
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘๑๒ ชั้น ๘ อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑

----------------------------------

ผู้เข้าประชุม

     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๓. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๔. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๕. นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

     ๖. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาส

ตร์
กรรมการ

     ๗. ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาส

ตร์
กรรมการ

     ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๙. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๑. รองศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๓. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบ

ดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

     ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณากร ทาวะรมย์
ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศา

สตร์

ผู้เข้าร่วมการประ

ชุม

ผู้ลาประชุม

     ๑ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ

     ๒ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๓ อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ



เริ่มประชุม      เวลา ๑๑:๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา

     ที่มาของค่านิยม B-U-R-A-P-H-A

เริ่มจากมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานร่วมกันกำหนดค่านิยมและจัดทำร่างโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลั

ย (ได้ข้อสรุปคำนิยมว่า "S-HIGHS") ต่อมาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนโครงร่างองค์กร(Organizational Profile)

มีการปรับเปลี่ยนและประกอบกับการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยอีกครั้งเกี่ยวกับค่านิยมของมหาวิ

ทยาลัย และนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นค่านิยม B-U-R-A-P-H-A

    (ร่าง) พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับค่านิยม

ได้มาจากการสรุปความหมายที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร (เดิม)

ได้นำเสนอที่ประะชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผนวกกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และค่านิยมหลักของเกณฑ์ EdPEx บางส่วนที่สอดคล้องกัน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๒ หลักสูตรที่มีศักยภาพต่ำจากการประเมินของหน่วยงานภายนอกโดยมหาวิทยาลัย

     ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีหลักสูตรคุณภาพต่ำ ๓ หลักสูตร

- แผนการรับนิสิตไม่สอดคล้องกับการรับจริง (รับสูงเกินกว่าแผนมากเกินไป

หรือรับได้น้อยกว่าแผนมากเกินไป)

- จำนวนนิสิตที่เข้าเรียนและจำนวนนิสิตที่ออกกลางคัน และจำนวนนิสิตที่จบการศึกษา

(การบริหารจัดการหลักสูตร)

- ทุกรายวิชาต้องมีการทวบสอบประจำภาคการศึกษา และสอบถามผู้เรียนในระหว่างเรียน

(วิชาการ)

- การมีงานทำของบัณฑิตมีอัตราการมีงานทำน้อยลง (ควรทำ CWIE) 

ข้อสังเกตการมีงานทำของบัณฑิต

- ข้อเสนอแนะเร่งด่วน (ทิศทางหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอย่างเร่งด่วน

การยุบเลิกหรือยุติการรับ)

- ข้อสรุปสำคัญ คือ เราดึงข้อมูลที่ใช้ได้นำมาใช้ให้ได้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ (MOA) ให้เป็นปัจจุบัน

   ตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้เสนอเรื่อง

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) ให้เป็นปัจจุบัน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบ ที่ประชุมฯ มีมติ

๑. รับทราบ

๒. รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนงานดำเนินการดังต่อไปนี้

     ๒.๑

ตรวจสอบวันที่ที่มีการลงนามและระยะเวลาที่สิ้นสุดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA)

     ๒.๒ ขอให้ส่วนงานใดที่ยังไม่ได้ส่งบันทึกข้อตกลงจัดส่งบันทึกข้อคกลงความร่วมมือทางวิชาการ

(MOU และ MOA) ฉบับจริง ดำเนินการจัดส่งไปยังงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

     ๒.๓

ขอให้ส่วนงานรายงานความก้าวหน้าและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

(MOU และ MOA) ไปยังงานสารบรรณ กองกลาง (สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ในประเทศ)

และศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (สำหรับบันทึกข้อตกลงฯต่างประเทศ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ และโปรดดำเนินการ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๔ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์กำหนดภาระงานและแจ้งวันประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้เสนอเรื่อง

ขอความอนุเคราะห์กำหนดภาระงานและแจ้งวันประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกาบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบ ที่ประชุมฯ มีมติ

     ๑. รับทราบ

     ๒.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนงานกำหนดภาระงานให้คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน

ในสังกัดที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาในแต่ละชุดกรรมการ

ตามชั่วโมงที่ได้ปฏิบัติงานจริง ดังนี้

          ๒.๑ ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ เลขานุการ เลขานุการอนุกรรมการ ๓

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          ๒.๒ รองประธาน  รองประธานอนุกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ  ๑.๕ ชั่วโมง

          ๒.๓  กรรมการสมทบ  ๐.๕ ชั่วโมง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๕ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๓

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เครื่องแบบ)

     ตามที่ กรรมการและเลขานุการฯ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี)

ได้เสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๖ ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗

   

 ตามที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จัดส่งประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มหาวิทยาลัย

เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข  และ ดร.พัชราภา ตันตราจิน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๗ การลงนามในคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

และมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา

ประกอบกับตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ตัวชี้วัดที่ ๑๐

กำหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่

การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตขงผู้บริหาร ความแจ้งแล้วนั้น

     เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการป้องกันการทุจริตของส่วนงาน และของมหาวิทยาลัย

จึงขอให้ท่านพิจารณา และลงนามในคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร รายละเอียดดังแนบ ภายในวันที่ ๑๘

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพ่ื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๘ สรุปงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ 
     

43,511,900.00
      42,543,000.00

                  -

  

      

402,321.73

   

39,820,278.27
      8,748,204.52       5,595,168.00

    

27,797,305.75

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

43,854,100.00
      20,514,100.00

        

43,000.00

      

857,569.60

   

33,191,430.40
      2,564,037.88 -        177,107.67

    

17,312,600.19

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      14,130,000.00

        

58,081.93

      

380,621.26

   

13,807,460.67
      1,056,663.13          997,548.00

    

11,753,249.54

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

8,800,000.00
        5,857,000.00

                  -

  

                  -

  

     

5,857,000.00
        701,276.75          753,734.00

      

4,401,989.25

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน           100,000.00            60,000.00
                  -

  

                  -

  

         

60,000.00
          11,400.00                     -  

         

48,600.00

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม           200,000.00           120,000.00
                  -

  

                  -

  
        120,000.00                    -                      -  

        

120,000.00

 ฉ.แผนงานวิจัย         

 1.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       

8,098,400.00
        4,859,000.00

                  -

  

                  -

  

     

4,859,000.00
          27,250.00           18,190.00

      

4,813,560.00

 รวม     125,864,400.00       88,083,100.00
      

101,081.93

    

1,640,512.59

   

97,715,169.34
    13,108,832.28       7,187,532.33

    

66,247,304.73

         

         

       จัดทำโดย........................................................  

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                            09/02/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๙ รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาทั้งหมด ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๒ รองคณบดี(ดร.ธีระพงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ แจ้งจำนวนนิสิตที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ

ผลการคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงานโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

     ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)

เสร็จสิ้นแล้วนั้น งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาได้แจ้งจำนวนการสมัครของนิสิตในโครงการต่างๆที่ได้เปิดรับ

และได้ส่งแฟ้มสะสมผลงานโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศมาให้คณะพิจารณา

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต1.

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต2.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป3.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น4.

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

                    - แจ้งจำนวนนิสิตที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                    - แจ้งผลการคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงานโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๒.๒ การจัดสรรเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ค่าบำรุงกีฬา ที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     กองกิจกรรมนิสิต ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ ฉบับ

๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๓๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง

การจัดสรรเงินค่าบำรุุงกิจกรรมนิสิตที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๓,๒๒๑ คน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๗๖,๒๕๓.๑๒ บาท

๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง

การจัดสรรเงินค่าบำรุุงกีฬาที่จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๓,๒๒๑ คน ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๘๘,๑๒๖.๕๖ บาท

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๓ รองคณบดี(ดร.ชัยณรงค์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑

ขอรายงานผลการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะ

วันออก (สกพอ.)

     ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ สกพอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน ในฐานะตัวแทนภาควิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองได้นำเสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหารของ สกพอ.

พิจารณา ๒ ประเด็น คือ

     ๑. การประเมินผลโครงการและจัดทำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล

     ๒. การจัดหลักสูตรให้กับบัณฑิตอาสาต้นแบบและบุคลากรของพัฒนาชุมชน

การยกระดับบัณฑิตอาสาต้นแบบและบุคลากรกรมพัฒนาชุมชนให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท

(โครงการบัณฑิตศึกษาต้นแบบ)

     โดยคณะกรรมการบริหารของ สกพอ.

ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบงบประมาณในการดำเนินโครงการให้แก่ทั้งสองโครงการ ทั้งนี้รอมติฯ

อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร

และปรับแก้เพื่อเสนอรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔ รองคณบดี(ดร.เอกลักษณ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       



๑.๕ รองคณบดี(อ.พิมพ์ประไพ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ การเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)”

     ตามที่กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)” จำนวน

2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีผู้บริหารและคณาจารย์ผ่านการอบรมโครงการ ฯ ดังกล่าว

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 จำนวน 4 คน เรียบร้อยแล้ว ดังนี้      

อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา      รองคณบดี1.

อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์                 รองคณบดี2.

ผศ.ดร.อุษณากร ทาวะรมย์                      ผ้ช่วยคณบดี3.

อาจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน                  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์4.

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 – 23

เมษายน พ.ศ. 2564 อีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๖ ผู้ช่วยคณบดี(ผศ.ดร.อุษณากร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง(การติดตามการส่งเกรด)

     ตามคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๒๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

(การติดตามการส่งเกรด) ความทราบแล้วนั้น

     บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งเอกสารรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเสนอต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

หาข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

 

ผศ.ดร.วิเชียรฯ ตั้งข้อสังเกตว่า การส่งเกรดล่าช้าจนถูกทวงถามถึง 3 ครั้ง

มีความจำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ ในประเด็นนี้

คณบดีจะหาข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อคำถามในการประชุมครั้งถัดไป



๑.๖.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

     ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

มีการดำเนินการหลักสูตรมาจนถึงรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๖.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ ๐๘)

   

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 

ประเด็นเสนอ        

  เพื่อทราบ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมห

าบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 

มต ิ       

ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวาระพิจารณา



๑.๖.๔ การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมออนไลน์ พุธ ๑๐ ก.พ. ๖๔ : การประชุมวิชาการเครือข่ายด้าน รปศ.

 

สรุปประเด็นได้ดังนี้

๑. ขอชื่อผู้ประสานงาน ในการติดต่อ ทุกเรื่อง เช่น การเดินทาง เรื่องที่พัก จำนวนผู้เข้าร่วมเดินทาง การโอนเงิน

เป็นต้น

๒. ขอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ สาขาละ ๓ คน ประกอบด้วย

     ๒.๑  สาขาการเมืองการปกครอง

     ๒.๒  IR

     ๒.๓  รปศ.

     ๒.๔  กฎหมาย

๓. จำนวน ผู้เข้าพัก สำหรับการจองที่พักล่วงหน้า ห้องพัก ๒ คน ราคารวมอาหารเช้า ๗๙๐ บาท

ไม่รวมอาหารเช้า ๕๕๐ บาท

(น่าจะเป็นโรงแแรมในมหาวิทยาลัย UNISERV ฟังไม่ค่อยชัดเจน)

๔.หนังสือขอความอนุเคราะห์ โอนเงินสนับสนุน จะส่งให้แต่ละมหาวิทยาลัย

เป็นตัวสแกนตัวจริงส่งตามไปทีหลัง ในหนังสือยังไม่ได้ระบุเลขที่บัญชีเนื่องจากรอเปิดพังบัญชีของมหาวิทยาลัยอยู่

(เมื่อได้เลขที่บัญชีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

๕. Co-host มีสิทธิ์ ส่งได้ 10 บทความโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

๖.ขอความกรุณา อาจารย์ ทุกท่านช่วยกันหาผู้นำเสนอผมงานที่มิใช่เครือข่าย

เพื่อให้เข้าข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ

๗. ขอความกรุณาอาจารย์ที่เป็นกรรมการและเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

เป็นกรรมการประห้องนำเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยละ ๒ คน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๗ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์(ผศ.ดร.อนุรัตน์)แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๗.๑ การเข้าร่วมโครงการ Virtual International Joint Lecture

การเข้าร่วมโครงการ Virtual International Joint Lecture ซึ่งจัดโดย University of Brawijaya,

Indonesia วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

เวลา 13.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "Public Governance, Management, and Politics in the

Era of Covid-19 pandemic in 2021" โดยมีผู้บรรยายหลัก ประกอบด้วย

1. Prof.Dr.Drs.Luqman Hakim, M.Sc. Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya

2.Assoc.Prof.Dr.Ahmad Aubir Ibrahim, School of Government, University of Utara Malaysia

3.Asst. Prof. Dr.Anurat Anatanatorn, Faculty of Political Science and Law, University of Burapha,

Thailand

4.Dr.Fadillah Amin, Ph.D. Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya

ผู้อภิปราย ประกอบด้วย

1.Asst. Prof. Dr.Samrit Yosssomsakdi, Ph.D.

2.Professor Sida Sonsri

3.Dr.Noppawan Phuengpha

4.Dr.George Phe Mang

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๘ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์(ดร.สกฤติ ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๘.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยขอรายงานผลการศึกษา(อาจารย์จิรยุทธ สีม่วง)

     ตามที่ มหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติให้ นายจิรายุทธ์ สีม่วง พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เป็นผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in International

Studies สาขาวิชา International Relations ณ Faculty of International Studies มหาวิทยาลัย Vietnam

National University – Hanoi,  University of Social Sciences and Humanities

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ

2561 (ทุนประเภท 1ง) มีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น

ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงขอรายงานผลการศึกษาของนายจิรายุทธ์ สีม่วง

บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการศึกษาในช่วงชั้นปีที่ 3 แล้ว โดย นายจิรายุทธ์

สีม่วงได้ตีพิมพ์บทความอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ชิ้นที่ 2

ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยและได้ผ่านการสอบสัมมนาเนื้อหาภาพรวม (Overview) และสัมมนาหัวข้อพิเศษ

(Special Topics) อันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการปรับแก้ดุษฎีนิพนธ์ระดับภาควิชาต่อไป (เอกสารดังแนบ)  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๙ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์(อ.จิรวัธ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มต ิ       

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ คณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้

กรณีคณะสหเวชศาสตร์แสดงความประสงค์ของให้พื้นที่ในอาคารวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ

การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ เอกสารดังแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๓.๒ ผู้ช่วยคณบดี(ผศ.ดร.อุษณากร) แจ้งเรื่องเพื่อทราบ

     ตามที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่

๒/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และคณะกรรมการฯ

ได้มีข้อสังเกตุให้งานบัณฑิตศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของรายชื่อที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา จำนวน ๘ คน 

โดยงานบัณฑิตได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เอกสรดังแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ รองคณบดี(ดร.เอกลักษณ์) แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ การพิจารณา OKRs ของแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำ OKRs ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เอกสารดังแนบ

     โดยให้โครงการ/กิจกรรมทุกโครงการที่นำเข้าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนให้การรับรอง

จึงจะสามารถนำโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได้

โดยให้ส่วนงานบันทึกโครงการ/กิจการผ่านระบบ Google Sheet  และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ การพิจารณา OKRs ของแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์



๔.๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ โอกาส หรือความน่าจะเป็น ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความผิดพลาด

ความเสียหาย ในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะฯ

     โดยกองแผนงาน ขอให้จัดส่งเอกสารที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันพุธที่ ๑๐

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์



๔.๒ ผู้ช่วยคณบดี(ผศ.ดร.อุษณากร) แจ้งเรื่องพิจารณา

๔.๒.๑ ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๔.๒

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๔

ธันวาคม          พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

                    ทั้งนี้ นิสิตดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากงานบัณฑิตศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

๑. ๖๐๙๒๐๐๓๓ นางสาวกัญญาณัฐ บุญมี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒. ๖๐๙๒๐๒๘๘ นางสาวพรพรรณ ทองธรรมชาติ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

1. 59820001 พ.อ.เจน สุขศรีทอง 4 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๒.๒ พิจารณาขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินการจัดทำงานนิพนธ์ ในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่

ตามที่นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔-๑ และ ๑๔-

๒ กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินงานนิพนธ์

ที่มีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลงานวิจัยในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โคโรน่า (COVID-๑๙)

ระลอกใหม่ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าปกติ

จึงมีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำงานนิพนธ์ จำนวน ๔๐ ทุน

ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) แบ่งเป็น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น ๑๔-๑ จำนวน 36 ทุน

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น ๑๔-๒ จำนวน ๔ ทุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

พิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำงานนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตร   

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๔๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทบาทถ้วน)

มต ิ       

เห็นชอบ โดยจัดทำเป็นประกาศให้ทุนการศึกษา โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการให้ทุนการศึกษาที่ปฏิบัติมา



๔.๒.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ ๐๘)

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๓ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์(อ.จิรวัธ) แจ้งเรื่องพิจารณา

๔.๓.๑ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา

๒๕๖๓

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ ราย 

และระดับปริญญาตรี

จำนวน ๒ ราย  คือ

ระดับบัณฑิตศึกษา

     ๑. รองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวาณิชย์   

                  ๒. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ประทีป ทับอัตตานนท์ 

ระดับปริญญาตรี

                  ๑. นาย ธนฤทธิ์ โทวรรธนะ

                  ๒. นาย รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๔ คณบดี แจ้งเรื่องพิจารณา

๔.๔.๑ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "ร่วมมือกัน สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล"

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (Friends of Bangsaen Aquarium ๒๐๒๑)

     สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "ร่วมมือกัน

สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (Friends of Bangsaen Aquarium ๒๐๒๑)

เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะดำเนินการในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

 เพื่อพิจารณา 

มต ิ       

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ติดต่อประสานงานกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนของการให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือทางวิชาการ หรือด้านต่างๆ ระหว่าง ๒

ส่วนงาน



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ จำนวนนิสิตปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแจ้งจำนวนนิสิต ณ ปัจจุบัน ของแต่ละหลักสูตร

และจำนวนหน่วยกิตที่จะจัดการเรียนการสอนสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓(ระดับปริญญาตรี)  เพื่อให้แต่ละภาควิชาฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

และแจ้งความถูกต้องกลับมายังคณะฯ เพื่อจัดทำต้นทุนเชิงเปรียบเทียบของหลักสูตร

โดยจำนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ และโปรดดำเนินการตรวจสอบ

มต ิ       

รับทราบ

เลิกประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.

----------------------------------------


