รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 7/๒๕๕๖ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒ – ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
3. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
4. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
5. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
6. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
7. อ.สริยา วิรโิ ยสุทธิกุล
8. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
9. ดร.โอม หุวะนันท์
10.ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
11.อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
12.ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
13.อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
14.นางกันตา ปานสวัสดิ์

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

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

เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
7/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

๑.2 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.2.๑ โครงการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ ๑๖ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดี (อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2555 ในวัน พฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ศรีสังข์
ประธานกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา
กรรมการ
๕. นางอรพร สดใส
เลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.๗ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่ทาการสอนในภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖ มา
ทาการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.
๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกาหนดวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ในข้อ ๗ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑ ให้ หัวหน้ าภาควิชาหรือหั วหน้าสถาบันสมทบแล้วแต่กรณีเสนอการแต่งตั้ งอาจารย์
พิเศษต่อคณบดี
๒ คณบดีตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
แล้วเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีมอบหมาย
๓ อธิการบดีมี คาสั่ งมหาวิท ยาลั ยแต่งตั้ งผู้ มี คุณ สมบั ติถู กต้อ งเป็ น อาจารย์พิ เศษของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
๑. ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๒. รศ.ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๓ อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
๔ อาจารย์ศิริรักษ์ สิงหเสม
๕ อาจารย์เพ่ง บัวหอม
๖ อาจารย์ไชยะ เทพา

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
James CookUniversity
สถาบันเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)
๗. อาจารย์กันตพัฒน์ ชนะบุญ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(รัฐศาสตร์)
๘ อาจารย์สรสิช สว่างศิลป์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิ๑.๗.๒
ลป์ ภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมชมศึกษาดูงานการพิจารณาคดีข
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานวันรพีกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมใน

จังหวัดชลบุรี
ด้ ว ยทางศาลจังหวัด ชลบุ รี ได้ มี ห นั งสื อ ขอเชิ ญ ประชุ ม วัน ที่ 11 กรกฎาคม
2556 เพื่อจัดงานวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่
มีต่อวงการกฎหมายไทย จึงร่วมกันจัดงาน “วันรพี” ขึ้น โดยจะมีการวางพวงมาลาในเวลาประมาณ 7.00 น. ณ
ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีสงฆ์ทาบุญถวายภัตตาหารในเวลา 8.00 น. นอกจากนั้นในงานมีการจัดกิจกรรมตอบ
ปัญหากฎหมาย การแสดงศาลจาลอง บอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอล และกีฬาเบ็ดเตล็ดต่างๆ ณ
สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี มีการรับประทานอาหารร่วมกันในตอนค่าที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.2 การร่วมจัดงานโครงการ “สานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง
ดีเด่น กับสานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี (สคช.)
ด้วยทางสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนและช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย (สคช.ชลบุรี) ได้ประสานติดต่อกับทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดการ
ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โครงการ “สานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น”
ตามแนวพระราชดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยขอให้จัดนิสิต จานวน 700 คน เข้าร่วมรับฟัง
บรรยายความรู้เกี่ยวกับครอบครัว วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมธารง
บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ในส่วนของภาควิชานิติศาสตร์ได้มอบอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล และ
อาจารย์ ธ นพั ฒ น์ เล็ ก เกี ย รติข จร ในการประสานงานการจัด โครงการดั งกล่ าวร่ว มกับ งานกิ จการนิ สิ ต คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และทางสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(สคช.ชลบุรี)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.3 โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 5
ด้วยในวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2556 นิสิตชุมนุมค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน
ได้ขออนุมัติจัดโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวันเขาวนาพุทธาราม ตาบลท่าบุญมี
อาเภอเกาะจันทร์ เพื่อนาคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ จานวน 70 คน ออกบาเพ็ญประโยขน์แก่
สั งคมและให้ บ ริการวิช าด้ านกฎหมายแก่ ป ระชาชน น าความรู้ ในรายวิช าที่ ได้ศึ กษา เช่น วิช าความรู้เบื้ องต้ น
กฎหมายทั่วไป กฎหมายทรัพย์และที่ดิน กฎหมายนิติกรรมสัญญา ไปใช้ในการให้คาแนะนาแก่ประชาชนในชุมชน
นั้น และนาความรู้ที่ได้จากการให้คาแนะนาแก่ประชาชนมาใช้ในการศึกษารายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ต่อไป และคณาจารย์สามารถนาความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน การทาวิจัย
ต่อไปได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีจิตอาสาในการรับใช้สังคมและชุมชนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางภาควิชา
นิติศาสตร์ มีอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์
ขจร อาจารย์เอกพล ทรงประโคน เป็นที่ปรึกษาโครงการแก่นิสิต โดยมีอาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง เป็นที่ปรึกษา
ชุมนุมค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.4 การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี
ประจาปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือก จัดโดย สานักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
ด้วยในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ภาควิชานิติศาสตร์ได้จัดนิสิตเข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจาปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือก จัดโดย สานัก
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ณ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.5 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง หลัก
นิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ด้วยเหตุที่กระทรวงยุติธรรมได้อนุญาตให้ อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษ
กุล ดาเนินโครงการศึกษาวิจัย เรื่องหลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นเงิน 366,850 บาท
(สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นการดาเนินการวิจัยโดยร่วมกับคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
มีอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล เป็นหัวหน้าโครงการ อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช อาจารย์ธนพัฒน์
เล็กเกียรติ์ขจร และอาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล เป็นนักวิจัยร่วม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.6 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยเหตุที่ไม่มีผู้ทาการสมัครตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ประจา ภาควิชานิติศาสตร์ วุฒิปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย จานวน 3 คน ในเลขที่
ตาแหน่ง 90990-90992 ภาควิชานิติศาสตร์จึงได้ขอขยายระยะเวลาในการรับสมัครออกไปถึงวันที่ 15 ตุลาคม
2556 เพื่อสามารถประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕๖ วันศุกร์
ที่ ๒8 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศ าสตร์ เปิดโอกาศให้ นิสิต ภายในคณะๆ ที่มีความ
สนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มี
ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชานั้น เพื่อให้เป็นมาตราฐาน ทางคณะฯจึงออก
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0065/2556 เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จึงแจ้งให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
4.1.1 มีงบประมาณเพียงพอ
4.1.2 การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔.๒ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคั บมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.
๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกาหนดวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ในข้อ ๗ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ให้หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสถาบันสมทบแล้วแต่กรณีเสนอการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต่อคณบดี
๒. คณบดีตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะแล้วเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณา ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีมอบหมาย
๓. อธิการบดีมีคาสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ ภาควิชารัฐศาสตร์
ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรับผิดชอบสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
ที่
๑.

ชื่อ-สกุล
นางสาวมารินทร์ เฉลิม
โชควัฒน

คุณวุฒิ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

รายวิชาที่เปิดสอน
๖๗๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษ
ทางด้านรัฐศาสตร์

วัน/เวลา
ศุกร์
๑๔:๐๐-๑๗:๐๐ น.

๒.

นายกันต์ แสงทอง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

๖๗๑๑๒๑
การเมืองการปกครองของ
ไทย
๖๗๑๑๒๑
การเมืองการปกครองของ
ไทย
๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตร์การ
ปกครองท้องถิ่น
๖๗๗๓๔๒ เศรษฐศาสตร์
การเมืองและนโยบาย
สาธารณะ
๖๗๕๒๑๑
รัฐประศาสนศาสตร์
๖๗๑๑๒๑ การเมืองการ
ปกครองของไทย

อังคาร
๑๔:๐๐-๑๖:๕๐ น.

๓

นายภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๔

นายพงษ์นรินทร์ อัศวเศรณี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

๕

นายประสิทธิ์ เงินชัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๖

นายพศวัต ผลิตนนท์เกียรติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

๗

นายภัทรพล เพ็ญโชติรัช

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

๘

นายสมชัย ศิริสมบัติ

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

๖๗๗๓๑๔ กฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา ๖๗๗๒๒๒ รัฐ และการ
กระจายอานาจ
มหาวิทยาลัย
๖๗๕๒๑๒
รามคาแหง
นโยบายสาธารณะ
Saitama university ๖๗๕๒๑๒
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัย
๖๗๕๒๑๒
ปทุมธานี
นโยบายสาธารณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒ
๒๑๖๓๑๓ การบริหารงาน
นบริหารศาสตร์
บุคคลและทรัพยากรมนุษย์
Jawaharlal Nehru ๖๗๑๔๔๗ วัฒนธรรม เชื้อ
University New
ชาติ และศาสนาในกลุ่ม
Delhi India
ประเทศอาเซียน

เสาร์
๐๘:๐๐-๑๐:๕๐ น.

๙

นายธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

๑๐

นายประเทือง จันทพันธ์

๑๑

นายบรรจง ชื่นสุวรรณ

๑๒

นายสุรศักดิ์ คนมั่น

๑๓

นางสาววีรวรรณ เอกชัย

๑๔

A.MOON CHOUL PARK

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
Master of Policy
science
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
M.A. in Political
science

มหาวิทยาลัยบูรพา

อังคาร
๑๑:๐๐-๑๓:๕๐ น.
ศุกร์
๑๑:๐๐-๑๓:๕๐ น.
พุธ
๑๗:๐๐-๑๙:๕๐ น.
อังคาร
๑๔:๐๐-๑๖:๕๐ น.
จันทร์
๐๘:๐๐-๑๐:๕๐ น.

พุธ
๑๗:๐๐-๑๙:๕๐ น.
เสาร์
๑๓.๐๐-๑๕.๕๐ น.
อังคาร
๐๘:๐๐-๑๐:๕๐ น.
จันทร์
๑๔:๐๐-๑๖:๕๐ น.
อังคาร
๑๖:๐๐-๑๘:๕๐ น.
พฤหัสบดี
๑๗:๐๐-๑๙:๕๐

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ ดังรายนามที่แนบในเอกสารวาระการประชุม

๔.๓ ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เพิ่มเติม)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความจาเป็นต้องจัดหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อ
ช่วยทาการสอนในวิชาต่างๆ ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จึงขอเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จานวน ๘ คน ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ดร.ชาติชาย มหาคีตะ
พันเอก ดร.สนธิ นวกุล
พันตารวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
นายอธิพัฒน์ สินทรโก
พันตารวจตรี ธฤตวัน วนาพัทธ์
นายประเทือง จันทพันธุ์
นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ
นายวิโรจน์ สิริจันทานนท์

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ
๔.๔ ขอความเห็นชอบกรณีอาจารย์ประจาสอนเกิน ๑๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน

๒๑ หน่วยกิต
๑. ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค ได้ทาการสอนเกิน ๑๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๑ หน่วย
กิต ๒. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ได้ทาการสอนเกิน ๑๘ หน่วยกิต โดยได้ทาการสอนทั้ งหมด ๒๓.๔๒ หน่วยกิต
แต่ได้ขอเบิกค่าสอนเกินภาระงานตามข้อกาหนดของคณะฯ คือ ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๖๖/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ย่อหน้าสุดท้ายได้ระบุว่า หากมีความจาเป็นคณาจารย์ประจาอาจ
สอนเกินกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ แต่ต้องไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิต ทั้งนี้ให้
นับรวมภาระงานในวันทางานปกติและวันหยุดสุดสัปดาห์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ ในกรณีที่สอนเกิน 21 หน่วยกิตให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 21 หน่วยกิต ส่วนที่เกินจาก
21 หน่วยกิต ให้นาไปพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
๔.๕ ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
พิจารณาขออนุมัติในหลักการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
๑.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ เนื่องจากจานวนหน่วยกิตเกิน ๑๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน
๒๑ หน่วยกิต ๒.นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ อาจารย์ประจาบางส่วนเวลา ภาควิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเกินภาระ
งานตามเกณฑ์อาจารย์ประจาบางส่วนเวลา เป็นจานวน ๑๘ หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. กรณีของ ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล และ ดร.โชติสา ขาวสนิท อนุญาตให้สอนเกินภาระงานแต่อนุญาต
ให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ทั้งนี้ส่วนภาระงานที่เกินให้นาไปคิดเป็นความดีความชอบ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีได้
2. กรณีของ อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ซึ่งมีสถานะเป็นอาจารย์บางส่วนเวลา เนื่องจากคณะฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการบรรจุอาจารย์ชยาภรณ์เป็นอาจารย์ประจา โดยให้มีผลการบรรจุย้อนหลังตั้งแต่
อาจารย์ชยาภรณ์ รายงานตัวกลับจากการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ดังนั้น
ภาควิชาจึงได้จัดภาระงานให้อาจารย์ชยาภรณ์เกินกว่าภาระงานของอาจารย์บางส่วนเวลา ที่ประชุมจึง
มีมติอนุญาตให้สอนเกินภาระงานแต่อนุญาตให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ทั้งนี้มีภาระ
งานขั้นต่า 9 หน่วยกิต
๔.๖ แจ้งรายชื่อการเปลี่ยนประเภทนิสิต จากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรี ยนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่น
คาร้องเปลี่ยนประเภทนิสิต ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนด จานวน ๔ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิต จากนิสิตภาคพิเศษ เป็น นิสิตภาคปกติ (สาขาการบริหารทั่วไป)
1. นายอดิศักดิ์
พันธ์โพธิ์งา
54441584
เกรดเฉลี่ย 2.78
2. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิต จากนิสิตภาคพิเศษ เป็น นิสิตภาคปกติ (สาขารัฐศาสตร์)
๑. นางสาวประวีณา
พุทธรักษา
54440007
เกรดเฉลี่ย 3.28
๓. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิต จากนิสิตภาคพิเศษ เป็น นิสิตภาคปกติ (สาขานิติศาสตร์)
1. นายปัณณ์ธวัช
ดวงประชา
55440836
เกรดเฉลี่ย 3.57
2. นายสุทธิเกียรติ
มูลสวัสดิ์
55440929
เกรดเฉลี่ย 3.78
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติให้คาแนะนา ดังนี้
1) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับของนิสิตแต่ละรหัส ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ
2) ให้จัดทาตารางตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศการเปลี่ยนประเภทนิสิต และนาเสนอเป็นวาระแจ้ง
เพื่อทราบต่อคณะกรรมการคณะฯ ในครั้งต่อไป
3) มีมติเห็นชอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
4) ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าควรดาเนินการกาหนดระยะเวลาเป็นรอบไป เพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวม
คาร้องเพื่อพิจารณา

๔.๗ แจ้งรายชื่อการเปลี่ยนสาขา ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่น
คาร้องเปลี่ยนสาขา ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่
ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน ๑๓ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวจุฑาธิป
สุทธิคา
55440436
เกรดเฉลี่ย 2.32
๒. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑.นางสาววิศนี
พงษ์สวัสดิ์
55441057
เกรดเฉลี่ย 2.58
๓. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นายธนภูมิ
ภู่หริย์วงศ์สุข 55440148
เกรดเฉลี่ย 2.43
๔. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวนฤมล
วัฒนา
50628723
เกรดเฉลี่ย 2.18
2.นางสาวพจนาถ
แย้มทิม
54440986
เกรดเฉลี่ย 2.31
๕. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1.นายรัฐพล
วรกลีบ
55440599
เกรดเฉลี่ย 2.25
2.นางสาวณัฐธิดา
เอสุจินต์
54440715
เกรดเฉลี่ย 2.47
๖. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวศุภัชญา
ชัยญาติ
54441053
เกรดเฉลี่ย 2.23
2.นายกฤษณะ
เกตุสาลี
54440880
เกรดเฉลี่ย 2.14
๗. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอาทิตยา
เกตุอุดม
54441088
เกรดเฉลี่ย 2.91
2.นายสุริยา
สกุณี
54441076
เกรดเฉลี่ย 2.58
3.นายพัฒนพล
ศิริผลสมสุข 54440995
เกรดเฉลี่ย 2.20
4.นายวัชรพล
กรับฉิ่ง
54441036
เกรดเฉลี่ย 2.02
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติให้คาแนะนา ดังนี้
1) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับของนิสิตแต่ละรหัส ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ

2) ให้จัดทาตารางตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศการเปลี่ยนสาขา และนาเสนอเป็นวาระแจ้ง
เพื่อทราบต่อคณะกรรมการคณะฯ ในครั้งต่อไป
3) มีมติเห็นชอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
4) ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าควรดาเนินการกาหนดระยะเวลาเป็นรอบไป เพื่อให้สะดวกต่อการ
รวบรวมคาร้องเพื่อพิจารณา
๔.๘ แจ้งรายชื่อการย้ายสังกัดเข้าศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่น
คาร้องการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติ ศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนด จานวน ๓๓ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวจิราภรณ์
ตุ่มทองคา
53560121
เกรดเฉลี่ย 2.92
๒. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวกฤติศา
วิริยะ
53430729
เกรดเฉลี่ย 2.57
๓. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวศุภศจี
แววงาม
54040913
เกรดเฉลี่ย 3.43
๔. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาววราภรณ์
ทองหล้า
55530158
เกรดเฉลี่ย 2.63
๕. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอภิรดา
คาฝั้น
53520268
เกรดเฉลี่ย 2.11
2.นางสาวเบญจมาศ ลายสาน
53020765
เกรดเฉลี่ย 2.64
3.นางสาวทิตยาภรณ์ บุญสิลา
54021044
เกรดเฉลี่ย 2.57
4.นางสาวบุษยพัชร์
เสือคง
54021051
เกรดเฉลี่ย 2.54
5.นางสาวนฤมล
พงษ์หา
54021046
เกรดเฉลี่ย 2.47
6.นางสาวกุลวดี
เพิกจินดา
54021036
เกรดเฉลี่ย 2.30
8.นางสาวใกล้ตะวัน
ศรศรีทอง
54020279
เกรดเฉลี่ย 2.52
9.นายปิยพนธ์
พรมน้อย
54021053
เกรดเฉลี่ย 2.68
10.นางสาวขวัญจิรัชยา ชินโรจน์ขจรกุล 54020280
เกรดเฉลี่ย 2.45
11.นางสาวทริสตา
ลักษมีโรจน์
54021043
เกรดเฉลี่ย 2.40

12.นางสาวชวิศา
13.นายณดล
14.นางสาวสิริวรรณ
15.นายทรงวิทย์
16.นายวัฒนา

แก้วบุญแก้ว
อบภิรมย์
กันเชียง
ประจักษ์เงิน
บัวทอง

55520538
55021240
55021254
55021242
55020420

เกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย

2.93
2.74
2.70
2.38
2.28

๖. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1.นายจิตติพงษ์
มณีโชติ
55530232
เกรดเฉลี่ย 2.85
2.นางสาวฉัตรติยา
กลิ่นชั้น
55020192
เกรดเฉลี่ย 2.54
๗. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1.นางสาวจารุวรรณ
ชื่นชม
52560060
เกรดเฉลี่ย 2.63
2.นายธนา
วิริยะกิจ
52560067
เกรดเฉลี่ย 2.53
3.นางสาวพิมพ์วรีญช์ รัตนานนท์
52060250
เกรดเฉลี่ย 2.70
๘. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นางสาวนิญดา
บรรพรม
55430409
เกรดเฉลี่ย 2.51
๙. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นางสาววนิดา
ยุทธพิชัย
55030565
เกรดเฉลี่ย 2.06
๑๐. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอวยพร
ภักดีพิพัฒน์ 54021062
เกรดเฉลี่ย 2.91
2.นางสาววรลักษณ์
บุญอินทร์
55520553
เกรดเฉลี่ย 2.43
๑๑. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นางสาวปัณณรัตน์ เศรษฐ์ปัณฐกุล 54660239
เกรดเฉลี่ย 2.38
2.นายภัทร์วัฒน์
นาคเจือทอง 55660246
เกรดเฉลี่ย 2.46
3.นายธวัชชัย
ภูมิปัญญายิ่ง 55160453
เกรดเฉลี่ย 2.69
๑๒. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) เป็น
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นายอนุรักษณ์
สมทรง
55310523
เกรดเฉลี่ย 2.42
2.นายวสันต์
สมัครการ
55310539
เกรดเฉลี่ย 2.44

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติให้คาแนะนา ดังนี้
1) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับของนิสิตแต่ละรหัส ให้สอดคล้องกับระเบียบฯ
2) ให้จัดทาตารางตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศการย้ายสังกัด และนาเสนอเป็นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบต่อคณะกรรมการคณะฯ ในครั้งต่อไป
3) มีมติเห็นชอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
4) ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าควรดาเนินการกาหนดระยะเวลาเป็นรอบไป เพื่อให้สะดวกต่อการ
รวบรวมคาร้องเพื่อพิจารณา

๔.๙ เสนอขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น
งานบัณฑิตศึกษาใคร่ขออนุมัติสาเร็จการศึกษานิสิตระดับปริญญาโท จานวน ๑๑๓ ราย ดังนี้
10.1
10.2
10.3
10.4

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 11 ราย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) จานวน 21 ราย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) สระแก้ว จานวน 35 ราย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
จานวน 14 ราย
10.5 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
จานวน 17 ราย
10.6 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
จานวน 15 ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๑๐ พิจารณากรอบอัตราสายสนับสนุน และกาหนดแนวทางการจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับบันทึกข้อความ ศธ 6602.11/ว178 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ.2556 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้การ
ก าหนดกรอบอั ต ราบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การตาม ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบอัตรากาลังและอัตรา
วงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดเป็นส่ วนงานขนาดใหญ่/
สถาบันหรือสานักขนาดใหญ่พิเศษ โดยมีนิสิตเกินกว่า ๕,๐๐๐ คน ซึ่งปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีนิสิต
ตามตารางแสดงจ านวนนิ สิ ต ทั้ งหมด ของมหาวิท ยาลั ย บู รพา เป็ น จานวน ๖,605 คน ส่ งผลให้ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่มีอยู่ ๒6 กรอบอัตรา ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนิสิตซึ่งมีจานวนมาก
ที่ผ่านมาคณะฯ ได้แบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการจ้างลูกจ้างรายวัน จานวน ๒๙ อัตรา และ

นิสิตช่วยงานจานวน ๓ อัตรา บัดนี้งานนโยบายและแผน ได้ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ภาระงานของสาย
สนับสนุนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ได้พิจารณาจานวนกรอบอัตราพนักงาน
เงินรายได้สายสนับสนุนเพิ่มเติม จานวน ๓4 อัตรา เพื่อที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะได้ดาเนินการขออนุมัติ
กรอบอัตราจากมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการ ซึ่งประกอบด้วย
รองคณบดี ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตัวแทนจากกองแผนงาน กองคลังและทรัพย์สิน กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์หาแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระเบียบฯ
ต่อไป
2) การจ้างบุคลากรสายสนับสนุนควรสอดคล้องกับตามความจาเป็นของภาระงานตามข้อเท็จจริง
โดยยึดถือการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ
3) กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีลักษณะการจ้างเหมาปฏิบัติงาน ควรดาเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4) การดาเนินการควรให้ทันกับการเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558

๔.๑๑ พิจารณาขอความเห็นชอบกรณีการจั ดกิจกรรมทอดผ้าป่านาเงินเข้ากองทุน
อุบัติภัยสาหรับนิสิต พ.ศ.2554
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย บู ร พา ได้ จั ด ตั้งกองทุ น อุบั ติ ภั ย ส าหรับ นิ สิ ต พ.ศ.2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนและประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ นั้น ในการนี้เพื่อ
ระดมทุนให้เพิ่มมากขึ้น ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และจัดหาทุน ได้กาหนดจัด
กิจกรรมการทอดผ้าป่ านาเงินเข้า “กองทุน อุบัติภัยสาหรับนิสิต พ.ศ.2554” ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.
2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และ
เป้าหมายหาเงินเข้ากองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิต พ.ศ.2554 เป็นจานวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อไว้ช่วยเหลือ
นิสิตที่ประสบภัยธรรมชาติต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ ดังนี้ เป็นอานาจการพิจารณาของหัวหน้าส่วนงาน โดยพิจารณาจากระเบียบฯ ว่าด้วย
กองทุนอุบัติภัยสาหรับนิสิต พ.ศ.2554 เมื่อดาเนินการเช่นใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการประจาคณะทราบ
ต่อไป
๔.๑๒ พิจารณาขอความเห็นชอบกรณีอาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ สอนเกิน 18
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 1/2556

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอความเห็นชอบกรณีอาจารย์จิรวัธ
ศิริศักดิ์สมบูรณ์ สอนเกิน 18 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา 1/2556 เนื่องด้วยได้รับ
มอบหมายจากภาควิชานิติศาสตร์ ให้รับผิดชอบสอนในรายวิชา 678281 Constitutional Law and Political
Institution กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง แทน ดร.ณัช ชา คุณาทัพพ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม
2556 เป็นต้นไป จึงทาให้มีภาระการสอนทั้งสิ้น 21 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๑๓ พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ งบุ ค คลเป็ น อาจารย์ พิ เ ศษผู้ รั บ ผิ ด ชอบสอนในภาค
การศึกษา 1/2556 (แก้เพิ่มเติม)
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ
ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชา กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รหัสวิชา 680532 กลุ่ม 2101 ใน
ภาคการศึกษา 1/2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
2. รศ.ดร.กิ จ บดี ก้ อ งเบญจกุ ล (อาจารย์ ป ระจ า คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง)
ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบขึ้นไป เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมสมควรเป็นอาจารย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

๔.๑๔ พิจารณาเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกมติการเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์
พิเศษผู้รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษา 1/2556 (ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์)
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกมติ
การเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษา 1/2556 เนื่องจากเกิดความผิดพลาด
ในการประสานงาน ด้วยเคยมีการเสนอขอแต่งตั้ง ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็นอาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอน
รายวิชา กฎหมายปกครองขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รหัสวิชา 680532 กลุ่ม 2101 ในภาคการศึกษา
1/2556 แล้ว และมีการขออนุมัติในหลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอนของ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2556 โดยระบุเริ่มสอนตั้ งแต่ 15 มิถุนายน 2556 – 3 สิงหาคม 2556 แต่ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 13
กรกฎาคม 2556 ก็มิได้มีการประสานออกหนังสือเชิญสอน ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ แต่อย่างใด มีเพียง ดร.ณัชชา
คุณ าทัพพ์ เป็ น ผู้รับ ผิ ดชอบสอนตลอดมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ทางคณบดีได้แจ้งด้วยวาจาให้ ทาง
ภาควิช าจัดหาผู้ส อนแทน ดร.ณั ชชา คุณ าทัพพ์ ซึ่งทางภาควิชานิติศาสตร์ได้ประสานจัดหาผู้ส อนแทนเป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วจึ ง ขอเสนอพิ จ ารณาเสนอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงยกเลิ ก มติ ก ารเสนอแต่ ง ตั้ ง

ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็นอาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษา 1/2556 เพื่อให้สอดคล้องทางข้อมูล
ของรายชื่ออาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาของภาคการศึกษา 1/2556
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

4.15 พิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ด้วยเหตุที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอเสนอแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต จานวน 1 คน ดังนี้
1. รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช
วุฒิ - น.บ.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Docteur en Droit (PARIS ll u.)
ประเด็นเสนอ พิจารณา
มติ

ให้ถอนวาระพิจารณา เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๔.๑6 เสนอแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษางาน

นิพนธ์
ด้วยเหตุที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงขอเสนอแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 6 คน
ดังนี้
1. ร.ต.อ.โชคชัย สิทธิผลกุล (อัยการ)
วุฒิ น.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท.
2. ดร.ณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ (อัยการ)
วุฒิ น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท.
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก Ph.D.Candidate Administration
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)
วุฒิ น.บ.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.ม.มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ.ท.
4. นายวันฉัตร ชุณหถนอม (อัยการ)
วุฒิ น.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
LL.M. University of Pennsylvania Law School
5. นายคถา สถาสุต (อัยการ)
วุฒิ น.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท.
LL.M. (Cornell University)
LL.M. (มหาวิทยาลัยดุ๊ค USA.)
6. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง (รองอัยการสูงสุด)
วุฒิ น.บ. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.บ.ท.
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ให้ถอนวาระพิจารณา เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๔.๑7 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง ดร.อรรั มภา ไวยมุกข์ เป็น ผู้ประสานงานหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นอาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ด้วยเหตุที่ผู้ป ระสานงานหลักสูตร และอาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตได้พ้นจากตาแหน่งแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจั ดการหลักสูตรดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง
ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จึ ง ได้ เสนอแต่ ง ตั้ ง ดร.อรรั ม ภา ไวยมุ ก ข์ เป็ น ผู้ ป ระสานงานหลั ก สู ต รและขอเสนอต่ อ
คณะกรรมการคณะในการให้ ความเห็ น ชอบแก้ไขเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรนิติศาสตร
มหาบั ณฑิต จาก ดร.ณั ชชา คุ ณาทัพพ์ เป็น ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ เพื่อทางคณะฯ จะได้ดาเนินการเสนอตาม
ขั้นตอนไปยังมหาวิทยาลัยและ สกอ.ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ และให้ดาเนินการแจ้งต่อสภาวิชาการต่อไป

4.18 พิจารณาการติดตามการส่งเกรด ผลสอบ และชี้แจงการส่งเกรดล่าช้าของ
ผู้สอนในรายวิชาของภาคนิติศาสตร์
ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สานักงานอธิการบดี มีบันทึกข้อความ เรื่อง
การติดตามการส่งเกรด ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3) มายังคณบดี คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ ให้ติดตามให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดพร้อมเหตุผลที่ส่งล่าช้า โดยให้ส่งต่อคณะกรรมการประจาคณะ นั้น
เนื่องด้วยผู้สอนที่ส่งเกรดล่าช้าเป็นอาจารย์พิเศษ ล่าสุดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ทางภาควิชานิติศาสตร์ได้
ส่งบันทึกข้อความทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ติดตามทวงถามแล้ว ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ดังนี้
1. ดร.ณัฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ และ ดร.อุทัย อาทิเวช
รายวิชา 680524 Advanced Laws on Administration of Criminal Justice กลุ่ม
2101 ภาคการศึกษา 0/2556 ท(ดร.ณัฐพงศ์ ได้ส่งคะแนนสอบแต่ยังขาดการแรกคะแนนในส่วนของรายงาน ซึ่ง
ยังไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้เนื่องจากบวช และนอกจากนั้นยังขาดคะแนนในส่วนของ ดร.อุทัย อาทิเวช ซึ่งกาลัง
ประสานระหว่างอาจารย์ผู้สอนในการให้คะแนนตัดเกรด
2. ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์
รายวิชา 680656 Advanced Environmental Law กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษา
0/2556 รายวิชา 680501 English for Legal Research กลุ่ม 2102 ภาคการศึกษา 1/2555 (ผู้สอนแจ้งว่า
อยู่ระหว่างรอนิสิตส่งรายงานอีกจานวน 8 คน หากนิสิตส่งครบถ้วนจะทาให้รวมคะแนนและส่งผลสอบได้)
3. ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
รายวิชา 680531 Advanced Constitutional Law and Constifutional กลุ่ม
2101 ภาคการศึกษา 2/2555 (ได้ส่งเกรดแล้ว)
4. ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
รายวิชา 680513 Advanced Privatel Law กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษา 1/2555
(ได้ส่งเกรดแล้ว) รายวิชา 680513 Advanced Privatel Law กลุ่ม 2102 ภาคการศึกษา 1/2555 (ได้ส่งเกรด
แล้ว) รายวิชา 680651 Comparative Law of Juristic Acts and Contracts กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษา
0/2556 (ผู้สอนได้แจ้งให้ทราบว่ายังไม่ได้รับข้อสอบ ภาควิชานิติศาสตร์จึงประสานไปยังอาจารย์จุฑามาศ พรหม
อินทร์ อาจารย์ประจาบางส่วนเวลาที่ช่วยงานผู้ประสานงานหลักสูตรเดิม ได้จัดส่งข้อสอบไปทางไปรษณีย์เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2556 แต่ผู้สอนเดินทางไปประเทศอินเดียในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ประมาณ 1
สัปดาห์ ดังนั้น จึงทาให้ยังไม่สามารถส่งเกรดได้
5. ดร.อุทัย อาทิเวช
รายวิชา 680521 Advanced Criminal Law กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษา 1/2555
(ได้ส่งเกรดแล้ว) รายวิชา 680522 Advanced Criminal Procedura Law กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษา
1/2555 (ได้ส่งเกรดแล้ว) รายวิชา 680521 Advanced Criminal Law กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษา 2/2555
(ผู้สอนได้มีบันทึกชี้แจงว่ามีอาจารย์ผู้สอนร่วมหลายคน จึงต้องใช้เวลาในการจัดส่งคะแนนและรวบรวมคะแนน
ส่งผลให้การออกเกรดและส่งเกรดในรายวิชาล่าช้ากว่ากาหนด)
6. ศ.จุลสิงห์ วสันตสิงห์ และ ผศ.ดร.ประทีป ทัปอัตตานนท์
รายวิชา 680652 Comparative Law of Obligation and Torts กลุ่ม 2101
ภาคการศึกษา 1/2555 (ศ.จุลสิงห์ ผู้สอนได้ส่งเกรดทาง email และได้ส่งใบกรอกคะแนนมาทางไปรษณีย์ แต่
ภาควิชานิติศาสตร์ไม่สามารถส่งเกรดได้เนื่องจากยังขาดคะแนนในส่วนของ ผศ.ดร.ประทีป ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่
ภาควิชานิติศาสตร์ประสานสอบถามทราบว่าได้ส่งคะแนนและข้อสอบมาให้ ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ แล้ว ภาควิชา
นิติศาสตร์ได้ประสานอาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ และนางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ ให้ช่วยประสานแจ้ง ดร.
ณัชชา คุณาทัพพ์ ด้วยอีกทางหนึ่ง จึงยังไม่สามารถส่งเกรดได้)

7. ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์
การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน
2556 (ภาควิชานิติศาสตร์ได้เคยแจ้งไปยังผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเดิม ตั้งแต่ก่อนเดือน
กรกฎาคม แต่ยังไม่ได้รับผลสอบแต่อย่างใด ล่าสุดทางภาควิชานิติศาสตร์ได้มีหนังสือบันทึกข้อความทวงถามและ
ขอให้ส่งผลการสอบประมวลความรู้ โดยส่งไปทางไปรษณีย์ EMS เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และขอให้ส่ง
ภายในกาหนดวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 แต่ก็ไม่ได้รับการประสานการติดต่อส่งมอบจากผู้ประสานงานหลักสูตร
เดิมที่พ้นตาแหน่งแล้วแต่อย่างใด)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีของการส่งเกรดล่าช้าให้ภาควิชาดาเนินการทวงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอาจารย์
ผู้สอนอีกครั้งหนึ่ง
2) ในกรณีผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 – 21
เมษายน พ.ศ.2556 นั้น ให้ภาควิชาดาเนินการทวงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง โดย
แจ้งกาหนดการส่ง และระบุข้อความในลักษณะว่าหากพ้นกาหนดดังกล่าว คณะฯ จะ
ดาเนินการสอบใหม่ต่อไป เพื่อประโยชน์ของนิสิต
3) หากเลยกาหนดเวลาในการส่งผลการสอบแล้ว ให้ดาเนินการจัดสอบนิสิตใหม่โดยนิสิตไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ไม่ถือเป็นการสอบครั้งที่ 2

4.19 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี
การศึกษา 2556 จานวน 60 คน
ด้วยในปีการศึกษา 2556 ทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังไม่ได้เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์
ขอเสนอให้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ต่อไป
โดยขอเปิดรับนิสิต จานวน 60 คน โดยเริ่มศึกษาในภาคการศึกษา 2/2556
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ

4.20 ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิติระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป (4 ปี)
ลาดับ
1
2
3

รหัสนิสิต
52440665
52441265
52441269

จานวน 3 คน

ชื่อ – สกุล
นายนวพล ชมพูนุช
นางสาวกิตติมา ศรีสมุทร
นายไกรสิงห์ เอ็งพัวศรี

เกรดเฉลี่ยสะสม
2.18
2.61
2.21

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป (เทียบโอน)
ลาดับ
1

รหัสนิสิต
54441424

ชื่อ – สกุล
นางสาวนิโลบล ศรีรัตนโช

3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (4 ปี)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รหัสนิสิต
52440591
52440573
52441007
52440519
52440579
52440903

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิรินันท์ จันทร์อารักษ์
นางสาวยลดา แป้นดี
นางสาวอามาจรี เสริมสุข
นายณัฐพล ดรุนัยธร
นายเรืองศักดิ์ ศิริบุตร
นางสาวกรณิชา แก้วเมืองกลาง

ชื่อ – สกุล
นางสาวกีรรางค์ จันทร์เพ็ญ

รหัสนิสิต
53441406
53441545

ชื่อ – สกุล
นายเกษมพล สาลีวัน
นายศิระ จันทร์กระจ่าง
รวมทั้งสิ้น

มติ

เห็นชอบ

เกรดเฉลี่ยสะสม
2.04
2.30
2.33
2.25
2.39
2.15

จานวน 1 คน

รหัสนิสิต
52441423

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

เกรดเฉลี่ยสะสม
2.54

จานวน 6 คน

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น
ลาดับ
1
2

จานวน 1 คน

เกรดเฉลี่ยสะสม
2.38
จานวน 2 คน
เกรดเฉลี่ยสะสม
2.354
2.81
จานวน 13 คน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

กาหนดประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุม 18.45

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น. (ครั้งพิเศษ)
น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

