รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
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หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายจักรี ไชยพินิจ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “การวิจัย
แนวจินตลีลา (Performative Research)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ PJ - ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ หน่วยส่งเสริมงานวิจัย ผลิตเอกสาร และตารา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดโครงการอบรม “การวิจัยแนวจินตลีลา” (Performative Research) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีมีคณาจารย์ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม

การจัดงานโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยแนว
จินตลีลา และได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานวิจัยเชิงสหวิทยาการระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานมุทิตาจิต วันวานที่
พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๑๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานมุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เป็นประธานในงานและกล่าวมุทิตาจิต ทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานกัน
อย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่คนที่
เข้าร่วมงาน รวมทั้งรับมอบของที่ระลึกและดอกไม้จากบุคลากรในคณะฯ
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต คารวะต่อบุคลากรที่อุทิศตนต่อการทางาน
จนถึงวันที่เกษียณอายุการทางานตลอดอายุการทางานในมหาวิทยาลัยบูรพา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “การวิจัย
แบบผสมผสาน” (Mixed Method Research)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี QS๒- ๖๐๑ หน่วย
ส่งเสริมงานวิจัย ผลิตเอกสาร และตารา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
“การวิจัยแบบผสมผสาน” (Mixed Method Research) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม
การจัดงานโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในทางานวิจัยเชิงสหวิทยาการ
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 นิสิตโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าสอบ
งานนิพนธ์ เพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ Mr. Meak Seyha นิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๘ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นนิสิตภายใต้โครงการ พระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ได้มีอาจารย์เป็นผู้สอบ ๔ ท่าน
ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ประธานหลักสูตร ๒. ดร.โชติสา ขาวสนิท
อาจารย์ประจา ๓. พล.ต.ต.ดร. พรชัย ขันตี ๔. พ.ต.อ.หญิง ดร. ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม QS๒- ๖๐๒ หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ประธาน ๒. พันตารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย กรรมการ
๓. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด ชั้น ๒ ตึก Huso หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ประธาน ๒. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ ๓. นางสาว
ประภาศรี ถนอมจิตร์ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคบัณฑิต )
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดย
ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร
ศรีญาณลักษณ์ ประธาน ๒. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน กรรมการ ๓. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ – ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
๑. ดร.ณัฐภัทร พัฒนา ประธาน ๒. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน กรรมการ๓. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร
ศรีญาณลักษณ์ ประธาน ๒. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน กรรมการ ๓. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล
จริตควร ประธาน ๒. พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย กรรมการ ๓. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด Huso ชั้น ๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ประธาน ๒. พันตารวจโท
ดร.ไวพจน์ กุลาชัย กรรมการ ๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด Huso ชั้น ๒ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ประธาน ๒. พันตารวจโท ดร.ไวพจน์
กุลาชัย กรรมการ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงานใน
ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุด Huso ชั้น ๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง ประธาน ๒. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา กรรมการ ๓. นางสาวกุลญาดา เนื่องจานงค์ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.10 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องQS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร เพื่อความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในดังนี้ ๑. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล ประธาน ๒. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน กรรมการ
๓. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.11 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องQS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑

สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนี้ ๑. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล ประธาน ๒. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน กรรมการ ๓. นางสาว
ณปภา จิรมงคลเลิศ เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.12 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกาคม ๒๕๕๙)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์
สุขสว่าง ประธาน ๒. ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล กรรมการ ๓. นางสาวประภาศรี ถนอมจิตร์
เลขานุการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.13 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานกับประธานกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
ตลอดจนกาหนดรายชื่อประธาน และกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 – 15 กันยายน พ.ศ.
2559 บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
ผลการประเมิน ฯ ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 โครงการสัมมนารายวิชา 675465 สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนารายวิชา 675465 สัมมนาทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และเพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นิสิตได้รับทราบบทบาทการดาเนินกิจกรรม และรูปแบบการรวมกลุ่ม
ตลอดจนรับทราบทิศทาง การจัดตั้งโครงสร้าง และรูปแบบการดาเนินกิจกรรมของศิษย์เก่าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.3 โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 675255
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานรายวิชา 675255 เมื่อวันที่
26 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
8/๒๕๕9 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

3.2 ข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ดาเนินการ
ตรวจสอบให้คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนให้
ดาเนินการยืนยันต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการพิจารณาอนุมัติจ้างต่อไป แต่หากคุณสมบัติไม่สอดคล้อง
ตามประกาศ ฯ มีข้อเสนอแนะอาจให้พิจารณาจ้างเป็นคณาจารย์พิเศษต่อไปได้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ไม่เกิดผลกระทบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับที่ ๕ พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เนื่องจาก
พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ กับคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และสาขาวิชาการบริหาร
ท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิม พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์
จตุรพรประสิทธิ์ และมอบหมายภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์และงานวิชาการดาเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ตามกระบวนการต่อไป
4.2 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)
ด้วยงานบัณฑิตศึกษาขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔.๒ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผน ก)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๗๙๑๐๒๖๘
นายจักรพันธ์ พรมฉลวย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ก)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๖๙๒๐๘๙๙

ชื่อ-สกุล
พันโทบรรหาญ ไกรศรี

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง (แบบ ๒.๑)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๓๘๒๐๐๒๐

ชื่อ-สกุล
นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แบบ ๒.๑)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๕๘๒๐๐๒๓
นางสุจิตรา สามัคคีธรรม
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๔๙๑๐๒๙๑
๒
๕๔๙๑๐๒๙๕
๓
๕๖๙๑๐๒๘๔
๔
๕๖๙๑๐๒๘๕
๕
๕๖๙๑๐๓๐๐
๖
๕๗๙๑๐๒๗๓

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุ่งรัตน์ พิเชฎฐไพบูลย์
นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง
ร้อยตารวจตรีหญิงปาณิสรา เนื่องจานงค์
ดาบตารวจหญิงปาริชาต ธงศรี
ดาบตารวจหญิงสุภาพร จีบแก้ว
นายธงเทพ สรรธนสมบัติ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๗๙๒๐๗๙๔
๒
๕๗๙๒๐๘๖๖
๓
๕๗๙๒๐๘๗๔

ชื่อ-สกุล
นางสาวนันทิยา ลิ้มภักดี
นางสาวดวงสุดา สุวรรณโชติ
นายสมชัย คาพันธุ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๖๙๒๐๘๓๗
๒
๕๖๙๒๐๘๔๙
๓
๕๖๙๒๐๘๕๕
๔
๕๗๙๒๐๗๗๔
๕
๕๗๙๒๐๗๘๘

ชื่อ-สกุล
นายกรัณย์ ชลสถิตจาเริญ
นายยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา
นายธีรวัฒน์ รัชตโยดม
Ms.MIRA SON
นางสาววัจนพร คาเจริญ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๗๙๒๐๗๖๓
นางสาววราภรณ์ ใจอิ่มสิน
๒
๕๗๙๒๐๗๖๕
นางสาวจีรภา หาญณรงค์
๓
๕๗๙๒๐๗๖๖
นางสาวทฤตวรรณ สุวรรณเพิ่ม
๔
๕๗๙๒๐๗๗๐
นายศุภวิฎญ์ พิมพ์กิ
๕
๕๗๙๒๐๘๒๐
นายกิจ ไกรทิพย์บดี
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๖
๕๗๙๒๐๘๒๓
นางสาวเตือนจิตร์ ทรัพย์นา
๗
๕๗๙๒๐๘๒๔
นายบรรลือ พลับพลึง
๘
๕๗๙๒๐๘๒๗
นางสาวภิพุทธิมนต์ บุญผดุงประเสริฐ
๙
๕๗๙๒๐๘๒๙
นายมานิตย์ จันทนี
๑๐
๕๗๙๒๐๘๓๐
นางสาวศรัญญา อรัญญาเกษมสุข
๑๑
๕๗๙๒๐๘๓๓
นายอภิชาติ อร่ามรัตน์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 29 คน ทั้งนี้ ให้มีผลการอนุมัติสาเร็จการศึกษาประจา
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผน ก)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๗๙๑๐๒๖๘

ชื่อสกุลนายจักรพันธ์ พรมฉลวย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ก)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อสกุล๑
๕๖๙๒๐๘๙๙
พันโทบรรหาญ ไกรศรี
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง (แบบ ๒.๑)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๓๘๒๐๐๒๐

ชื่อสกุลนางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แบบ ๒.๑)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อสกุล๑
๕๕๘๒๐๐๒๓
นางสุจิตรา สามัคคีธรรม
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๔๙๑๐๒๙๑
๒
๕๔๙๑๐๒๙๕
๓
๕๖๙๑๐๒๘๔
๔
๕๖๙๑๐๒๘๕
๕
๕๖๙๑๐๓๐๐
๖
๕๗๙๑๐๒๗๓

ชื่อสกุลนางสาวรุ่งรัตน์ พิเชฎฐไพบูลย์
นางสาววันวิสาข์ คงสมแสวง
ร้อยตารวจตรีหญิงปาณิสรา เนื่องจานงค์
ดาบตารวจหญิงปาริชาต ธงศรี
ดาบตารวจหญิงสุภาพร จีบแก้ว
นายธงเทพ สรรธนสมบัติ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อสกุล๑
๕๗๙๒๐๗๙๔
นางสาวนันทิยา ลิ้มภักดี
๒
๕๗๙๒๐๘๖๖
นางสาวดวงสุดา สุวรรณโชติ
๓
๕๗๙๒๐๘๗๔
นายสมชัย คาพันธุ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๖๙๒๐๘๓๗
๒
๕๖๙๒๐๘๔๙

ชื่อสกุลนายกรัณย์ ชลสถิตจาเริญ
นายยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา

๓
๔
๕

๕๖๙๒๐๘๕๕
๕๗๙๒๐๗๗๔
๕๗๙๒๐๗๘๘

นายธีรวัฒน์ รัชตโยดม
Ms.MIRA SON
นางสาววัจนพร คาเจริญ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อสกุล๑
๕๗๙๒๐๗๖๓
นางสาววราภรณ์ ใจอิ่มสิน
๒
๕๗๙๒๐๗๖๕
นางสาวจีรภา หาญณรงค์
๓
๕๗๙๒๐๗๖๖
นางสาวทฤตวรรณ สุวรรณเพิ่ม
๔
๕๗๙๒๐๗๗๐
นายศุภวิฎญ์ พิมพ์กิ
๕
๕๗๙๒๐๘๒๐
นายกิจ ไกรทิพย์บดี
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผน ข)
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อสกุล๖
๕๗๙๒๐๘๒๓
นางสาวเตือนจิตร์ ทรัพย์นา
๗
๕๗๙๒๐๘๒๔
นายบรรลือ พลับพลึง
๘
๕๗๙๒๐๘๒๗
นางสาวภิพุทธิมนต์ บุญผดุงประเสริฐ
๙
๕๗๙๒๐๘๒๙
นายมานิตย์ จันทนี
๑๐
๕๗๙๒๐๘๓๐
นางสาวศรัญญา อรัญญาเกษมสุข
๑๑
๕๗๙๒๐๘๓๓
นายอภิชาติ อร่ามรัตน์
4.3 พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 2 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคปกติ) ได้กาหนดจานวนรับนิสิต
ดังต่อไปนี้
สาขานิติศาสตร์
100 คน
มีนิสิตในระบบ 71 คน
ทั้งนี้ นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากหลักสูตรนิติศาสตร์
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ ดังนี้
1. นายจักรกฤษณ์
คีรีทวีป
58440356
เกรดเฉลี่ย 3.49
2. นางสาวนภัสนัน
โชระเวก
58440387
เกรดเฉลี่ย 3.35

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
เดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ตามรายชื่อที่เสนอ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายจักรกฤษณ์
คีรีทวีป
58440356
เกรดเฉลี่ย 3.49
2. นางสาวนภัสนัน
โชระเวก
58440387
เกรดเฉลี่ย 3.35
4.4 พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 9 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาววันทนา
คาเอี่ยม
57441391
เกรดเฉลี่ย 2.73
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวอารียา
รัตนะยอดกฤษ
57140235
เกรดเฉลี่ย 3.73
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวศิริณา
อนันตประยูร
57441108
เกรดเฉลี่ย 2.16
2. นายขจรกฤษ
ศรีเสาวคนธร
57440953
เกรดเฉลี่ย 2.14
4. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพัชรพร
สุวรรณลพ
58440402
เกรดเฉลี่ย 2.44
2. นายบวรรชต
ธาราดล
58440391
เกรดเฉลี่ย 2.41
3. นางสาวนุศรา
สิทธิวงศ์
58440540
เกรดเฉลี่ย 2.41
4. นางสาวมาลี
สายบุตร
58440521
เกรดเฉลี่ย 2.26
5. นางสาวอาริญา
สิทธิวรารักษ์
57441531
เกรดเฉลี่ย 2.13
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยให้มี
ผลตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ตามหลักสูตรและรายชื่อที่เสนอ ดังนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาววันทนา
คาเอี่ยม
57441391 เกรดเฉลี่ย 2.73
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) เป็น สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวอารียา
รัตนะยอดกฤษ 57140235 เกรดเฉลี่ย 3.73
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวศิริณา อนันตประยูร 57441108
เกรดเฉลี่ย 2.16
2. นายขจรกฤษ
ศรีเสาวคนธร 57440953 เกรดเฉลี่ย 2.14
4. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพัชรพร
สุวรรณลพ
58440402 เกรดเฉลี่ย 2.44
2. นายบวรรชต
ธาราดล
58440391 เกรดเฉลี่ย 2.41
3. นางสาวนุศรา
สิทธิวงศ์ 58440540
เกรดเฉลี่ย 2.41
4. นางสาวมาลี
สายบุตร 58440521
เกรดเฉลี่ย 2.26
5. นางสาวอาริญา
สิทธิวรารักษ์ 57441531 เกรดเฉลี่ย 2.13
4.5 พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 13 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวเอมอนงค์ หอมกลิ่น
58030517
เกรดเฉลี่ย 2.20
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายอมรเทพ
เนียนทะศาสตร์ 58160278
เกรดเฉลี่ย 2.50
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายนรากร
วิยะ
58520143
เกรดเฉลี่ย 3.03

4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาววาสนา
แก้วอินทนิน 57430434
เกรดเฉลี่ย 2.01
5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นายกิตติธัช
อยู่สมบูรณ์
58520494
เกรดเฉลี่ย 2.60
6. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพันธ์ธีรา
พิทักษ์ชาติ
56040406
เกรดเฉลี่ย 3.18
7. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปวีณา
แร่เงิน
57021029
เกรดเฉลี่ย 2.38
8. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นายวีระยุทธ
บุษภาค
58160588
เกรดเฉลี่ย 2.76
9. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปรีชยา
วังเวียง
57030275
เกรดเฉลี่ย 2.35
2. นางสาวตติยา
แก้วชัง
57030469
เกรดเฉลี่ย 2.33
3. นางสาวปดิวรัดา
คาจันทร์
57030473
เกรดเฉลี่ย 2.12
10. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวนวรัตน์
นาคบางลอ
56130362
เกรดเฉลี่ย 2.33
2. นางสาวพราวพิลาส เทียนปลั่ง
57130618
เกรดเฉลี่ย 2.04
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยให้มีผล
ตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ตามหลักสูตรและรายชื่อที่เสนอ ดังนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวเอมอนงค์ หอมกลิ่น
58030517
เกรดเฉลี่ย 2.20

2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายอมรเทพ
เนียนทะศาสตร์ 58160278
เกรดเฉลี่ย 2.50
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายนรากร
วิยะ
58520143
เกรดเฉลี่ย 3.03
4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาววาสนา
แก้วอินทนิน 57430434
เกรดเฉลี่ย 2.01
5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นายกิตติธัช
อยู่สมบูรณ์
58520494
เกรดเฉลี่ย 2.60
6. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพันธ์ธีรา
พิทักษ์ชาติ
56040406
เกรดเฉลี่ย 3.18
7. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปวีณา
แร่เงิน
57021029 เกรดเฉลี่ย 2.38
8. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นายวีระยุทธ
บุษภาค
58160588
เกรดเฉลี่ย 2.76
9. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวปรีชยา
วังเวียง
57030275
เกรดเฉลี่ย 2.35
2. นางสาวตติยา
แก้วชัง
57030469
เกรดเฉลี่ย 2.33
3. นางสาวปดิวรัดา
คาจันทร์
57030473
เกรดเฉลี่ย 2.12
10. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวนวรัตน์
นาคบางลอ
56130362
เกรดเฉลี่ย 2.33
2. นางสาวพราวพิลาส เทียนปลั่ง
57130618
เกรดเฉลี่ย 2.04

4.6 พิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ระดับปริญญาตรี
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ
และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประธานหลักสูตรดาเนินการจัดทาแบบรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ฯ และ
แจ้งต่อกองบริการการศึกษา ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย นั้น
งานวิชาการในฐานะหน่วยประสานจึงขอเสนอแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ระดับปริญญาตรี จานวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ภาควิชาและหลักสูตรพิจารณาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
พร้อมทั้งนาเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุง และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในคราวถัดไป
เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4.7 พิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้นาเสนอ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ
และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ประธานหลักสูตรดาเนินการจัดทาแบบรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
และแจ้งต่อกองบริการการศึกษา ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยนั้น
งานบัณฑิตศึกษา ในฐานะหน่วยประสาน จึงขอเสนอแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เพื่อความมั่นคง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง
ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ภาควิชาและหลักสูตรพิจารณาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
พร้อมทั้งนาเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุง และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในคราวถัดไป
เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.8 อาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้ง
รายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) เพิ่มเติม รายชื่อดังต่อไปนี้
๑. พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม
๒. ดร.บุญร่วม นภาโชติ
เนื่องจาก อาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน หมดสัญญาจ้างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ กับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเริ่มเป็นอาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ จนสิ้นสุดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษดังนี้
1. พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม
2. ดร.บุญร่วม นภาโชติ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงสิ้นสุดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
4.9 ขอเพิ่มรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง
(ผู้นาเสนอ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)
ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ขอเพิ่มรายชื่อผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ฯ อีก ๑ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี (อยู่ในระหว่างแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. อนุมัติในหลักการเห็นชอบรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง คือ รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี โดยให้มีผลเมื่อมหาวิทยาลัย
อนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ชิระมณีเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจาภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
2. เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์แจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อทราบต่อไป
4.10 พิจารณาภาระงานการสอนเกิน 12 หน่วยกิต ภาควิชารัฐศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ตามที่ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ได้จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นั้น
มีอาจารย์สอนเกินภาระงาน จานวน 1 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ปตรี.

ปโท.

ปเอก.

รวม

12

4.5

-

16.5

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง มีภาระงานสอนเกิน
12 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คือ จากเดิมอนุมัติภาระงานสอน 15 หน่วยกิต เพิ่มเป็น
16.5 หน่วยกิต
4.11 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เนื่องจากมีการสลับอาจารย์ประจาหลักสูตรไปอยู่ในหลักสูตรต่าง ๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต โดยให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลโดยละเอียด และมอบหมายภาควิชารัฐศาสตร์
และงานวิชาการดาเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

