รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 8/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
2. นายสกฤติ อิสริยานนท์

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ
Jump Staff ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ สโมสรนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “กังฟู เพื่อน้อง” โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวให้โอวาท แก่นิสิตที่
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เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี นายอรรถพล นามเชียงใต้ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสต๊าฟสโมสรนิสิตกับนิสิตชั้นปี ๒ แต่ละสาขาวิชา และถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการรับน้องใหม่ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจากการทากิจกรรมร่วมกันตลอดโครงการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง ณ ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมือง จังหวัดตราด (ครั้งที่ 5)
เมื่อระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการ
แก่สังคม และคณาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ
(คทช.) ภาคตะวันออก ดาเนินการจัด “โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก” และ
“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง” ณ ตาบลหนองคันทรง
อาเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตาบลหนองคันทรง อาเภอเมือง จังหวัดตราด โดยการ
อบรมกฎหมายในชีวิตประจาวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงยังให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในการจัดทาผังชีวิตชุมชน เพื่อช่วยแก่ไขปัญหาและพัฒนาตาบลอย่างยั่งยืนในอนาคต
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย กลุ่มภาคประชาชน และผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว จานวนทั้งสิ้น ๑๒๓ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก ณ ตาบลคลองหินปูน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ ๖)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการ
แก่สังคม และคณาจารย์จากภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ภาคตะวันออก
และสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) จังหวัดสระแก้ว ดาเนินการจัด
“โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก” ณ ตาบลคลองหินปูน อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตาบลคลองหินปูน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยการอบรม
กฎหมายในชีวิตประจาวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อช่วยแก่ไขปัญหา
และพัฒนาตาบลอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย กลุ่มภาคประชาชน และผู้นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จานวนทั้งสิ้น ๖๕ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

3

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 ชุมนุมวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเสวนา
วิชาการ (ครั้งที่ ๑) ในหัวข้อประเด็น “LGBTIQ กับชีวิตในมหาวิทยาลัย”
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ชุมนุมวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการจัดงานเสวนาวิชาการ (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อประเด็น
“LGBTIQ กับชีวิตในมหาวิทยาลัย” ณ ห้องพรหมโยธี ชั้น ๖ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ โดยมีวิทยากร
ผู้ร่วมสนทนาและให้ความรู้ ประกอบไปด้วย ดร. กังวาฬ ฟองแก้ว อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเด็นทฤษฎีว่าด้วย LGBTIQ นายอรรถพล นามเชียงใต้ นายก
สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในประเด็นประสบการณ์ใช้ชีวิตจากเด็กจนเข้ามาสู่การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย, นายจักรพล ผลละออ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในประเด็นทุนนิยม
กับ LGBTIQ, และดาเนินรายการโดย นายฤชานนท์ เมืองนก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ซึ่งการดาเนินกิจกรรมการจัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อประเด็น “LGBTIQ กับชีวิตในมหาวิทยาลัย”
ได้มีผู้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมทั้งนิสิต บุคลากร คณาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย และประชาชนภายนอก
โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมเข้าฟังในงาน และร่วมกันเสนอทางออกให้กับปัญหาของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศที่ประสบพบเจอในสังคม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกใน
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นกันเอง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
ด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2557 ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
และสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และสานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด นาโดย อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง และอาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีนิสิตเข้าร่วมจานวน ๑๓๐ คน การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสหกรรม และให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกได้ดียิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย : ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๘ ณ วัดบางเป้ง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดบางเป้ง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกัน
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจาปี ๒๕๕๘ การจัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยถวายเทียน
เข้าพรรษา ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ในด้านพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่สืบไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เตรียมพร้อมก่อนเริ่มการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เตรียมพร้อมก่อนเริ่มการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวรายงาน ทั้งนี้ ภายในงานปฐมนิเทศได้มีการบรรยายเทคนิค
การลงทะเบียนเรียนและการเข้าใช้ระบบทะเบียนที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้ในด้านกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนิสิตตามความถนัด การใช้ชิวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และการบริการ
ให้คาปรึกษานิสิต โดยงานกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแนะนา
และแนะแนวกระบวนการเรียนการสอนของคณะ ฯ ตลอดจนหน่วยงานที่นิสิตต้องเข้ารับการติดต่อ
ระหว่างทาการศึกษา รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
และเครื่องราชสักการะ ในวันแม่แห่งชาติ “๑๒ สิงหามหาราชินี”
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ผู้บริหาร บุคลากร
และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ นาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บุคลากรและนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีและกล่าวคาถวายพระพร และเป็นประธาน
เปิดงานนิทรรศการ “แม่ของแผ่นดิน” ตรงบริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการ หอประชุมธารง บัวศรี การจัดงานใน
ครั้งนี้ได้รับ ความร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อม
และนิเทศฝึกงานของนิสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง HUSO - ๑๐๑ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและนิเทศการฝึกงานนิสิต โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
และให้คาแนะนาแก่นิสิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ก่อนเข้ารับการฝึกงานตามหน่วยราชการ ซึ่งได้เชิญ
ปลัดเทศบาลตาบลหนองปลาไหล นายเพ่ง บัวหอม และปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสมชัย ศิริสมบัติ
มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญในการเตรียมตัวฝึกงาน
ภาคปฏิบัติวิชาชีพ และร่วมรับฟังประสบการณ์ตรง จากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา
นักกิจกรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนิว แทรเวิลบีช รีสอร์ท
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนานักกิจกรรม
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารงานสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมตลอด ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ได้รับทราบแนวทางนโยบายปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองต่อองค์กร ทั้งยังให้เกิดการแลกเลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานกิจการนิสิต
และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.11 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดปฐมนิเทศ หลักสูตรวิชาการ
พัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดปฐมนิเทศ หลักสูตรวิชาการพัฒนา ความมั่นคงแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก
พันเอกสนธิเดช มุขศรี ผู้อานวยการกองการศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
เดินทางมาบรรยายเบื้องต้นให้นิสิตหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่งคงแห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การจัดปฐมนิเทศ
ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ ได้รับรู้ถึงจุดประสงค์และความเป็นมาของวิชานี้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่นิสิตที่ได้ทาการเลือกมาเรียนหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่งคงแห่งชาติ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.12 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน หลักสูตรปริญญาตรี
และเกณฑ์การรับสมัคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี นานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางมาศึกษาดูงาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและเกณฑ์
การรับสมัคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ คณะกรรมการประจาคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ) กล่าวให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ได้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรมาร่วมให้ความรู้ในการศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๒. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๔. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
๕. ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
๖. อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง
อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบาย
การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ (ระเบียบวาระที่ 4.5.6)
ตามที่ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
ได้เสนอเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณา ความแจ้งแล้วนั้น
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ทุกส่วนงานดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี เพื่อไม่ให้มี
รายการค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณเกิดขึ้นอีก โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดือนใดก็ให้เบิกจ่ายภายในเดือนนั้น และให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยจะให้รางวัลแก่ส่วนงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค้างเบิก
ข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนงานที่มีคลินิกให้บริการผู้ป่วย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร และคณะสหเวชศาสตร์โดยขอให้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 จานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอแจ้งจานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.3 รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้สาเร็จการศึกษา
หรือผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในปีการศึกษา 2557
ด้วยสานักงาน ก.พ. ได้จัดทารายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในปีการศึกษา 2557 เพื่อสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นารายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปีการศึกษา 2557 ของสานักงาน ก.พ.
แล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา ในการนาไปใช้ประกอบการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นควรแจ้งผลการสอบดังกล่าวให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ (รายเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อระหว่างวันที่ ๔ - ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานประกันคุณภาพศึกษา การบริหารจัดการระดับหลักสูตร และการบริหารจัดการระดับคณะ
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษารูปแบบ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการระดับหลักสูตร และการบริหารจัดการระดับคณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
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การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ อีกทั้งให้บุคลากร
สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ
ระดับหลักสูตร และการบริหารจัดการระดับคณะของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพือ่ ทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งพิเศษ ๑/๒๕๕๘ และครั้งพิเศษ 2/2558 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยวันที่ ๑๓ - 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งพิเศษ ๑/๒๕๕๘ และครั้งพิเศษ 2/2558 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกคณะ จานวน ๔ ท่าน เข้าร่วมรับฟังผลการดาเนินการ ประกอบด้วย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒. ดร.ภัทราวดี มากมี
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ๓. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ อาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์ ๔. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คณบดี
และคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยหลักสูตรดาเนินการรายงานผลการดาเนินการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งหมด 12 หลักสูตร ได้แก่ ๑. รัฐศาสตรบัณฑิต ๒. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป ๓. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๔. นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
๕. นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ๖. นิติศาสตรมหาบัณฑิต 7. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ 8. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
9. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 10. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
11. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 12. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการประจาหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
รับฟังผลการดาเนินการกันอย่างพร้อมเพรียง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.3 การรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีทั้งหมด 12 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตร
ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปแล้วทั้งหมด 4 หลักสูตร โดยมีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้
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วันที่
1 จ.17 ส.ค. 58
2 จ.17 ส.ค. 58
3 พ.19 ส.ค. 58
4 พ.19 ส.ค. 58

หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาการบริหารทั่วไป
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

คะแนน
0.89
2.88

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง

1.16
0.89

น้อย
น้อย

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์
พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายชื่ออาจารย์พิเศษที่เคยได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ร้อยตรี ไพรวัลย์ เคนพรม
๖๗๑๒๖๑ ทฤษฎีการเมืองการปกครอง กลุ่ม ๐๑, ๐๒, ๒๑๐๒ และ ๒๑๐๓
๒. อาจารย์สมชัย ศิริสมบัติ
๖๗๗๓๑๔ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๓. อาจารย์พลพธู วัฒนา
๖๗๑๒๑๔ หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักรัฐศาสตร์ กลุ่ม ๒๑๐๑, ๒๑๐๒ และ ๒๑๐๓
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
๑.5 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เพิ่มเติม
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นั้น ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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๑.6 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 แจ้งผลการสอบคัดเลือกพนักงานตาแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก
ทางกฎหมาย ๑ ตาแหน่ง และคุณวุฒิปริญญาโททางกฎหมาย ๑ ตาแหน่ง ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย ภาควิชานิติศาสตร์
จึงขอรายงานผลการสอบคัดเลือกมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อโปรดทราบ ดังนี้
๑. นางสาวสุจิตรา ใจเอื้อ (นด.) ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ประจาภาควิชานิติศาสตร์
คุณวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมาย
๒. นางสาวอชิรญา ภู่พงศกร (LLM.) ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ ประจาภาควิชา
นิติศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโททางกฎหมาย
ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ได้มอบหมายภาระงาน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอันพึงได้รับให้อาจารย์ใหม่ทั้งสองท่านทราบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.2 แจ้งผลการศึกษาของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ด้วยอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน
๓ ท่าน ได้รายงานผลการศึกษาในระดับปริญญาเอกรายละเอียด ดังนี้
๑. อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร ขณะนี้ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ได้รายงานผลการศึกษาประจาปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ว่าขณะนี้ได้ศึกษาวิชาในหลักสูตร
(Course Work) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเขียนดุษฎีนิพนธ์คืบหน้าประมาณร้อยละ ๓๐
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๒. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ขณะนี้ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้รายงานผลการศึกษาประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยได้สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๓. อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล ขณะนี้ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ คณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ได้รายงานผลการศึกษาประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยได้สอบผ่านในรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
7/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 1/๒๕๕8 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 1/๒๕๕8 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 นับถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 การใช้งบประมาณในการดาเนินการจ้างเทลาดยางลานจอดรถยนต์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ตกลงกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจ้างเทลาดยางลานจอดรถยนต์ ขนาดพื้นที่ 4,203 ตารางเมตร จานวน
50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์รูปแบบรายการ
และราคากลางจากกลุ่มงานออกแบบและซ่อมบารุง กองอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว โดยกาหนดราคากลาง
เป็นจานวนเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอหารือมายังคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กรณีการเบิกจ่ายเงินจานวนเงิน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ 50 % ของจานวนเงิน
1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ของราคาจ้างเทลาดยางลานจอดรถยนต์ทงั้ สิ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณในการดาเนินการจ้างเทลาดยางลานจอดรถยนต์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติให้ชะลอการดาเนินการไว้ก่อน โดยมอบหมายให้คณะ ฯ ดาเนินการ
2 ประเด็น ดังนี้
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1. ทาหนังสือหารือถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่องความชัดเจนในการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ในระยะยาว เพื่อให้คุ้มค่าต่อการดาเนินการให้มากที่สุด
2. ให้คณะ ฯ ทาหนังสือเพื่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยว่าส่วนงานใดควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากมีหลายส่วนงานที่เข้าใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนรวม
4.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
และภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้า
ศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน โดยการสอบคัดเลือก ซึ่งใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ในการรับครั้ง
ต่อไปนี้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเสนอการรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาในภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เพิ่มรูปแบบการคัดเลือก คือ ใช้การยื่นผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (Vocational National Educational Test)
สาหรับ ปวส.2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ พิจารณาการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558 และภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2559
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบการดาเนินการในลักษณะคณะ ฯ ดาเนินการรับเข้าศึกษาเอง
และดาเนินการจัดสอบคัดเลือกเองโดยตรง
4.3 การขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เป็นกรณีพิเศษ)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่ นายพูลศักดิ์ สุขเรือง รหัสนิสิต 58440150 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มีความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทนิสิตเป็นภาคปกติ เนื่องจากนิสิตได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นทุนต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับ
ปริญญาตรี โดยทุนมีเงื่อนไข คือ ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นภาคปกติ เท่านั้น นิสิตจึงขอความ
อนุเคราะห์ในการเปลี่ยนประเภทนิสิต ในสาขาวิชาเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุน
ประเด็นเสนอ การขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (เป็นกรณีพิเศษ)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
1. เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปโดยรอบคอบ ให้คณะฯ ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน
(ถ้ามี) ตามที่นิสิตแสดงในเอกสารคาร้อง เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการพิจารณาดาเนินการต่อไป
2. หากการตรวจสอบเรียบร้อยและชอบแล้ว เห็นชอบในหลักการให้ผู้บริหารคณะ ฯ อนุมัติ
ตามหลักการแห่งระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองพระปณิธานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
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4.4 พิจารณาขอเทียบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 24 คน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขอเทียบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2552 ไปหลักสูตร
วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากต้องเรียนวิชาโทดังกล่าวตามหลักสูตรปี 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเทียบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
มติ

ถอนวาระ
4.5 ขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ

2559
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้สัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 นี้
ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในปีงบประมาณ 2559 โดยคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0004/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ. 2558
เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี
ประศาสน์เศรษฐ และ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นกรรมการประจาหลักสูตร และปัจจุบันยังเป็น
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้กับนิสิต และยังคงมีภาระงานที่ต่อเนื่องกับภาควิชา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนวันจ้าง

อัตราค่าตอบแทน
ต่อเดือน

ภาควิชารัฐศาสตร์
1

ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

5

40,000

2

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ

5

50,000

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ 2559
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 2 คน ดังนี้
1. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ จานวนวันจ้าง 5 วัน อัตราค่าตอบแทน 40,000 บาท
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ จานวนวันจ้าง 5 วัน อัตราค่าตอบแทน
50,000 บาท
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4.6 ขอจ้างพนักงานบางส่วนเวลา (ตาแหน่งอาจารย์) ประจาปีงบประมาณ 2559
(ผู้นาเสนอ หัวภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จ้างพนักงานบางส่วนเวลา (ตาแหน่งอาจารย์)
ประจาปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 นี้ ในการนี้
ภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอจ้างอาจารย์บางส่วนเวลาในปีงบประมาณ 2559
โดยภาควิชาได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0005/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานบางส่วนเวลา พ.ศ. 2556 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนวันจ้าง

อัตราค่าตอบแทน
ต่อเดือน

1

ภาควิชารัฐศาสตร์
นางสาววิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร

3

9,450

2

นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ

3

9,450

ภาควิชานิติศาสตร์
1

นางสาวจันทนี นาคเจริญวารี

2

6,300

2

นางสาวจงรักษ์ เมธาวรกุล

2

6,300

3

นางสาวจิดาภา พรยิ่ง

2

6,300

4

นายคณิน วงศ์ใหญ่

2

6,300

5

นางสาววชิราภรณ์ พวงจินดา

2

6,300

6

นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์

2

6,300

ประเด็นเสนอ ขอจ้างพนักงานบางส่วนเวลา (ตาแหน่งอาจารย์) ประจาปีงบประมาณ 2559
มติ
ลาดับ
1
2
1
2

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบ ดังนี้
รายชื่อ
ภาควิชารัฐศาสตร์
นางสาววิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
ภาควิชานิติศาสตร์
นางสาวจันทนี นาคเจริญวารี
นางสาวจงรักษ์ เมธาวรกุล

จานวนวันจ้าง

อัตราค่าตอบแทน
ต่อเดือน

3
3

9,450
9,450

2
2

6,300
6,300

15

3
4
5
6

นางสาวจิดาภา พรยิ่ง
นายคณิน วงศ์ใหญ่
นางสาววชิราภรณ์ พวงจินดา
นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์

2
2
2
2

6,300
6,300
6,300
6,300

4.7 ขอความเห็นชอบให้อาจารย์สอนเกินภาระงาน
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ทั้งนี้ โดยปกติอาจารย์ประจาบางส่วนเวลาถูกกาหนดให้มีภาระงานสอนได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ แต่เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ภาควิชานิติศาสตร์จึงมอบหมายให้ อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์
(อาจารย์ประจาบางส่วนเวลา) มีภาระงานสอนจานวน ๑๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเกินกว่าภาระงานขั้นต่า
ที่กาหนดไว้
ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ สามารถสอนเกินกว่าภาระงาน
ขั้นต่าที่กาหนดไว้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบให้อาจารย์สอนเกินภาระงาน
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบ

4.8 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) และหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรของภาควิชา ฯ ทั้ง ๓ หลักสูตร โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรต่อไปนี้
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ได้แนบเอกสารเอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง
เอกสาร สมอ. ๐๘ มาพร้อมกันนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
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มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบ

4.9 เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
มติ
ที่ป ระชุม ฯ พิจ ารณามีมติ เห็ นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิ เศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ กษา
2558 เพิ่มเติม ดังนี้
1. นางสาวสุรีย์พร สลับสี
2. นายวีระยุทธ์ พรพจน์ธนมาศ
3. นายสุรเชษฐ์ ฟักเชือก
4.10 พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
และตรงความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี ในการนี้ จึงขอเสนอ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ

ถอนวาระ

4.11 พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
และตรงความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกๆ ๕ ปี ในการนี้ จึงขอเสนอ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ

ถอนวาระ

4.12 ขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) ภาคปกติ
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ด้วยนิสิตได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และได้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
ภาคปกติ ซึ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานี้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
โดยนาความรู้ดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยนิสิต
ขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) ภาคปกติ มีรายชื่อดังนี้
1. นายศักดา ศิลากร
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย ฯ
2. นายกัมปนาท เบ็ญจนาวี
ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอลดหย่อนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) ภาคปกติ
มติ

ถอนวาระ

4.13 พิจารณารายงานผลความสาเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามแผน
ดาเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายงานผลความสาเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามแผนดาเนินงาน
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
มติ
ที่ป ระชุม ฯ มีมติเห็น ชอบต่อผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและได้พิจารณาผล
ความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้นาไปปรับปรุงแผนพัฒนาการให้บริการวิชาการ
ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมสาหรับการลงพื้นที่ โดยก่อนการลงพื้นที่ให้เตรียมพร้อมด้านข้อมูลโดย
การสารวจสภาพปัญหาในพื้นที่นั้นๆและมีแบบสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ทั้งนี้ให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมที่เคย
ไปให้บริการวิชาการเพื่อจะได้เห็นพัฒนาการและมีความต่อเนื่อง
2. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการควรจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมินผลสาเร็จของแผนฯและโครงการฯ ทันรอบการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2558
3. ควรนาผลการให้บริการวิชาการไปจัดทาให้อยู่ในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) โดยมุ่งเน้นถึงผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) จากห้องเรียนสู่ชุมชน
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4. อาจารย์ควรนาประโยชน์จากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต โดย
มุ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนและวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning
and Research Base Learning)
5. ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้ไปสู่รูปแบบ 1 ชุมชน 1 ปัญหา (หัวข้อ) เพื่อเสริมสร้าง
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
6. แม้ทั้ง 3 ภาควิชาของคณะ ฯ ได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการ แต่เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควรขอความร่วมมือกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ลงสารวจพื้นที่
4.14 ขอแก้ไขเกรดนิสิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สอน อาจารย์ชยาภรณ์
จตุรพรประสิทธิ์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแก้ไขเกรดนิสิต นายหนี่กอง หว่อง รหัส 57440871 รายวิชา
675201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2104 จากเกรด B+ เป็นเกรด A ผู้สอน อาจารย์
ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้แก้ไขเกรด นายหนี่กอง หว่อง รหัส 57440871 รายวิชา 675201
ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2104 จากเกรด B+ เป็นเกรด A
2. มอบหมายให้งานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฯ
4.15 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน
๓๒4 คน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
จานวน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี)
จานวน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน
รวมทั้งสิ้นจานวน

๑
๑๙๔
๙๒
๒๓
๙
๕
๓๒4

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จานวน 324 คน ดังนี้
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

จานวน ๑
จานวน ๑๙๔

คน
คน
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๓.
๔.
๕.
๖.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี)
จานวน ๙๒
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน ๒๓
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน ๙
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน ๕
รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๒4

คน
คน
คน
คน
คน

ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.16 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (2)
ด้วยงานบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (2)
ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 30.2
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) จานวน 2 คน ดังเอกสารแนบ
๑. 55920896
นางสาวเสาวรส หุ่นดี
๒. 55920817
นายณัฐพงษ์ ศรีศาลา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (2) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) จานวน 2 คน ดังนี้
๑. 55920896
นางสาวเสาวรส หุ่นดี
๒. 55920817
นายณัฐพงษ์ ศรีศาลา
ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.17 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ตามที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี แสดงความจานงไม่ต่อสัญญาจ้าง หลักสูตร ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ จานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี เป็น ดร.ภัทรพงศ์ รัตนเสวี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จากเดิม รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี เป็น นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี
4.18 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ตามที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากนายปิยะ นาควัชระ อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงด้านการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง กาลังจะหมดสัญญาจ้างและมีปัญหา
ด้านสุขภาพ หลักสูตร ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ฯ จานวน 2 คน คือ
1. นายปิยะ นาควัชระ
เป็น นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
2. นายศุภชัย เหลืองแสงทอง เป็น รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ดังนี้
1. นายปิยะ นาควัชระ
เป็น นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
2. นายศุภชัย เหลืองแสงทอง เป็น รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ
4.19 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน คือ
เปลี่ยนจาก ดร.ภัทรพงศ์ รัตนเสวี เป็น ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน เนื่องจากมีอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้นและเห็นสมควร
ให้ ดร.ภัทรพงศ์ รัตนเสวี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต จากเดิม ดร.ภัทรพงศ์ รัตนเสวี เป็น ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
4.20 ขอแก้ไขเกรดนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ ผู้สอน อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี
ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแก้เกรดรายวิชา 678101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กลุ่ม 502 ผู้สอน อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี ของนิสิตจานวน 4 ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้แก้ไขเกรด รายวิชา 678101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กลุ่ม 502 ดังนี้
1.1 นางสาวณัฐชยา นิลวดี รหัส 57190157 จากเกรด A เป็นเกรด C
1.2 นายนิภัทร ปานกุล
รหัส 57550146 จากเกรด B เป็นเกรด A
1.3 นายสุทัศ ยิ้มเนียม
รหัส 57550291 จากเกรด B+ เป็นเกรด B
1.4 นางสาวณิชนันน์ ขาวมงคล รหัส 57550514 จากเกรด C เป็นเกรด B+
2. มอบหมายให้งานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฯ
4.21 ขอแก้ไขเกรดนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ ผู้สอน อาจารย์คณิน วงศ์ใหญ่
ภาควิชานิติศาสตร์ขอแก้ไขเกรด รายวิชา 678307 พระธรรมนูญและระบบศาลยุติธรรม
กลุ่ม 2104 ผู้สอน อาจารย์คณิน วงศ์ใหญ่ โดยมีนิสิต จานวน 8 ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

21

มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้แก้ไขเกรดรายวิชา 678307 พระธรรมนูญและระบบศาลยุติธรรม กลุ่ม 2104

ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ร้อยตารวจโทธนัชกูร อุ่นดี รหัส 56440195 จากเกรด D+ เป็นเกรด C+
นางสาวนิตยา วิลาวัน รหัส 56440197 จากเกรด D+ เป็นเกรด C+
นายศักษ์ดา สุขแพทย์ รหัส 56440201 จากเกรด D+ เป็นเกรด C+
นายจารุวัฒน์ ศรีสะทก รหัส 56441163 จากเกรด D เป็นเกรด D+
นายจาลอง แก้วรุ่งเรือง รหัส 56441164 จากเกรด D เป็นเกรด D+
พันตารวจโทวีระวัฒน์ ศรีสุนทร รหัส 56441172 จากเกรด D เป็นเกรด D+
นายอภิสิต แย้มนิ่มนวล รหัส 56441178 จากเกรด D+ เป็นเกรด C+
พันตารวจโทหญิงอัญชรี แฉล้มรักษ์ รหัส 56441180 จากเกรด
D+ เป็นเกรด C+
2. มอบหมายให้งานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฯ
4.22 ขอเทียบโอนผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง จานวน
2 ราย มีความประสงค์ขอเทียบโอนลผการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. Mr. AQhmad Rizka Ziadi รหัสนิสิต 57921153
ลาดับ รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
1 MDG6105: Political Economy
of Development
2 MDG6103: Research
Methodology
3 MDG6104: Theory of Public
Administration
4 MDG6106: Seminar on

หน่วยกิต
3
3
3
3

เกรด
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
A 673628: Current Issues in Political
Economy and Governance
A 671573: Social Research
Methodology
A 675522: Theories of Administration
in Public Sector
A 671516: State and Society

หน่วยกิต
3
3
3
3

Governance
2. Mr. Bayu Rizky Aditya รหัสนิสิต 57921154
ลาดับ รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
1 MDG6105: Political Economy
of Development
2 MDG6103: Research
Methodology
3 MDG6104: Theory of Public
Administration
4 MDG6106: Seminar on

Governance

หน่วยกิต
3
3
3
3

เกรด
รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
A 673628: Current Issues in Political
Economy and Governance
A 671573: Social Research
Methodology
A 675522: Theories of Administration
in Public Sector
A 671516: State and Society

หน่วยกิต
3
3
3
3
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อมูลเสนอ

4.23 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2558 เพื่อนาเข้าร่วมประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีมติขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาหลักสูตร ฯ
จานวน 1 คน เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ และเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจา
หลักสูตร โดยให้มีผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อาจารย์พงศธร แก้วมณี
2. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา
4. ดร.สโรชา แพร่ภาษา
5. อาจารย์กัญญาภัค อยู่เมือง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
1. อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช เป็น อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก เป็น อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา
3. อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา เป็น อาจารย์กัญญาภัค อยู่เมือง
4.24 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีมติขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจาหลักสูตร ฯ จานวน 2 คน
เนื่องจาก รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ย้ายเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
งานยุติธรรมและสังคม และ ดร.บุญร่วม นภาโชติ พ้นวาระเนื่องจากอายุเกิน 70 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จึงขอเปลี่ยนแปลงคระกรรมการ
ประจาหลักสูตร โดยให้มีผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
เปลี่ยนเป็น
ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
2. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ คงเดิม
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
คงเดิม
4. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
คงเดิม
5. ดร.บุญร่วม นภาโชติ
เปลี่ยนเป็น
ดร.ปิยะ นาควัชระ
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา จากเดิม รศ.สุพจน์ บุญวิเศษ เป็น ผศ.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
4.25 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจา
ปีงบประมาณ 2559
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์อนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 คน คือ ดร.บุญร่วม นภาโชติ จานวนวันจ้าง 5 วัน อัตราค่าตอบแทน
40,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 คน คือ ดร.บุญร่วม นภาโชติ จานวนวันจ้าง 5 วัน อัตรา
ค่าตอบแทน 40,000 บาท
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 14.00 น.
(นางอรพร สดใส
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

