไทยของบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์ (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 รหัส 2549 ถึงรุ่นที่ 6รหัส 2556)
ด้วยวิชานิติศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการสอบใบอนุญาตทนายความและเนติ
บัณฑิตไทยของบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 รหัส 2549 ถึงรุ่นที่ 6 รหัส 2556) ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.3 รายงานความคืบหน้า หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ขอรายงานความคืบหน้า หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ฯ รับทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.4 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
ณ สานักกฎหมายดาเนิน สมเกียรติ บุญมา
ด้วยวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ นาโดย อาจารย์เอกพล ทรงประโคน และอาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ อาจารย์ประจา
ภาควิชานิติศาสตร์ นานิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ สานักกฎหมายดาเนิน สมเกียรติ บุญมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตโดยได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง สามารถคิดวิเคราะห์ตาม
หลักกฎหมายได้และพัฒนาเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง
เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน โดยได้รับการถ่ายทอดข้อมูลตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.5 คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทา
สวนนงนุชพัทยา คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร.รัชนี แตงอ่อน
อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์
ภาคบัณฑิต แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประมาณ ๘๐ คน เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตร
นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองสาหรับคนในวัยทางาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
5/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ

มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม
602
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่
2/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน
ปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 312 คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.
2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม วันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนพิเศษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์ธงชัย ทองมา
๒. อาจารย์เมธินี นิชรัตน์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ และ พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ธงชัย ทองมา
2. อาจารย์เมธินี นิชรัตน์

4.2 ขอแก้เกรด ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตามที่ ดร.เสกสิทธิ คูณศรี อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๖๗๕๓๕๙ Competency – based Human
Resource Management การจัดการทรัพยากรบุคคลโดยหลักสมรรถนะ กลุ่ม ๒๑๐๒ ในภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขอแก้เกรด รายละเอียดการแก้ไขตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอแก้เกรด ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้เกรดทั้งหมดกลุ่มเรียน รายวิชา 675359
Competency-based Human Resource management กลุ่มเรียน 2102 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน ดร.เสกสิทธิ คูณศรี ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์แจ้งกาชับ
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผลการเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งการเรียน และมอบหมายงานวิชาการบันทึก
ข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.3 ขอแก้ไขเกรดนิสิตในรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปีการศึกษาที่ 2/2558
ภาควิชานิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)

ตามที่ภาควิชานิติศาสตร์ ได้เปิดสอนในรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รหัสวิชา 678271
ในปีการศึกษาที่ 2/2558 สาหรับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 โดยอาจารย์เอกพล ทรงประโคน อาจารย์ประจา
ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้สอน และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นางสาวณัชชา จันทร์เปล่ง รหัสนิสิต
57140086 ได้ยนื คาร้องทั่วไป (RW01) เพื่อขอดูคะแนนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1) เพื่อขอตรวจสอบคะแนนในรายวิชาดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าตนสามารถทาข้อสอบปลาย
ภาคได้ แต่ทาไมถึงได้เกรดต่า คือ เกรด D+ (58 คะแนน) ซึ่งเมื่อตรวจสอบกระดาษคาตอบของนางสาวณัชชา
จันทร์เปล่ง ผู้ร้องแล้วพบว่า ได้คานวณคะแนนของนางสาวณัชชา จันทร์เปล่ง ผิดไป ซึ่งคะแนนแท้จริงที่
นางสาวณัชชา จันทร์เปล่ง ควรจะได้รับ คือ 71 คะแนน ซึ่งควรได้รับเกรด B (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอแก้ไขเกรดนิสิตในรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปีการศึกษาที่
2/2558 ของนางสาวณัชชา จันทร์เปล่ง รหัสนิสิต 57140086 จากเกรดเดิม D+ เป็นเกรด B
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้เกรดรายวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2/2558 ภาควิชานิติศาสตร์ ผู้สอน อาจารย์เอกพล ทรงประโคน ของนางสาว
ณัชชา จันทร์เปล่ง รหัสนิสิต 57140086 จากเกรดเดิม D+ (คะแนน 58) เป็นเกรด B (คะแนน 71)
ทั้งนี้ ให้ภาควิชานิติศาสตร์แจ้งกาชับอาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผลการเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งการเรียน
และมอบหมายงานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.4 (ร่าง) ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชานิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)

ด้วยภาควิชานิ ติศาสตร์ได้จั ดทาประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ ทุนการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ภาควิชานิติศาสตร์ จานวน 27 ทุน ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับเปลี่ยนวาระดังกล่าวจากวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระ
เพื่อทราบ และที่ประชุมมีมติรับทราบร่างประกาศและให้ปรับข้อความตามที่เสนอ
4.5 (ร่าง) ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชารัฐศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์)
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาควิชารัฐศาสตร์
มีการเสนอ (ร่าง) ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจะมีการจัดสรรทุน
สาหรับนิสิต จานวน ๒๘ ทุน แบ่งเป็นทุนเรียนดี ๙ ทุน ทุนนิสิตช่วยงาน ๑๙ ทุน รวมเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับเปลี่ยนวาระดังกล่าวจากวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระ
เพื่อทราบ และที่ประชุมมีมติรับทราบร่างประกาศและให้ปรับข้อความตามที่เสนอ
4.6 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวน ๔ คน รายละเอียดและเอกสารแนบท้ายนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
ดร.โสภา ชูพิกุลชัย สปีลมันน์
(ราชบัณฑิต)
พล.ต.ดร.สนธิ นวกุล
อาจารย์กอบลาภ ตันสกุล
รศ.ดร.เตือนใจ ปิ่นเกิด
รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

สอนระดับปริญญาโท
/

สอนระดับปริญญาเอก

/
/
/
/

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามที่เสนอจานวน 5 ท่าน

4.7 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ รายละเอียด
และเอกสารแนบท้าย ดังนี้

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๖๙๒๐๘๔๐
๒
๕๖๙๒๐๘๖๗
๓
๕๖๙๒๐๘๗๑
๔
๕๖๙๒๐๘๘๒

ชื่อ-สกุล
นางสาวกัญญภัทร์ สายพรชัย
นายพิพัฒน์ ศิลปวิทยา
นางสาวภรณ์ทิพย์ เจียรสุวรรณ
นางสาววรรณวิสา คาวิลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณามีมติอนุมัติการสาเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (แผน ข) ภาคพิเศษ จานวน 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอ
โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4.8 ขอแก้ไขเกรด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
ตามที่อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 677344 Local Financial
Administration การบริหารการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น กลุ่ม 2101 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
(ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเกรดของนางสาวมาริษา เงินทอง รหัสนิสิต
56441828 จากเกรดเดิม F เป็นเกรด C+ (คะแนน 68.39) รายวิชา 677344 Local Financial
Administration การบริหารการเงินและการคลังส่วนท้องถิ่น กลุ่ม 2101 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์แจ้งกาชับอาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผล
การเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งการเรียน และมอบหมายงานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
๔.9 พิจารณาเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี (นางสริยา วิริโยสุทธิกุล)
ด้วยคณบดีมีความประสงค์ขอเสนอพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณบดี นางสริยา
วิริโยสุทธิกุล เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการดาเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตรทางด้านนิติศาสตร์ และนิติศาสตรมหาบัณฑิต อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาปฏิบัติงานเดือนละ ๑๐ วันทาการ โดยให้มีผลตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นางสริยา วิริโยสุทธิกุล เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ประธานหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต และรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ขอถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

