รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 8/๒๕๕๖ วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒ – ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๓. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๔. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๕. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๖. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๗. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๘. ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
๙. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๐. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๑. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๒. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๓. นางกันตา ปานสวัสดิ์

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

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

รองคณบดี
รองคณบดี

กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุม
1. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
8/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 การให้ยืมเงินงบประมาณ ปี 2556

ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมเงินงบประมาณปี 2556 จาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จะตั้งงบประมาณใช้คืนให้กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาคณะ

เพิ่มเติม
มหาวิทยาลั ย บู รพา ได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ส มศักดิ์ จักรไพวงศ์ ดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปี 2557
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษ/2556 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2556 ได้พิจารณาการตั้งงบประมาณจากรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2557 โดยได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งลง โดยมอบให้งานนโยบายและแผน ดาเนินการ
ปรับลดงบประมาณให้มีความเหมาะสม และส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้งานนโยบายและแผนได้ดาเนินการปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง จากเดิม 151,025,200 บาท
(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 111,662,260 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน
หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินสะสมของคณะฯ มาตั้งงบประมาณปี 2557 จานวน
40,637,060 บาท (สี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) จากเงินสะสมที่คาดว่ าจะเหลือเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2556 จานวน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.3 รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ แจ้งแทนโดยคณบดี
๑.3.๑ โครงการปลูกป่าชายเลน

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดจัดโครงการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับ วิทยาลัย
ตารวจ, กองบัญชาการการศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถานีตารวจภูธร
เสม็ด, โรงเรียนตารวจ เขาน้อย, มูลนิธิรัศมีมณีรัตน์ สถานีพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลน ร่วมกันปลูก
ป่าชายเลน ณ แปลงปลูก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นานิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จานวนกว่า 100 คน ซึ่งได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.2 การจัดโครงการเยาวชน อาสาไม่พึ่งพายาเสพติด
งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กาหนดจัดโครงการ เยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยและโทษของยาเสพติด โดยแบ่งการจัดโครงการเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การเดินรณรงค์ให้ความรู้และป้องกัน
ยาเสพติด 2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด 3. การแข่งขันฟุตบอล 9 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
13-18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ซึ่งบัดนี้โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนิสิต
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.3 โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
งานกิจการนิสิต ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นานิสิตและนักกิจ กรรมเข้าร่วม
จานวน 40 คน ซึ่งโครงการดังกล่ าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบวิธีการ
ดาเนินกิจกรรม ระหว่างนิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อนาข้อดี – ข้อเสีย มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดรูปแบบการ
ดาเนินกิจกรรมให้นิสิตภายในคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.4 โครงการแบดมินตันสิงห์คราม ตราชูคัพ ครั้งที่ 1
ชุมนุมกิจกรรมกีฬา เพื่อสุขภาพ สังกัดสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้
กาหนดจัดโครงการ แบดมินตันสิงห์คราม ตราชูคัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ สนาม

กีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิต ผ่านการแข่งขันกีฬา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4 รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ แจ้งแทน)
1.4.1 แจ้งรายชื่อนิสิต ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ต่อจากการประชุมครั้งที่ 7 แก้ไข
ตามที่คณะรั ฐ ศาสตร์และนิ ติศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ นิ สิ ต ที่มี ความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่น
คาร้องเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนดจานวน 15 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิต จากนิสิตภาคพิเศษ เป็น นิสิตภาคปกติ (สาขาการบริหารทั่วไป)
1.นายอดิศักดิ์
พันธ์โพธิ์งา
54441584
เกรดเฉลี่ย 2.78
2 นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิต จากนิสิตภาคพิเศษ เป็น นิสิตภาคปกติ (สาขารัฐศาสตร์)
1.นางสาวประวีณา
พุทธรักษา
54440007
เกรดเฉลี่ย 3.28
3 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวจุฑาธิป
สุทธิคา
55440436
เกรดเฉลี่ย 2.32
4 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑.นางสาววิศนี
พงษ์สวัสดิ์
55441057
เกรดเฉลี่ย 2.58
5 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นายธนภูมิ
ภู่หริย์วงศ์สุข 55440148
เกรดเฉลี่ย 2.43
6 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวนฤมล
วัฒนา
50628723
เกรดเฉลี่ย 2.18
2.นางสาวพจนาถ
แย้มทิม
54440986
เกรดเฉลี่ย 2.31
7 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1.นายรัฐพล
วรกลีบ
55440599
เกรดเฉลี่ย 2.25
2.นางสาวณัฐธิดา
เอสุจินต์
54440715
เกรดเฉลี่ย 2.47
8 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวศุภัชญา
ชัยญาติ
54441053
เกรดเฉลี่ย 2.23
2.นายกฤษณะ
เกตุสาลี
54440880
เกรดเฉลี่ย 2.14
9 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอาทิตยา
เกตุอุดม
54441088
เกรดเฉลี่ย 2.91

2.นายสุริยา
3.นายพัฒนพล
4.นายวัชรพล

สกุณี
ศิริผลสมสุข
กรับฉิ่ง

54441076
54440995
54441036

เกรดเฉลี่ย 2.58
เกรดเฉลี่ย 2.20
เกรดเฉลี่ย 2.02

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4.2 แจ้งรายชื่อนิสิต ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่น คาร้องเพื่อขอเปลี่ ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณ สมบัติ
เบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์)
1.นางสาวสุพรรษา
โกสม
55440674
เกรดเฉลี่ย 3.16
2 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1.นางสาวเวณิกา
ธงธนานุรักษ์
52440588
เกรดเฉลี่ย 2.07
3 นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1.นางสาวนวิยา
พันธฤทธิ์
55441700
เกรดเฉลี่ย 2.56
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4.3 แจ้งรายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต่อ
จากการประชุมครั้งที่ 7 แก้ไข
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 33 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวจิราภรณ์
ตุ่มทองคา
53560121
เกรดเฉลี่ย 2.92

2 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวกฤติศา
วิริยะ
53430729
เกรดเฉลี่ย 2.57
3 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวศุภศจี
แววงาม
54040913
เกรดเฉลี่ย 3.43
4 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาววราภรณ์
ทองหล้า
55530158
เกรดเฉลี่ย 2.63
5 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
7.นางสาวใกล้ตะวัน
ศรศรีทอง
54020279
เกรดเฉลี่ย 2.52
8.นายปิยพนธ์
พรมน้อย
54021053
เกรดเฉลี่ย 2.68
9.นางสาวขวัญจิรัชยา ชินโรจน์ขจรกุล
54020280
เกรดเฉลี่ย 2.45
10.นางสาวทริสตา
ลักษมีโรจน์
54021043
เกรดเฉลี่ย 2.40
11.นางสาวชวิศา
แก้วบุญแก้ว
55520538
เกรดเฉลี่ย 2.93
12.นายณดล
อบภิรมย์
55021240
เกรดเฉลี่ย 2.74
13.นางสาวสิริวรรณ กันเชียง
55021254
เกรดเฉลี่ย 2.70
14.นายทรงวิทย์
ประจักษ์เงิน
55021242
เกรดเฉลี่ย 2.38
15.นายวัฒนา
บัวทอง
55020420
เกรดเฉลี่ย 2.28
6 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1.นายจิตติพงษ์
มณีโชติ
55530232
เกรดเฉลี่ย 2.85
2.นางสาวฉัตรติยา
กลิ่นชั้น
55020192
เกรดเฉลี่ย 2.54
7 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

8 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นางสาวนิญดา บรรพรม
55430409
เกรดเฉลี่ย 2.51
9 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นางสาววนิดา ยุทธพิชัย
55030565
เกรดเฉลี่ย 2.06
10 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ภาคพิเศษ)
1.นางสาวอวยพร
ภักดีพิพัฒน์
54021062
เกรดเฉลี่ย 2.91
2.นางสาววรลักษณ์
บุญอินทร์
55520553
เกรดเฉลี่ย 2.43
11 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
12 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์และสิปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1.นายอนุรักษณ์
สมทรง
55310523
เกรดเฉลี่ย 2.42
2.นายวสันต์
สมัครการ
55310539
เกรดเฉลี่ย 2.44
ประเด็นที่เสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4.4 แจ้งรายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียน
ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 5 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวณิชกมล
แพทย์เจริญ
55021018
เกรดเฉลี่ย 3.19
2.นางสาวรัชวรรณ
รัตนประกายแก้ว
55021028
เกรดเฉลี่ย 3.69
3.นางสาวกัลยรัตน์
ราชการดี
55021015
เกรดเฉลี่ย 3.74

2 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวกมลชนก
ภูจีรัง
55160514
เกรดเฉลี่ย 2.56
3 นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1.นางสาวกรชินันท
เศรษฐะ
51061437
เกรดเฉลี่ย 2.52
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๖ วันอังคาร
ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันอังคาร ที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ.2556
2.2 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้ง พิเศษ/๒๕๕๖
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษ/2556 วันอังคาร ที่ 6
สิงหาคม พ.ศ.2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตภายในคณะๆ ที่มีความสนใจ
ต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผล
การเรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่น คาร้ องเพื่อเปลี่ ยนสาขาวิช านั้น เพื่ อให้ เป็นมาตรฐาน ทางคณะฯจึงออก
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0065/2556 เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จึงแจ้งให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

3.2 แจ้งรายชื่อ การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
(จากภาคพิเศษ เป็นภาคปกติ) ต่อจากการประชุมครั้งที่ 7
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตในคณะฯ ที่มีความสนใจต้องการ
จะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการเรียนดี
มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันนั้น ขณะนี้มีนิสิต
จ านวน 2 ราย ยื่ น ค าร้ อ งเพื่ อ ขอรั บ การพิ จ ารณาโดยนิ สิ ต ได้ ผ่ านเกณฑ์ ต ามประกาศมหาวิท ยาลั ย บู ร พา ที่
0238/2556 เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ดังนี้
3.2.1 นิสิตขอเปลี่ยนประเภทจากสาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็นสาขานิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
1. นายปัณณ์ธวัช
ดวงประชา
55440836
เกรดเฉลี่ย
2. นายสุทธิเกียรติ
มูลสวัสดิ์
55440929
เกรดเฉลี่ย

3.57
3.78

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ รับทราบ ในหลักการไม่ขัดข้องหากตรวจสอบถูกต้อง ทั้งนี้มอบให้ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดทาประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันเพื่อความยุติธรรม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการดาเนินงานของคณะฯ

๔.๒ พิจารณาการขอประทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรี
ตามที่สานักราชเลขาธิการ ได้ส่งหนังสือบันทึกข้อความที่ รล 0012.3/19556 ลง
วัน ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เรื่อง ขอประทานทุนการศึกษาให้ แก่บุตรี โดยนิสิตคนดังกล่าว ชื่อ นางสาว
สุชาดา มาลีสุวรรณ ศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
๑.เห็นชอบในหลักการให้ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาได้ตามระเบียบการให้ทุนการศึกษาของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตรการศึกษา ๔
ปี
๒.มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการนิ สิ ตตรวจสอบว่านิสิ ตเป็นผู้มีภ าระผูกพันทุนการศึกษาอื่นใดหรือไม่ เพื่ อ
พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออื่นใดที่จาเป็นต่อไปในอนาคต โดยคานึงถึงความพร้อมของนิสิตและไม่กระทบต่อ
เวลาในการศึกษา
๓.มอบหมายให้ อาจารย์ ที่ป รึกษานิสิ ต (อาจารย์ส มคิด เพชรประเสริฐ) และฝ่ ายกิจการนิสิ ต ร่วมกัน
ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนและรายงานผลการเรียนแก่คณบดีและคณะกรรมการประจาคณะฯ เป็นระยะ
๔.ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยบูรพาทราบต่อไป
4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2555
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2555 ในภาพรวมและโดยเฉพาะในจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
(1) การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
(2) สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(3) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
(4) การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินการต่างๆ
(5) การจัดทา มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบเวลาในทุกรายวิชาเพื่อนาไปจัดทา มคอ.7
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีข้อแนะนาดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ควรหาแนวทางเพิ่มจานวนอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ควรมีการเชื่อมโยงบูรณาการการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการทาตาแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายอาจารย์ และสายสนับสนุน

4.4 ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความจาเป็นต้องจัดหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อช่วยทา
การสอนในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2556 จึงขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จานวน 2 คน
1. นายสุพจน์ ธนาศิริเจริญ

2. นางสาววีรวรรณ เอกชัย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขชื่ออาจารย์ให้ถูกต้อง จาก นางสาวฉวีวรรณ เอกชัย เป็น
นางสาววีรวรรณ เอกชัย
4.5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งว่างไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของกรอบอัตรา
ว่าง ตามความจาเป็นเร่งด่วนสาหรับการดาเนินงานของคณะ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
ตาแหน่งเดิม
1 นักวิจัย
(วุฒิปริญญาโท)

2

นักวิจัย
(วุฒิปริญญาโท)

3

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
(วุฒิปวส.)

เลขที่กรอบอัตรา
ตาแหน่งใหม่
เหตุผลความจาเป็น
91055
นักวิชาการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
(วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร
และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร
ซึ่งในปัจจุบันมีนักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบอยู่เพียง 1 คนเท่านั้น
91056
นักวิชาการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานกิจการนิสิตซึ่งต้อง
(วุฒิปริญญาตรี) ดูแลนิสิตประมาณ 6,600 คน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีนักวิชาการศึกษารับผิดชอบ
อยู่เพียง 1 คนเท่านั้น
4120
นักวิชาการศึกษา เพื่อรับผิดชอบงานจัดการศึกษาระดับ
(วุฒิปริญญาตรี) ปริญญาตรี ซึ่งต้องดูแลนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ประมาณ 6,000 คน ซึ่ง
ปัจจุบันมีนักวิชาการศึกษารับผิดชอบ
อยู่เพียง 2 คนเท่านั้น

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

เห็นชอบ
4.6 ขอขยายเวลาและขอทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของนางสาว

รัชนี แตงอ่อน
ด้ว ยนางสาวรั ช นี แตงอ่ อน อาจารย์ป ระจ าภาควิช านิ ติศ าสตร์ คณะรัฐ ศาสตร์และ
นิติศาสตร์ประสงค์ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Minho ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ในการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
ประจาปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556

ด้ว ยเหตุที่ น างสาวรัช นี แตงอ่ อน กาลั งอยู่ ในช่ว งของการเขีย นงานดุษ ฎี นิพ นธ์ฉบั บ
สมบูรณ์ จึงขอขยายเวลาในการศึกษาและขอทุนสนั บสนุนการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นเงิน
จานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี นับแต่ 1 ตุลาคม พ3ศ.2556 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2557
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ
๑) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาในการศึกษาต่อเพิ่มอีกเป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ให้แก่นางสาวรัชนี แตงอ่อน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการ และให้คณะฯ ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป
๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม จานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หก
แสนบาทถ้วน) โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาฝ่ายละ
กึ่งหนึ่ง ให้แก่นางสาวรัชนี แตงอ่อน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้คณะฯ ดาเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยต่อไป
4.7 เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพิ่มเติมภาคการศึกษา 1/2556
ด้วยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 680533
Advanced public Finance and Fiscal Law กฎหมายการคลังการเงินขึ้นสูง ซึ่งทางผู้ ประสานงานหลักสูตร
(ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์) ได้ประสานติดต่อ ดร.ภูมิ ไชคเหมาะ และดร.สุธี อยู่สถาพร ในภาคจัดการเรียนการสอน
รายวิชาดังกล่าว ทางวิชานิติศาสตร์จึงขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพิ่มเติมในภาคกทารศึกษา 1/2556 จานวน
2 คน ได้แก่
1. ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
2. ดร.สุธี อยู่สถาพร
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

เห็นชอบ

4.8 ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดทุนการศึกษา ตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาตาม
ความร่ว มมือทางวิช าการ (MOU) คณะรั ฐศาสตร์และนิติ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบู รพา โดยได้รับ ทุน การศึกษา

จานวนเงินปีละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดทุนการศึกษาของนิสิต
ต่างชาติ โดยให้ครอบคลุมค่าเทียบโอนหน่วยกิต และค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ
มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ประสานงาน โดยให้ดาเนินการโดยไม่ขัดต่อ MOU
เมื่อดาเนินการแล้วให้แจ้งคณะกรรมการประจาคณะเพื่อทราบต่อไป

4.9 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของส่วนงานประจาปี 2556
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ 0013/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง และวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ.2556 ตามความละเอียด
ทราบแล้ว นั้น
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งจัดเป็นส่วนงานที่มีขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากมีจานวน
นิสิตมากกว่า 5,000 คนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการตามขนาดของส่วนงาน โดยตามประกาศกาหนดให้ส่วนงานซึ่งมีขนาดใหญ่พิเศษ มีพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการได้จานวน 26 อัตรา (ไม่นับรวมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับรถยนต์) ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้รับ
การอนุมัติกรอบอัตราของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการแล้ว จานวน 22 อัตรา ทั้งนี้คณะฯ มีความประสงค์ ขอ
กรอบอัตราเพิ่มเติมตามประกาศ จานวน 4 อัตรา และขอกรอบอัตราตามภาระงาน (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
ตาแหน่ง
จานวน
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
(วุฒิปริญญาตรี)

2

นักวิชาการพัสดุ
(วุฒิปริญญาตรี)

1 อัตรา

เหตุผลความจาเป็น
เป็นผู้ประสานงานภาควิชา จานวน 3 ภาควิชา โดยมี
ภาระงาน คือ ประสานงานระหว่างอาจารย์ประจา
อาจารย์บางส่วนเวลา อาจารย์พิเศษของภาควิชา ,
ดาเนินการเบิกค่าสอนให้อาจารย์ที่สอนหลักสูตรของ
ภาควิชา , จัดทาเอกสารประชุมของภาควิชา, จัดทา
บันทึกตอบโต้ รวมถึงลงรับเอกสารของภาควิชา,รวบรวม
และจัดทาเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของภาควิชา
เนื่องจากคณะฯ มีงบประมาณ สาหรับบริหารจัดการ
ประมาณ 100,000,000 บาท ต่อปี ส่งผลให้มีการ
ดาเนินการซื้อจ้างจานวนมาก ตลอดจนการดูแล ควบคุม
พัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

ลาดับที่
ตาแหน่ง
3 พนักงานขับรถยนต์

จานวน
1 อัตรา

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

เห็นชอบ

เหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากคณะฯ ได้ซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู หมายเลข
ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี สาหรับใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนของคณะฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
5.1 การบรรจุอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ประจา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12/2556
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้มีมติให้ดาเนินการขออนุมัติกรอบบรรจุอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
เป็นอาจารย์ประจา โดยให้เริ่มบรรจุปฏิบัติงานย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 นั้น คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้ดาเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยกรอบอัตราดังกล่าว เป็นกรอบ
อัตราประจาปี 2556 โดยได้รับคาชี้แจงด้วยวาจาจากผู้อานวยการกองแผนงานว่ากรอบอัตราการบรรจุไม่สามารถ
ย้อนหลังได้เนื่องจากเลขกรอบอัตราเป็นเลขที่ออกปีต่อปี ดังนั้น คณะฯ จึงขอความเห็นคณะกรรมการประจาคณะ
กรณีการบรรจุอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธ์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ได้หารือผู้อานวยการกองแผนงาน ในการขอ
แลกกรอบอัตรากับส่วนงานอื่น เพื่อให้สามารถบรรจุอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ตามมติกรรมการคณะฯ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุม 18.02

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น.
น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

