รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 6/2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
4. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
5. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
6. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7. นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
8 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3 นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)
4 นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
5 พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
6 นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
แทนสานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง (สภาจาลอง)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนสานักงาน เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่
ความรู้เกีย่ วกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติสู่เยาวชน
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ในสถาบันอุดมศึกษา (สภาจาลอง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรสองท่าน ได้แก่ นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยฯ และนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และรับทราบความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สานักงานเลขาธิการสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง Auditorium อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองและบทบาทอานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา (สภา
จาลอง) โดยมี รองศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลงนาม
ร่วมกับ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง Pollaw ๘๑๒ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่า
ที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
รองคณบดี ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้า
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกันให้การต้อนรับ และได้มีการพูดคุยกันในเรื่องหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บริจาคเงิน
ร่วมสร้างหอพระประจาคณะฯ เป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง Pollaw ๒๐๔ สานักงานคณบดี อาคารคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ บริจาคเงินร่วมสร้างหอพระประจาคณะฯ เป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินจานวน
ดังกล่าว ทั้งนี้คณะฯ จะจัดสร้างหอพระไพรีพินาส ซึ่งได้จัดทาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาประดิษฐาน เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อีกทั้งปีนี้ยังเป็น
การครบรอบ ๑ ทศวรรษหรือครบรอบ ๑๐ ปี ในการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดี ให้กับบุคลากรที่สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 อาคารคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกันแสดงความยินดี และมอบเงินขวัญถุง ให้กับบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีบุคลากรที่จบการศึกษาทั้งหมด ๕ คน
ดังรายนามต่อไปนี้ ๑.นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์ (มหาบัณฑิต) ๒.นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ (บัณฑิต)
๓.นางสาวสุทธิดาพร สุทธิศัย (บัณฑิต) ๔.นายบุญถนอม พุกบุตร (บัณฑิต) ๕.นายสุทธิพล กิจพิบูลย์
(บัณฑิต)

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ | 3

รองคณบดี (อ. สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6 คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์
จากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และร่วมพูดคุยกันในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Pollaw ๘๑๒ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากวิทยาลัยการบริหารรัฐ
กิจ และร่วมพูดคุยกันในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน นาโดย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดี ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ผู้ชว่ ยคณบดี พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์
กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยา
นนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐ
กิจและคณะ โดยทาการพูดคุยและหารือกันใน เรื่องหลักสูตรระดับปริญญาตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้ง
สองหน่วยงาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Dr. Marco Brunazzo จาก
Universita degli Studi di Trento Italy
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Dr. Marco Brunazzo (Coordinator and
Jean Monnet Chair in European Studies) จาก Universita degli Studi di Trento Italy ที่คณะฯ
ได้เชิญมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.8 Prof. Dr. Marco Brunazzo จาก Universita degli Studi di Trento Italy
บรรยายวิชาการให้กับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
Prof. Dr. Marco Brunazzo จาก Universita degli Studi di Trento Italy บรรยาย
วิชาการให้กับนิสิต บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อ “Deliberative Democracy and the EU” และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ กับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องปฎิบัติการศาลจาลอง
Pollaw 401 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมี ดร. โชติสา ขาวสนิท เป็นผู้ร่วมแปลในการบรรยาย
รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ | 4

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.9 รายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายประจา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยให้รายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายประจา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รายงานดังเอกสารที่แนบท้ายนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รองคณบดี (อ. สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.10 คณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์
จากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และร่วมพูดคุยกันในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Pollaw ๘๑๒ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากวิทยาลัยการบริหารรัฐ
กิจ และร่วมพูดคุยกันในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน นาโดย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดี ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ผู้ชว่ ยคณบดี พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์
กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยา
นนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐ
กิจและคณะ โดยทาการพูดคุยและหารือกันใน เรื่องหลักสูตรระดับปริญญาตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทั้ง
สองหน่วยงาน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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รองคณบดี (อ. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.11 งานประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน
เสวนาเรื่อง OBE และ AUN QA ระดับหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร
สหศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเสวนา
เรื่อง OBE และ AUN QA ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ และ
ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ มาเป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอก
วิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับวิทยากรทั้งสองท่าน โดย
มี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีกากับงานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน
ซึ่งการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร แต่ละหลักสูตรในคณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านโดยตรง อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรที่ตนเอง
รับผิดชอบอยู่ให้มีคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.12 การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2559
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2559 โดยให้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ผู้ช่วยคณบดี (พันตารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.13 พันตารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญจาก (IPDN) เข้าร่วม
เป็นวิทยากรการเสวนาในหัวขัอ “The Development of Apparatus Resources in Facing the
Implementation of ASEAN Community: Best Practice in Thailand, Indonesia, and
Malaysia”
เมื่อระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พันตารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ช่วย
คณบดี (งานบัณฑิตและวิเทศสัมพันธ์) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ประเทศอินโดนีเซีย ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา ในหัวขัอ
“The Development of Apparatus Resources in Facing the Implementation of ASEAN
Community: Best Practice in Thailand, Indonesia, and Malaysia” ร่วมกับวิทยากรจากประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยในการเสวนาดังกล่าว พันตารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ได้เสนอ Best
Practice ของประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ การสนับสนุนธุรกิจ
SMEs โครงการ World Food Valley Thailand Project และนโยบายด้าน Medical Tourism โดยนิสิต
ของ IPDNยังให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของภาครัฐด้านภาษี รวมถึงการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ AEC ของภาคธุรกิจไทยในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.14 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ความมั่นคงศึกษา
เรื่อง จริงเท็จ เท็จจริง ปฏิบัติการ ข่าวสารในสถานการณ์ ๓ จังหวัดภาคใต้
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง Pollaw ๔๐๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร เพื่อความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความมั่นคงศึกษา เรื่อง จริงเท็จ เท็จจริง ปฏิบัติการ ข่าวสารในสถานการณ์
๓ จังหวัดภาคใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง ๒ ท่านจากพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ๑.
พันเอกสมเดช โยธา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๑ จังหวัดนราธิวาส ๒. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ
ผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ การบริการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขต ๓(ภาคใต้) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันสิริคงคล อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการสัมมนาที่ทาให้นิสิตได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและบุคคลที่รับผิดชอบดูแลอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง
รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญโดยตรง
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.15 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๖๐ กรณีศึกษา : โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๖๐ กรณีศึกษา : โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล โดยมี รองศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรีดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวให้โอวาทก่อน
ออกเดินทาง ซึ่งมีอาจารย์ธีระพงศ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวต้อนรับท่านคณบดี
และกล่าวรายงาน โดยมี อาจารย์ ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า อาจารย์
ประจาภาควิชา และ คุณศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ร่วมเดินทางและดูแลนิสิตในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จานวน
๕๑,๕๑๐ บาท โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ทาการบริการวิชาและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยครอบคลุมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการ
พัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.16 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงานและ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ประกอบรายวิชา ๖๗๘๒๗๒ กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลแรงงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอก
สถานที่ ประกอบรายวิชา ๖๗๘๒๗๒ กฎหมายแรงงานและประกันสังคม โดยมี อาจารย์จิรวัธ
ศิริ
ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกฏหมาย และหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
อาจารย์เอกพล ทรงประโคน อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ เป็นผู้ดูแลนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
ซึ่งการจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ประกอบรายวิชา ๖๗๘๒๗๒ กฎหมาย
แรงงานและประกันสังคม เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริง จากวิทยากร
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ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอีกทั้งได้สัมผัสบรรยากาศในการทางานจากสถานที่จริง รวมทั้งเป็นการเปิดโลก
ทัศน์นอกห้องเรียนอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.17 ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการความคิดทางการเมืองในระยะ
เปลี่ยนผ่าน 2475-2490
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการความคิด
ทางการเมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน, ๒๔๗๕-๒๔๙o ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖o เวลา
๑๓.00 – ๑๖.00 น. ณ ห้อง ๔o๒ อาคารสหศึกษา เพื่อการส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณ์การเมืองไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์ประเทศ ๒o ปี และไทยแลนด์ ๔.o เพื่อสร้างหลักการให้กับสังคมไทยโดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีตและสร้างความเป็นประชาธิปไตยสาหรับพลเมืองไทยในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.18 ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการค่ายสิงห์ครามอาสา
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการ
พัฒนานิสิตใน ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม การบริการแก่สังคม สร้างจิตสานึกในการรับ
ใช้สังคม รู้จักการช่วยเหลือส่วนรวม และปลูกประชาธิปไตยตามคุณสมบัติของผู้เรียนรัฐศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการค่ายสิงห์ครามอาสา ในวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัด
หลวงพรหมาวาส ต. วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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1.19 ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านสิงห์คราม ครั้งที่ 1 : Singkha Khram
Fest
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเปิดบ้านสิงห์คราม
ครั้งที่ 1 : Singha Khram Fest ในวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลาตั้งแต่ 8.00 น.-16.00น. ณ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารสหศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.20 ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตก
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม "องค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตก
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย" โดยมีวิทยากรร่วมอบรม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุดารัศมี
(อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช (อาจารย์
ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และดร.โชติสา ขาวสนิท (อาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ณ อาคารสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น.
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 5/25๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/25๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 พิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
นับถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 นับถึงวันที่
28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.1 พิจารณาการขอปรับแก้ไขเกรด (อ. วัลลภ ศัพท์พันธุ์)
ด้วยอาจารย์วัลลภ ศัพท์พันธุ์ ขอปรับแก้ไขเกรด ในรายวิชาที่สอนจานวน 2 รายวิชา
เนื่องจากบันทึกคะแนนผิดพลาด ดังนี้
673331 Thai Local Government Organization Administration โดยขอปรับเกรด
ของ น.ส. วราภรณ์ เอี่ยมอ่อน รหัส 57140071 จากเกรด C เป็น เกรด A
675437 Development Administration โดยขอปรับเกรด น.ส. เกษราพร
เจริญธนเพชร รหัส 5744154 จากเกรด C+ เป็นเกรด B+
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแก้ไขเกรดนิสิต ดังกล่าว
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับเกรดตามเสนอ

๔.2 พิจารณาการจัดการห้องพักอาคารมีชัย ฤชุพันธ์
ตามที่คณะกรรมการจัดที่พักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองจัดสรรที่พักให้บุคลากร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีบุคลากรที่แสดงความจานง
ขอที่พักอาศัยจานวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0035/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยอาคารมีชัย
ฤชุพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการสรุปคะแนน
ตามรายละเอียดดังแนบ
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการจัดสรรห้องพักให้กับบุคลากรดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรห้องพักดังนี้
1. นายสมคิด เพชรประเสริฐ ได้รับจัดสรรห้องพักครอบครัว
2. นางสาวภารดี ปลื้มโกศล ได้รับจัดสรรห้องพักเดี่ยว
หลักเกณฑ์เข้าพักให้เป็นไปตามประกาศ

4.3 พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติ
ดี ยื่นคาร้องเพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้โดยผ่านการพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๒๖ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตดังกล่าว
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทนิสิต ดังกล่าว จานวน 26
รายตามเสนอ
๔.๔ พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความ
ประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๑๔ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิตดังกล่าว
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทนิสิต ดังกล่าว
จานวน 14 รายตามเสนอ
รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ | 12

๔.๕ พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความ ประพฤติ
ดี ยื่นคาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๒๓ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาของนิสิตดังกล่าว
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทนิสิต ดังกล่าว
จานวน 23 รายตามเสนอ
4.6 พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต)
ตามที่ นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้ลาออกจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทาให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์ของสกอ. ซึ่งภาควิชานิติศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์ทางคณะฯเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อมาบรรจุ
ทดแทนในตาแหน่งดังกล่าว เป็นจานวน 4 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาบุคคลมาบรรจุในตาแหน่งดังกล่าวได้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) จึงได้ประชุมและมีมติเสนอให้ นางสาว
ภัทรมน สาตรักษ์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ซึ่งได้รายงานตัวกลับจากการลาศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังกล่าวแทน นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ และ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สมอ.๐๘ ที่แนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ | 13

๔.๗ พิจารณาการขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนเรียนปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕9 จานวน 3 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) โดยขออนุมัติ
ให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 จานวน 3 คน ได้แก่
๑. นางสาวฐิติญา อุตโมท
รหัสนิสิต 55440108
๒. นายจิริศักดิ์ วรกลีบ
รหัสนิสิต 56441227
๓. นางสาวอารีย์นุช สมบูรณ์สิทธิ์
รหัสนิสิต 57440624
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าว
มติ
ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕60 ตามที่เสนอ
๔.๘ ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔.๒ ในการนี้งานบัณฑิตศึกษา
ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน
๒๒ คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (แผน ก)
จานวน ๑ คน
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (แผน ข)
จานวน 11 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผน ข) จานวน 1 คน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ข)
จานวน 4 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผนข)
จานวน 4 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผนข) สระแก้ว
จานวน 1 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าว
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๒๒ คน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 ตามที่เสนอ
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๔.๙ พิจารณาการขอเปิดกลุ่มรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Economy for Political Scientists)
ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เปิดสอนในรายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์สาหรับนักรัฐศาสตร์ (Economy for Political Scientists) กลุ่ม 2101 ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2559 นั้น โดยมีดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม เป็นผู้สอน สาหรับนิสิตที่ดรอป และติด F เนื่องจาก
มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐสาสตรบัณฑิต ทีจ่ ะไม่เปิดสอนในรายวิชา 671214 หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับ
นักรัฐศาสตร์ (Economy for Political Scientists) ซึง่ ระเบียบของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในการ
เปิดรายวิชาตามความทราบแล้วนั้น คือจะต้องมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ จานวน 25 คนขึ้นไป
ในการนี้จึงขอเปิดสอนในรายวิชานี้ หากไม่เปิดสอนในรายวิชาดังกล่าวนิสิตจะไม่จบการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดกลุ่มรายวิชาดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมมีมติให้ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/๒๕๖๐
วันจันทร์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑4.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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