รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 7/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว และ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว และ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
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1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนา
“งานได้ผล คนเป็นสุข”
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง PJ- ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ
สัมมนา “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี
กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒณธรรมสัมพันธ์
ไทย - นานาชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทางาน และทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการทางานอย่างมีความสุข พัฒนาทักษะ
การแก้ไขปัญหาในการทางาน และจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา (สีเหลือง)
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้จัดการประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์เป็นแม่ของสีเหลือง ซึ่งสีเหลืองประกอบไปด้วยสานักงานอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย โดยจะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ ๑. ฟุตบอล ๑๑ คน ๒. แบดมินตัน
๓. วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) ๔. เซปักตะกร้อ ๕. เปตอง (ชาย-หญิง) และเกมส์เบ็ดเตล็ด โดยการจัดประชุม
ในครั้งนี้ เพื่อแบ่งชนิดกีฬาให้แต่ละหน่วยงานดูแล และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสีเหลือง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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1.1.4 คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าตรวจสอบความคืบหน้า
การก่อสร้าง อาคารสหศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารสหศึกษา คณะกรรมการประจา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดี ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร คณะกรรมการ
ประจาคณะ ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ ฯ เข้าตรวจสอบความคืบหน้าและความเรียบร้อย
ของการก่อสร้างอาคารสหศึกษา โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จในภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

3

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
“การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
เชิงปริมาณ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
กับคณาจารย์ บุคลากรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ และบุคคลที่สนใจ ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สามารถเตรียมข้อมูลสาหรับใช้กับโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติได้
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1.1.6 การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี ๒๕๕๘ “สีเหลือง”
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการจัดแข่งขัน
กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี ๒๕๕๘ โดยมีการแข่งขันก่อนใน ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล
ชาย วอลเลย์บอลชายและหญิง แบดมินตัน ทั้งนี้ สีเหลืองลงทาการแข่งขันและเก็บชัยชนะได้ทุกชนิดกีฬา
ในการแข่งขันฟุตบอลชายเอาชนะสีชมพูได้ด้วยสกอร์ ๔ - ๑ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายและหญิงก็สามารถ
เอาชนะสีชมพูได้ ๒ ต่อ ๐ เซ็ต และการแข่งขันแบดมินตันสามารถชนะสีชมพูได้ด้วยเช่นกัน ส่วนการแข่งขัน
เซปักตะกร้อจะเริ่มทาการแข่งขันรอบแรกในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และทาการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมถึงการแข่งขันเปตองและกีฬาเบ็ดเตล็ดก็จะทาแข่งขันในวันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมให้กาลังใจเชียร์กีฬาในชนิดต่าง ๆ ด้วย
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1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ๘ กรกฎ เนื่องในงาน
เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช)
เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เขาสามมุข คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ๘ กรกฎ เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช) โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และให้สัญญาณปล่อยตัวจากเส้นสตาร์ท ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดีกล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้เข้าร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข การจัดงานวิ่งประเพณีในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี
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1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ แบ่งออกเป็น ๔ สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว โดยมีการแข่งขัน ๖
ประเภท ได้แก่ ๑. ฟุตบอล ๒. วอลเลย์บอล ๓. แบดมินตัน ๔. เปตอง ๕. เซปักตะกร้อ ๖. กีฬาเบ็ดเตล็ด
โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้สังกัดอยู่สีเหลือง ทั้งนี้ สีเหลืองได้รางวัลชนะเลิศใน ๒ ชนิดกีฬา ได้แก่
เปตองหญิง และวอลเลย์บอลชาย โดยกีฬาประเภทอื่น ๆ ได้ อันดับดังต่อไปนี้ แบดมินตันได้อันดับที่ ๒
เซปักตะกร้อได้อันดับที่ ๒ เกมเบ็ดเตล็ดได้อันดับที่ ๒ วอลเลย์บอลหญิงได้อันดับที่ ๓ ฟุตบอลได้อันดับที่ ๓
และเปตองขายได้อันดับที่ ๔ การจัดงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๐ ปี (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมงานและ เป็นผู้สนับสนุน
การประชุมวิชาการ Buu International Conference 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บางแสนเฮอริเทจ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
เข้าร่วมงาน Burapha University International Conference 2015 เฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัย
บูรพา ภายใต้หัวข้อ “Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Communication” ระหว่าง
วันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงาน ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน
และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวต้อนรับ การประชุมวิชาการในครั้งนี้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงาน และได้จัดบู๊ท
นิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในงานนี้อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการสอบคัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการสอบคัดเลืือกและสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับ
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ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป โดยมีผู้ที่สนใจเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้
เป็นจานวนมาก ในสาขาวิชารัฐศาสตร์มีผู้สมัครสอบจานวน ๘๑๔ คน และในสาขาวิชาการบริหารทั่วไปมีผู้สมัคร
สอบจานวน ๓๖๘ คน โดยทั้ง ๒ สาขาวิชารับจานวน ๑๕๐ คน และ ๕๐ คน ตามลาดับ ซึ่งถือว่าคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้รับความสนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คณาจารย์ ทั้ง ๒ ภาควิชา
มาร่วมสอบสัมภาษณ์กันอย่างพร้อมเพรียง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.11 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการสอบสัมภาษณ์นิสิต
เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและสาขานิติศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบยื่นคะแนน
GAT/PAT ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้ามายื่นคะแนนในสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นจานวน ๑๒๕ คน และในสาขานิติศาสตร์มีผู้มายื่นคะแนน ๑๒๔ คน รับเข้าศึกษาต่อ จานวน
๑๐๐ คน ทั้ง ๒ สาขาวิชา ทั้งนี้ คณาจารย์ ทั้ง ๒ ภาควิชา มาร่วมสอบสัมภาษณ์กันอย่างพร้อมเพรียง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมโครงการบริการวิชาการ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนชลบุรีสุขบท คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศึกยภาพ
ด้านการศึกษาแก่ชุมชน นาโดยอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี คุณอรพร สดใส ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสานักงานคณบดี บุคลากรและสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปบริการวิชาการ
แนะแนวการศึกษาของคณะ ฯ และจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม รวมทั้งได้มีการแนะแนวทางในการเลือกศึกษา
ต่อและตอบข้อซักถามจากพี่ ๆ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนชลบุรีสุขบท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานจัดโครงการในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน
๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นการเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร ในส่วนงานต่าง ๆ
เข้าร่วมจัดทารายงานการประเมินตนเอง กันอย่างพร้อมเพรียง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ผู้ชว่ ยคณบดี
และอาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงาน
ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การเดินทาง
ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือลักษณะของเครื่อข่าย และดาเนินงานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.3 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน
วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “วันประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA DAY)” โดยมี
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และนามาปรับใช้พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

7

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์สมคิด เพชรประเสิรฐ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี
เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร
ศึกษารูปแบบ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งให้บุคลากรสามารถนาความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างกันอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับ
ปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์หลัก ระดับปริญญาโท
(แผน ก) ระดับปริญญาเอก และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
แจ้งสาเนาประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๖๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
และประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๖๖/๒๕๕๘ เรื่องภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์หลัก
ระดับปริญญาโท (แผน ก) ระดับปริญญาเอก และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.2 นิสิตโครงการแลกเปลี่ยน IPDN คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าพบผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัย
บูรพา นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Governance Institute of Home Affairs
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ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนและบอกถึงประโยชน์ได้ที่รับจากการได้เดินทางแลกเปลี่ยนกับ IPDN เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ด้วยกัน
ทั้งนี้ มีนิสิตได้ไปแลกเปลี่ยนทั้งหมด ๕ คน ได้แก่ นายสุภัทรชัย คล่องการ นางสาวณัชชา ขันมะลิ
นางสาวพรพิรุณ สังข์สน นายธีระพัฒน์ ฤกษ์เจริญ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และนายระวี โอสมบัติ
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในครั้งนี้
เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพารวมทั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังได้รับ
พื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นระหว่างสองสถาบันในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 รายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล)
ด้วยอาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีงบประมาณ 2557 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัดนี้ผลการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 หลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของอาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล
ออกมาแล้วจึงขอรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก ณ ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด ( ครั้งที่ ๔ )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม
และคณาจารย์จาก ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายที่ดิน แนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ภาตะวันออก
และสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จังหวัดตราด ดาเนินการจัด
“โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก” ณ ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด
เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด โดยการอบรมกฎหมายในชีวิต
ประจาวันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้น
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย กลุ่มภาคประชาชน และผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ตราด จานวนทั้งสิ้น ๖๘ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.5.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ
เนื่องด้วยภาควิชานิติสาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยชุมชน อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง
วันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี สานักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดยมี
คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์
ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี
อาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ และพนักงานอัยการสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดินซึ่งเป็นข้อพิพาทในชุมชน
ผลการจัดกิจกรรม พบว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและความรับผิดใน
ทางกฎหมายค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญในพื้นที่คือข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่าง
รัฐกับเอกชน และการจัดโซนนิ่ง โดยคณะทางานได้นาเสนอความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและแนวทาง
ในการเยียวยาเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถาพปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาบทสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ความพึงพอใจและผลการดาเนิน
กิจกรรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่เกิดขึ้น ทาให้ภาควิชา ฯ
ต้องดาเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการดาเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอรายงานมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อโปรดทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.4 แจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๘ เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นอาจารย์พิเศษ จานวน ๑๒ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์
๓. พันตารวจเอก ดร.คมสัน สุขมาก
๔. อาจารย์กิจจา สมะวรรธนะ
๕. อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
๖. อาจารย์ศุภชัย ประไพนพ
๗. อาจารย์กิตติ ตติยเกียรติถาวร
๘. อาจารย์ ร้อยตารวจเอกโชคชัย สิทธิผลกุล
๙. อาจารย์ธนฤทธิ์ โทวรรธนะ
๑๐. อาจารย์ชัยยุทธ ศรีจานง
๑๑. อาจารย์สกล ออพิพัฒน์
๑๒. อาจารย์นันทน อินทนนท์
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ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
หลักสูตรปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกประการ และได้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ
ให้แก่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาแล้ว ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอรายงานมายังคณะกรรมการประจา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อโปรดทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.6 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นั้น ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 การขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนด จานวน 11 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวชลธิดา เนียมคา
56430578
เกรดเฉลี่ย 2.27
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวทิพากร ภูแรศรี
54520427
เกรดเฉลี่ย 2.14
2. นางสาวพรธิดี นะมะปักษ์
56020962
เกรดเฉลี่ย 2.78
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทะสิงห์
54020470
เกรดเฉลี่ย 2.90
4. นางสาวชลิดา สันธนากร
57520964
เกรดเฉลี่ย 2.75
5. นางสาวศิริพร น้อยยา
56020131
เกรดเฉลี่ย 2.52
6. นางสาวณิชากร ดีเลิศ
56020423
เกรดเฉลี่ย 2.19
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปวีณา สุรารักษ์
56520964
เกรดเฉลี่ย 2.34
4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวริสา สังข์เสือ
57160271
เกรดเฉลี่ย 3.40
5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปิยะพร ผลพิทักษ์กุล
56520575
เกรดเฉลี่ย 3.08
6. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ) (ย้ายวิทยาเขต)
1. นางสาวบุณยนุช นนทะชัย
56410609
เกรดเฉลี่ย 2.74
ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นิสิต จานวน 11 ราย ดังนี้
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1. นิสิตขอย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ
1. นางสาวชลธิดา เนียมคา
56430578
เกรดเฉลี่ย 2.27
2. นางสาวทิพากร ภูแรศรี
54520427
เกรดเฉลี่ย 2.14
3. นางสาวพรธิดี นะมะปักษ์
56020962
เกรดเฉลี่ย 2.78
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทะสิงห์
54020470
เกรดเฉลี่ย 2.90
5. นางสาวชลิดา สันธนากร
57520964
เกรดเฉลี่ย 2.75
6. นางสาวศิริพร น้อยยา
56020131
เกรดเฉลี่ย 2.52
7. นางสาวณิชากร ดีเลิศ
56020423
เกรดเฉลี่ย 2.19
8. นางสาวบุณยนุช นนทะชัย
56410609
เกรดเฉลี่ย 2.74
2. นิสิตขอย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรรัฐบัณฑิต ภาคพิเศษ
1. นางสาวปวีณา สุรารักษ์
56520964
เกรดเฉลี่ย 2.34
2. นางสาวริสา สังข์เสือ
57160271
เกรดเฉลี่ย 3.40
3. นิสิตขอย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ
1. นางสาวปิยะพร ผลพิทักษ์กุล
56520575
เกรดเฉลี่ย 3.08
4.2 การขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวณัฐริกา ศิริเทพ
57441194
เกรดเฉลี่ย 2.68
2. นางสาวอภิญญา พิมรินทร์
57441298
เกรดเฉลี่ย 2.44
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวสุวิสา บุญประจวบ
56441020
เกรดเฉลี่ย 2.07
2. นายกายเทพ ลิ้มสว่างวงศ์
56440414
เกรดเฉลี่ย 2.70
ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ฯ ในหลักสูตรต่าง ๆ
นิสิต จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาคพิเศษ
1. นางสาวณัฐริกา ศิริเทพ
57441194
เกรดเฉลี่ย 2.68
2. นางสาวอภิญญา พิมรินทร์
57441298
เกรดเฉลี่ย 2.44
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2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ภาคพิเศษ
1. นางสาวสุวิสา บุญประจวบ
56441020
เกรดเฉลี่ย 2.07
2. นายกายเทพ ลิ้มสว่างวงศ์
56440414
เกรดเฉลี่ย 2.70
4.3 การขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชา
ที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 3 ราย ขอเปลี่ยนประเภทนิสิต
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ดังนี้
1. นางสาวจตุพร พึ่งตน
56440646
เกรดเฉลี่ย 3.38
2. นางสาวศุจินันท์ ไทรสุวรรณ
56440798
เกรดเฉลี่ย 3.05
3. นายศุภกิจ อุทกัง
56441645
เกรดเฉลี่ย 2.92
ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี
ภายในคณะ ฯ ในสาขาวิชาเดียวกัน จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวจตุพร พึ่งตน
56440646
เกรดเฉลี่ย 3.38
2. นางสาวศุจินันท์ ไทรสุวรรณ
56440798
เกรดเฉลี่ย 3.05
3. นายศุภกิจ อุทกัง
56441645
เกรดเฉลี่ย 2.92
4.4 ขอชะลอการทาสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมิติเห็นชอบการกาหนดกรอบและการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาวไทยเป็นอาจารย์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
รวมระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากมีตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ มีจานวน
และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งหลักสูตร ฯ ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อวิพากษ์หลักสูตร โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติตาแหน่ง ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ว่าสามารถนับเป็นอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรได้หรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดทาหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัย เพื่อหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สามารถนับเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทได้หรือไม่ พร้อมกันนี้ ภาควิชา ฯ ขอชะลอการจ้างศาสตราจารย์
(พิเศษ) จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับข้อหารือที่ชัดเจนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอชะลอการทาสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ชะลอการจ้าง ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ไว้ก่อน
4.5 ขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (อาจารย์รัชนี แตงอ่อน)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยอาจารย์รัชนี แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ประจา สังกัดภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ประจา
ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Criminal Science, School
of Law, University of Minho ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ทั้งนี้ กระบวนการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์รัชนี แตงอ่อน อยู่ระหว่างการสรรหา
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ ตามขั้นตอนและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย Minho ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจารย์รัชนี แตงอ่อน จึงขออนุญาตขยายเวลาการลาศึกษาต่อ
ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และขอรายงาน
ผลการศึกษามาพร้อมกันด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอขยายเวลาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และรับทราบการรายงานผลการศึกษา
4.6 ขอพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕8
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชานิติศาสตร์ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นอาจารย์พิเศษ คือ อาจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ มีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ผู้สอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทุกประการ ภาควิชาฯ จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเชิญบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์พิเศษประจาภาคการศึกษานี้
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕8
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจาภาควิชานิติศาสตร์
ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 ท่าน คือ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
4.7 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน ๗ คน ดังนี้
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
จานวน ๑
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๒
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) จานวน ๓
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน ๑
รวมทั้งสิ้นจานวน ๗
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คน
คน
คน
คน
คน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองการตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 7 ราย ทั้งนี้ ให้มี
ผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
จานวน ๑ คน
1) นายก้องเกียรติ เต็มตานาน รหัส 54441440
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๒ คน
1) นายสุมิตร จิราภรณ์สิริกุล รหัส 53441563
2) นางสาวสุทธิดา ตั้งตรง
รหัส 55441867
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) จานวน ๓ คน
1) นางสาวอนุช ศรวัฒนา
รหัส 50440029
1) นายยศธนา จิตต์โอภาส
รหัส 55441048
2) นายปิยะศักดิ์ พรมจันทร์
รหัส 54140180
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน ๑ คน
1) นายกิตติภูมิ ใหม่เอี่ยม
รหัส 53440802
4.8 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑
๕๑๙๒๕๕๕๕
นายสุรณรงค์ แจ่มจรัส
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้มี
ผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานและยุติธรรมสังคม จานวน 1 คน
1) นายสุรณรงค์ แจ่มจรัส รหัส 51925555
4.9 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
1.
2.
3.
4.
5.

นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
นายปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
นายสกฤติ อิสริยานนท์

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
นายปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
นายสกฤติ อิสริยานนท์

หมายเหตุ
คงเดิม
ใหม่
/
/
/
/
/

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม

1.
2.
3.
4.
5.

นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
นายปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
นายสกฤติ อิสริยานนท์

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
นายปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
นายสกฤติ อิสริยานนท์

หมายเหตุ
คงเดิม
ใหม่
/
/
/
/
/

4.10 เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
- รายวิชา 675271 Accounting for Administrators กลุม่ 01 ดร.กัญญา โพธิพันธ์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อ
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- รายวิชา 675372 Financial and Fiscal Administration กลุ่ม 2104
อาจารย์ปาริชาติ คุณปลื้ม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อ
- รายวิชา 675255 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ กลุ่ม 2102, 2104
ดร.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ โดยมี อาจารย์ธีระพงศ์ ภูริปาณิก เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจาภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 จานวน 3 คน ในรายวิชา ดังนี้
1) รายวิชา 675271 Accounting for Administrators
ดร.กัญญา โพธิพันธ์
2) รายวิชา 675372 Financial and Fiscal Administration
อาจารย์ปาริชาติ คุณปลื้ม
3) รายวิชา 675255 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
ดร.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
(ผู้นาเสนอ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อสนับสนุน
พันธกิจการวิจัยและเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก อีกทั้งเป็น
หน่วยงานในการหารายได้ทเี่ กี่ยวข้องกับพันธกิจเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้อื่น ๆ แก่คณะ ฯ อีกทางหนึ่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อหารือ
มติ
ที่ประชุม ฯ สนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้
คณบดีและผู้บริหารดาเนินการศึกษารายละเอียดต่อไป
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่พิเศษ 1/2558 วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 8/2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 15.35 น.
(นางอรพร สดใส
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

