รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 8/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์เทียนชัย ศศิศาสตร์
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
นางอรพร สดใส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 8/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หน้าห้อง QS๒-๖๐๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนสมาชิกสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสมาชิกสภาพนักงาน
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้ สมาชิกประเภทที่ ๑ (เป็นพนักงานของแต่ละส่วนงาน) สมาชิกประเภทที่ ๒
(เป็นคณาจารย์) สมาชิกประเภทที่ ๓ (เป็นพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ) ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ออกมาใช้สิทธ์เป็นจานวนมาก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

๒

มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดประชุมร่างรายวิชา “พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์”
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุม เพื่อร่างรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา “พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์” นาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี ดร.
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
โพธิสว่าง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ทั้งนี้ รายวิชา
“พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์” เป็นความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาควิชา ภายใต้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก่
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ ๒. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๓. ภาควิชานิติศาสตร์ โดยรายวิชาดังกล่าว เป็นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป ที่จะเปิดให้นิสิตในทุกคณะของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงเรียนเพื่อเรียนรู้ในการดาเนินชีวิตและ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการเป็นพลเมืองของชาติได้ในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธารงบัวศรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “ ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการศึกษา ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี
(กากับงานกิจการนิสิต) กล่าวรายงาน และมีการบรรยายเทคนิคการลงทะเบียนเรียนและการเข้าใช้ระบบ
ทะเบียนที่ถูกต้อง โดย ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี (กากับงานวิชาการ) รวมทั้งการให้ความรู้ใน
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามความถนัด การใช้ชิวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
และการบริการให้คาปรึกษานิสิต โดยงานกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อแนะนาการใช้ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยบูรพา และแนะนากระบวนการเรียน
การสอนของคณะ ฯ ตลอดจนหน่วยงานที่นิสิตต้องเข้ารับการติดต่อระหว่างทาการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 งานประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมงานทาบุญวันครบรอบ
วันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบหมายให้ นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานทาบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป

๓

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
และเครื่องราชสักการะ ในวันแม่แห่งชาติ “๑๒ สิงหามหาราชินี”
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ผู้บริหาร บุคลากร
และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ นาโดยอาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดี บุคลากรและนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีและกล่าวคาถวาย
พระพรและเป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษามหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมใจถวาย
พระพร” ตรงบริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการ หอประชุมธารง บัวศรี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.6 สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตชั้นปี ๑
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ สโมสรนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นาน้อง ๆ นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดย องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งถือเป็นประเพณี
ที่จัดขึ้นทุกปี “สู่ขวัญใจรับขวัญน้องคล้องด้ายขาว สายเส้นยาวแทนสายใยเราน้องพี่ ขอให้พบประสบแต่สิ่งดี
แต่งบายศรีรับขวัญเกล้าเจ้าน้องยา”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม
และนิเทศการฝึกงานนิสิต
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง HUSO - ๑๐๑ งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและนิเทศการฝึกงานนิสิต โดยมี ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และให้คาแนะนาแก่นิสิตสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น ก่อนเข้ารับการฝึกงานตามหน่วยราชการ ซึ่งได้เชิญปลัดเทศบาลตาบลหนองปลาไหล นายเพ่ง
บัวหอม และปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสมชัย ศิริสมบัติ มาเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย การจัดโครงการ
ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญในการเตรียมตัวฝึกงานภาคปฏิบัติวิชาชีพ และร่วมรับฟัง
ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน

๔

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู
และพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุมธารง บัวศรี ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมโครงการ ฯ ในวันและเวลาดังกล่าว และงานกิจการนิสิตจะทา
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณาจารย์และนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี คณาจารย์และนิสิต
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วางพวงมาลาสักการะดวงพระวิญญาณกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย และเข้าร่วมกิจกรรมแสดงการว่าความในศาลจาลอง รวมทั้งร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย
แนะแนวการศึกษากฎหมาย อีกทั้งให้ความรู้กฎหมายแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชลราษฎรอารุง
และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับข้าราชการศาล ข้าราชการอัยการ และทนายความ จังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕7 วันอังคารที่
29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ครั้งที่ 7/๒๕๕7 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7

๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้การดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ
และการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เริ่มดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และในการประชุม ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้
ความเห็นชอบขั้นตอนและเวลา หลักเกณฑ์การสรรหา ฯ เป็นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และปฏิทิน
ดาเนินการสรรหา ฯ ผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้พิจารณา
ให้ส่วนงานดาเนินการปรึกษาหารือกับประชาคมในระดับส่วนงานเป็นเบื้องต้น และนาข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเพิ่มในอีกทางหนึ่งในวาระสืบเนื่อง คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 8/2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น.
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. กรณีนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อส่วนงานละหนึ่งชื่อ
2. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อส่วนงานละไม่เกิน 12 ชื่อ
ตามความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
2.1 ด้านการเงินการคลัง
2.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3 ด้านวิชาการและวิจัย
2.4 ด้านกฎหมาย
2.5 ด้านชุมชนหรือท้องถิ่น
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเสนอรายชื่อ ดังนี้
๑. นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๒ ท่าน ดังนี้

ด้านการเงินและการคลัง
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านวิชาการและวิจัย

๑. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
๒. ศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๒. พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี
๑. ศาสตราจารย์ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

๖

ด้านกฎหมาย
ด้านชุมชนหรือท้องถิ่น

๑. นายมานิตย์ วิทยาเต็ม
๒. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
๓. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
๑. นายจิระวี เสมอวงษ์
๒. นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล

๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณถึง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 (การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

4.๒ การเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนต้น
ปีการศึกษา 2557
ภาควิชานิติศาสตร์ เสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
จานวน 19 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนต้น
ปีการศึกษา 2557
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบ โดยมอบหมายให้งานวิชาการดาเนินการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
ต่อมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป

4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อทาหน้าที่สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ขอเสนอแต่งตั้งแล้วในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน 12 คน
ดังนี้
๑.๑ นายจิรพัฒน์ อุ้มมนุษย์ชาติ
๑.๒ นายปกาศิต เจิมรอด
๑.๓ นางสาวธัญลักษณ์ นามจักร
๑.๔ นายปริญญา ศิริอัตตะกุล
๑.๕ นายธรรศ ปานสวัสดิ์
๑.๖ นางนภัสวรรณ สุภาทิตย์
๑.๗ นางสาวนัยนา สถิตย์เสถียร
๑.๘ นางสาวศุภลักษณ์ ลีฬหาธีรพงศ์
๑.๙ นางสาวดั่งหวัง ประฌมศรี
๑.๑๐ พันเอกวัฒนพงศ์ มหิพันธ์
๑.๑๑ นายธานี ขามชัย

๗

๑.๑๒ ว่าที่ร้อยตรีภูริทัต บริบูรณ์
๒. รายชื่อบุคคลที่เสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน 19 คน ดังนี้
๒.๑ นายศุภกานต์ มังกรสุรกาล
๒.๒ ว่าที่ ร.ต.ต.เชิดชัย คงวัฒนกุล
๒.๓ ดร.กุศล สุวรรณรัตน์
๒.๔ นายรัฐ เดชอภิโชค
๒.๕ นางสุมนา จันทราช
๒.๖ นางสุพร บัวทอง
๒.๗ นายภควัต เลาหวิโรจน์
๒.๘ นายชยุตพงศ์ นิลอ่อน
๒.๙ นายภูษิต แจ่มศรี
๒.๑๐ นางจินดารัตน์ ยศสมศักดิ์
๒.๑๑ ว่าที่ ร.ต.ไพรวัลย์ เคนพรม
๒.๑๒ นายฉัตรชัย ดนตรี
๒.๑๓ นางสาวอัญชลาวไล บุศยธรรม
๒.๑๔ นางสาวสุพิชฌาย์ ศักดิ์ศรีพยากรณ์
๒.๑๕ พันเอกทัศนัย ประทุมทอง
๒.๑๖ นายศิริพงษ์ สวยสม
๒.๑๗ ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์
๒.๑๘. นายวรากร เกรียงไกรศักดา
2.19 นายวศิน โกมุท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบ โดยมอบหมายให้งานวิชาการดาเนินการเสนอรายชื่อ
แต่งตั้งต่อมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป

4.4 การขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
รายชื่ออาจารย์พิเศษ (ใหม่) จานวน 3 คน ดังนี้
1. ดร.นงนุช ศรีสุข
2. ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์
3. อาจารย์พลพธู วัฒนา
รายชื่ออาจารย์พิเศษ (เคยได้รับการแต่งตั้งมาแล้วในปีการศึกษา 2556) จานวน 8 คน ดังนี้
1. อาจารย์กันต์ แสงทอง
2. อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม

๘

3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์สมชัย ศิริสมบัติ
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
อาจารย์พงษ์นรินทร์ อัศวเศรณี
อาจารย์ภัทรพล เพ็ญโชติรัช
อาจารย์สหกรณ์ สงรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์ เคนพรม

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบ โดยมอบหมายให้งานวิชาการดาเนินการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
ต่อมหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป

4.5 การพิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 3
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การดาเนินการของคณะ ฯ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2557 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อให้ที่ประชุม ฯ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ ฯ ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 3
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดาเนินการตามเสนอ

4.6 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและผล
การศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จานวน 4 คน ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น
4 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองการขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา2557 (โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๔ คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

4.7 อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อนุมัตริ ายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ รายละเอียดและเอกสารแนบท้าย ดังนี้

๙

นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก สาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๓๙๒๑๓๘๖
นางสาวชัชนันท์ เชตะวนวิทย์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๒๐๘๑๔
นางสาวณปริยา บุญด้วง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชากฎหมายมหาชน ปี ๕๓
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๓๙๒๑๓๙๖
นางสาวนิติภานันท์ สิริสิทธาวัฒน์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชากฎหมายมหาชน ปี ๕๓
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๔๙๒๑๑๕๑
ร้อยเอกพูนลาภ ซังเอียด
๒ ๕๔๙๒๑๑๕๒
ร้อยตารวจเอกหญิงไพริน ทับทิม
๓ ๕๔๙๒๑๑๗๔
พันตารวจโทวิชิต ดาวแจ่ม
๔ ๕๔๙๒๑๑๙๐
สิบตารวจเอกหญิงสุกฤตา สัมมาสกุล
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชากฎหมายมหาชน ปี ๕๓
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๒๐๘๑๔
สิบตารวจโทศกร ทองเกียว
๒ ๕๔๙๒๑๑๘๘
นางสาวสวรรญา เลิศเรือนแก้ว
๓ ๕๕๙๒๐๗๙๗
นางสาวกีรติกร ปัทมะรางกูร
๔ ๕๕๙๒๐๘๔๐
นางสาวปรานี พลแพงพา
๕ ๕๕๙๒๐๘๔๑
นางสาวปิยมาส นิลพันธุ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชากฎหมายมหาชน ปี ๕๓ (ต่อ)
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๖ ๕๕๙๒๐๘๕๗
นายมณฑล แพทอง
๗ ๕๕๙๒๐๘๗๙
นายวุฒิพล ทองทิตต์เจริญ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก
ลาดับ
รหัส
๑ ๕๕๙๑๐๐๒๖
๒ ๕๕๙๑๐๓๑๘

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพงษ์
นางสาวสุรีย์พร สลับสี

๑๐

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๑๙๒๕๘๔๕
นายทีป์ ทีปกรวงศ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ปี ๕๔
ลาดับ
รหัส
๑ ๕๔๙๑๐๓๔๗
๒ ๕๔๙๑๐๓๔๗
๓ ๕๕๙๑๐๐๒๙
๔ ๕๕๙๑๐๓๖๕

ชื่อ-สกุล
นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน
นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน
นางเพียงพร ดารงรักษ์
นางสาวฤทัย แสงโพธิ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ปี ๕๔
ลาดับ
รหัส
๑ ๕๕๙๑๐๐๑๒
๒ ๕๕๙๑๐๐๒๐
๓ ๕๕๙๑๐๐๒๑
๔ ๕๕๙๑๐๐๒๑
๕ ๕๕๙๑๐๐๒๓
๖ ๕๕๙๑๐๐๒๗
๗ ๕๕๙๑๐๐๒๘
๘ ๕๕๙๑๐๐๓๒
๙ ๕๕๙๑๐๐๓๓
๑๐ ๕๕๙๑๐๐๓๔
๑๑ ๕๕๙๑๐๐๓๖
๑๒ ๕๕๙๑๐๐๓๗
๑๓ ๕๕๙๑๐๐๓๘
๑๔ ๕๕๙๑๐๐๓๙
๑๕ ๕๕๙๑๐๐๔๐
๑๖ ๕๕๙๑๐๐๔๑
๑๗ ๕๕๙๑๐๐๔๓
๑๘ ๕๕๙๑๐๐๔๘
๑๙ ๕๕๙๑๐๓๐๖
๒๐ ๕๕๙๑๐๓๑๐
๒๑ ๕๕๙๑๐๓๑๓
๒๒ ๕๕๙๑๐๓๑๔

ชื่อ-สกุล
นายกตัญญู อยู่เจริญ
นายธันวา มีสงค์
นายนพพล ศรีสุวรรณ์
นางสาวเบญจมาศ อรุณรุ่ง
นางสาวเบ็ญจรัตน์ ฐิติวร
นางสาวพิมพ์พิพัศ เพิ่มผล
นายพีรพงศ์ พรหมเจริญ
นายภูเบศ ภู่ประเสริฐ
นายภูวนัย อัศววิจิตรกุล
นายมานะ กมลธเนศ
นายรังสิต ชวนชม
นางรัดฎา จ๊ะสา
นายวรรณะ อุ่นเรือนงาม
นางวราภรณ์ มูเล็ง
นางสาววริสรา เดนยางหวาย
นางวิมลรัตน์ วิจิต
นางสาวศิริบรรจง จันทร์แดง
นางสาวอติยา ครูแพ
ดาบตารวจหญิงกรรณิกา มณีรัตน์
นายจิระพล พุ่มสกุล
นางสาวนิภา อิศรานันทศิริ
นางสาวปริยาภัทร กันกา

๒๓

๕๕๙๑๐๓๒๐

จ่าสิบตารวจอาทิตย์ นรสิงห์

๑๑

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ปี ๕๔ (สระแก้ว)
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๑๐๐๕๑
นางสาวกัญวัฒน์ ชะนะชัย
๒ ๕๕๙๑๐๐๕๔
นางเชฐณี พวงกนก
๓ ๕๕๙๑๐๐๕๕
นายไชโย ขนบบวรกุล
๔ ๕๕๙๑๐๐๕๗
นางสาวธนันท์พร เชื้อปั้น
๕ ๕๕๙๑๐๐๖๑
นายเอกณัฏฐ์ กาศโอสถ
๖ ๕๕๙๑๐๐๖๒
สิบตารวจเอกปริญญา คามาลา
๗ ๕๕๙๑๐๐๖๓
นายปัณณธร สมัยกุล
๘ ๕๕๙๑๐๐๖๕
นางสาวพิชญาภา จงพุ่ม
๙ ๕๕๙๑๐๐๖๙
นางสาววรีพร สอนจีน
๑๐ ๕๕๙๑๐๐๗๐
นางสาวศิริวรรณ บุญทัด
๑๑ ๕๕๙๑๐๐๗๑
นางศิวิจิตร โชคเฉลิม
๑๒ ๕๕๙๑๐๐๗๒
นายสกล ถุงทรัพย์
๑๓ ๕๕๙๑๐๐๗๔
นางสาวอรทัย หงส์สิงห์
๑๔ ๕๕๙๑๐๓๒๑
MR.NGUYEN THE ANH
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (สระแก้ว) (ต่อ)
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑๕ ๕๕๙๑๐๓๒๔
นางสาวกาญจนา เพียรพร้อม
๑๖ ๕๕๙๑๐๓๒๕
นางสาวกิตติกาญจน์ บัวผดุง
๑๗ ๕๕๙๑๐๓๒๘
นางสาวจินดาวรรณ เพชรประพันธ์
๑๘ ๕๕๙๑๐๓๒๙
นางสาวจิราดา โชคล้าเลิศ
๑๙ ๕๕๙๑๐๓๓๒
พันเอกเดชไชย บุญโสม
๒๐ ๕๕๙๑๐๓๓๔
ร้อยตารวจเอกนฤพนธ์ กรุณา
๒๑ ๕๕๙๑๐๓๓๗
นายปกรณ์ สฤษดิ์ภิญโญยิ่ง
๒๒ ๕๕๙๑๐๓๓๘
ร้อยตารวจตรีณัฐวัชร พายสาโรง
๒๓ ๕๕๙๑๐๓๓๙
ดาบตารวจผิน ทินโชคชัย
๒๔ ๕๕๙๑๐๓๔๑
พันตารวจตรีมนตรี ชูยิ่ง
๒๕ ๕๕๙๑๐๓๔๓
นางสาววิไล เกตุงาม
๒๖ ๕๕๙๑๐๓๔๔
พันจ่าอากาศเอกวุฒทิชัย มีโชค
๒๗ ๕๕๙๑๐๓๔๖
นายสถาพร ดีวงค์
๒๘ ๕๕๙๑๐๓๔๗
ดาบตารวจสปัน พรหมเวช
๒๙ ๕๕๙๑๐๓๔๘
นายสมัชชา ไมตรี
๓๐ ๕๕๙๑๐๓๕๐
จ่าสิบตารวจหทัยการ สมัน
๓๑ ๕๕๙๑๐๓๕๑
สิบตารวจเอกองอาจ วงจันทร์ไพศาล

๑๒

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (สระแก้ว) (ต่อ)
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๓๒ ๕๕๙๑๐๓๕๒
นางสาวอภิสรา บุญมาเครือ
๓๓ ๕๕๙๑๐๓๕๓
นางสาวอรนุช เขตบุญไสย
๓๔ ๕๕๙๑๐๓๕๙
จ่าสิบเอกบูรพา จิตธรรมมา
๓๕ ๕๕๙๑๐๓๖๒
ดาบตารวจเสกสรร เกษมโสตร
๓๖ ๕๕๙๑๐๓๖๖
จ่าสิบตารวจสมชัย นิลเดช
๓๗ ๕๕๙๑๐๓๖๗
สิบตารวจโทหญิงเรไร จิตมงคล
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ปี ๕๔
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๒๑๐๐๒
นางเกตุวลี ประมวลรัตน์
๒ ๕๕๙๒๑๐๐๙
นางสาวณัฐณภรณ์ นิรัติธนาสิทธิ์
๓ ๕๕๙๒๑๐๑๘
นายบุญรอด สมจิต
๔ ๕๕๙๒๑๐๒๐
นางประชิตร กาญจนวัฒน์
๕ ๕๕๙๒๑๐๓๙
นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
๖ ๕๕๙๒๑๐๔๑
นางออมรัก นุตตานนท์
๗ ๕๕๙๒๑๑๕๙
นางสาวกาญจนา จองวิจิตรกุล
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๒๑๐๐๓
นางสาวเกศรินทร์ เศรษฐกิจ
๒ ๕๕๙๒๑๐๐๔
นางสาวจตุพร กิจจาหาญ
๓ ๕๕๙๒๑๐๑๕
นายนิรุต แสนผล
๔ ๕๕๙๒๑๐๑๖
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีคชา
๕ ๕๕๙๒๑๐๑๗
นายบรรจบ อรุณชาติ
๖ ๕๕๙๒๑๐๓๒
นางวารุณี โสภา
๗ ๕๕๙๒๑๐๓๓
นางวาลุกา อรุณชาติ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ปี ๕๔
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๒๐๐๙๙
นางสาวณัฐนรี ยุทธนารังสรรค์
๒ ๕๕๙๒๐๑๐๔
นางสาวอารีย์ ขาวชูศรี
๓ ๕๕๙๒๐๙๕๗
นางสาวกนกพร อุ่นคา
๔ ๕๕๙๒๐๙๕๙
นายกิตติ มะลิปรีดากุล
๕ ๕๕๙๒๐๙๖๒
นายจิตติพงษ์ รามคุณ
๖ ๕๕๙๒๐๙๖๕
นายจุลดนัย จงกลาง
๗ ๕๕๙๒๐๙๖๙
นายณัฐพล สุภาพล
๘ ๕๕๙๒๐๙๗๐
นางสาวณัฐวดี ลิ่มมั่น

๑๓

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ปี ๕๔
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๙ ๕๕๙๒๐๙๗๒
นายทรงเกียรติ ยิ้มย่อง
๑๐ ๕๕๙๒๐๙๗๗
นางสาวปัณฑ์ชนิต ทองเทศ
๑๑ ๕๕๙๒๐๙๗๘
นางสาวปิยะกุล อู่เงิน
๑๒ ๕๕๙๒๐๙๗๙
นายพงศกร อนันทเดช
๑๓ ๕๕๙๒๐๙๘๒
นายพีระพงศ์ หาญตา
๑๔ ๕๕๙๒๐๙๘๖
ดาบตารวจมนัส ธิราขันธ์
๑๕ ๕๕๙๒๐๙๙๒
นาวาเอกวีรยุทธ์ โรจรุจิพงษ์
๑๖ ๕๕๙๒๐๙๙๔
นายสมบูรณ์ วัฒนชัยมงคล
๑๗ ๕๕๙๒๐๙๙๘
จ่าเอกสุระศักดิ์ เพชรพิมูล
๑๘ ๕๕๙๒๐๙๙๙
นายอาทิตย์ หนูสิน
๑๙ ๕๕๙๒๑๐๔๙
นายบรรพตร์ พรหมจรรย์
๒๐ ๕๕๙๒๑๐๖๘
นางสาววรรณพร ธรรมรักษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบิหารจัดการ ปี ๕๔
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๕๙๒๐๐๖๘
นางสาวขนิษฐา วินทะไชย
๒ ๕๕๙๒๐๐๗๗
นางสาวนภาพร กินขุนทด
๓ ๕๕๙๒๐๐๘๐
นางสาวปนัฎชา บุตรชาติ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๕๕๙๒๐๐๘๒
๕๕๙๒๐๐๘๓
๕๕๙๒๐๐๙๒
๕๕๙๒๐๐๙๓
๕๕๙๒๐๐๙๗
๕๕๙๒๐๙๓๓
๕๕๙๒๐๙๓๘
๕๕๙๒๐๙๓๙
๕๕๙๒๐๙๔๐
๕๕๙๒๐๙๕๓
๕๕๙๒๐๙๕๖

นางสาวปรารถนา เจริญสุข
นายพงศกร อังคนาวิน
นายสุทธิศักดิ์ อังคนาวิน
นางสาวสุรัชดา วุฒิรัตน์
นางสาวเอมอร มานะวะ
นางสาวกิติดา ปิติวรรักษ์
นางสาวนฤมล จันทร์พร
นายนิวัฒน์ หมื่นอนันต์
นางบุญมิ่ง ทองธรรม
นางสาวสิรีภรณ์ ยงศิริ
นายอิทธิเดช บุญไขรัศมี

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบิหารจัดการ ปี ๔๙
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๒๙๒๐๗๘๘
นายดิษพล ตั้งพัฒนกิจ
๒ ๕๓๙๒๑๐๑๖
นายเขต ทองพิทักษ์
๓ ๕๔๙๒๑๐๖๕
นายอรรณพ อยู่เปลา
๔ ๕๔๙๒๑๒๑๘
นายไกรสร ทองวิเชียร
๕ ๕๔๙๒๑๒๒๐
เรือโทพิธิวัฒ ทรงประดิษฐ

๑๔

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑๓๔ คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

4.8 ขอแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 677481 Project Management Process in
Local Administration
ด้วยชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 677481 Project Management Process in Local
Administration (ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น) ไม่สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย
และคาอธิบายรายวิชา จึงขอแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจากเดิม Project Management Process in Local
Administration เป็น Professional Internship on Local Government and Administration
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบแก้ไขตามเสนอ โดยมอบหมายให้งานวิชาการดาเนินการต่อไป

4.9 ขออนุมัติสอนเกินภาระงานสอน ของ ดร.จักรี ไชยพินิจ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0066/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดภาระงานเพื่อ
จ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554
ข้อ 5.1 ภาระงานของผู้บริหารและคณาจารย์ประจา ขั้นต่า 9 หน่วยกิต ในกรณีภาระงานไม่ครบ 9
หน่วยกิต ให้ภาระงานในวันหยุดสุดสัปดาห์รวมเข้าด้วย
ข้อ 5.2 ผู้บริหารและคณาจารย์ประจา สามารถมีภาระงานเกินขั้นต่า 9 หน่วยกิต ได้แต่ไม่เกิน ดังนี้
(4) คณาจารย์ประจาไม่เกิน 18 หน่วยกิต
หากมีความจาเป็นคณาจารย์ประจาอาจสอนเกินกว่า 18 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะ แต่ต้องไม่เกิน 21 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้นับรวมภาระงานในวันทางานปกติและวันหยุดสุดสัปดาห์
ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติการสอนเกินภาระงาน 18 หน่วยกิต ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา 2557 ของ ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนจานวน
18.75 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติการสอนเกินภาระงาน จานวน 0.75 หน่วยกิต
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากเหตุผลความจาเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ขอให้
ภาควิชารัฐศาสตร์จัดสรรภาระงานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาด้วย

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้ง 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลิกประชุม 16.30 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

