รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษ 1/๒๕๕7
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
2. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
3. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
5. อาจารย์เทียนชัย ศศิศาสตร์
6. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
8. อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
9. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
10. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
11. นางอรพร สดใส
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางกันตา ปานสวัสดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ลาประชุม
1. อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
2. อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว

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

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานทีป่ ระชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งพิเศษ 1/๒๕๕7 วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.๑ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ตามนโยบายการจัดทางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีงบประมาณรายรับ จานวน 151,631,560 บาท
โดยตั้งงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หลังหักสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย และสมทบกองทุน
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว คงเหลืองบประมาณรายรับ จานวน 122,821,500 บาท โดยขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย จานวน 153,171,500 บาท โดยขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 30,350,000 บาท เพื่อใช้ตั้ง
เป็นงบกองทุนสินทรัพย์ถาวร เพื่อจัดสร้างอาคารสหศึกษา และปรับปรุงอาคาร Business Unit

๒

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
มติ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปีงบประมาณ 2558

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ตามที่เสนอ

4.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557
ตามทีก่ องบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มอบหมายให้คณะ ฯ ให้ความเห็นชอบอนุมัติรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวน ๑๑๒ คน ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ ปี
จานวน ๓ คน
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน ๑๐ คน
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๙๕ คน
๔. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
จานวน ๑ คน
๕. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
จานวน ๒ คน
๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน ๑ คน
รวมทั้งสิ้น
๑๑๒ คน
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
มติ

ขอความเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑๑๒ คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

4.3 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
แผน ข (เอกสารแนบ 3)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ จานวน ๖ คน ตามรายละเอียด ดังนี้
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชากฏหมายอาญาและอาชญาวิทยา แผน ข
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๔๙๒๑๑๒๒
ร้อยตารวจตรีเชาวลิต สิทธิยุทธ
๒ ๕๔๙๒๑๑๓๑
สิบตารวจตรีหญิงธนิยา สุพัฒน์

๓

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน แผน ข
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑ ๕๓๙๒๑๓๙๓
ร้อยตารวจโทธนพล วงษ์บุบผา
๒ ๕๓๙๒๑๔๑๕
นายขวัญชัย ประมวลสุข
๓ ๕๔๙๒๑๑๔๔
นายยศวัจน์ ยศวิเศษธนกุล
๔ ๕๔๙๒๑๑๗๙
นายศราธร บุญเรือง
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
มติ

ขออนุมัตริ ายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 แผน ข

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน 6 คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

4.4 แนวทางแก้ไขปัญหาให้นิสิต (เอกสารแนบ 4)
ด้วยนางสาวนฤมล โกสีนาม รหัส 54441503 นิสติ ชั้นปี 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น ขอยกเลิกสถานภาพการลงทะเบียนเรียนซ้าประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555
รายวิชา 309101 Marine Ecology and Ecotourism ซึ่งนิสิตได้รับผลการเรียน F เพื่อไปยึดถือผล
การลงทะเบียนเรียนประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับผลการเรียน D+ เพื่อให้นิสิตมีคุณสมบัติ
สาเร็จการศึกษา
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
มติ

แนวทางแก้ไขปัญหาให้นิสิต

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบให้นิสิตมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษา เนื่องจากตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 มิได้ระบุเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานกับนิสิตเพื่อดาเนินการยืนยันเอกสารแสดง
เจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบเป็นหลักฐานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 7/2557 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เลิกประชุมเวลา 17.45 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

