
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๐๐ น.

ณ ๘๑๒ และรูปแบบออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

ผู้เข้าประชุม
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาย

นอก

     ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาย

นอก

     ๔. นายพีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาย

นอก

     ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๖. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๗. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ กรรมการ

     ๙. รองศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ กรรมการ

     ๑๑. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๒. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

     ๑๓. นายดุสิต รัฐศีล ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๔. นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๕. ดร.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๖. ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์/โฆษกค

ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๗. นายธัช ขันธประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๘. ดร.อัศวิน โชติพนัง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาย

นอก

ไม่รับค่าเบี้ยประ

ชุม

     ๑๙. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

ผู้ลาประชุม

     ๑ ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม



เริ่มประชุม      เวลา ๑๑:๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ

 



๑.๑.๒ ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ /๒๕๖๔

เรื่อง ผลคะแนนประเมินเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๑.๓ สรุปงบประมาณประจำปี 2565 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564
 สรุปงบประมาณประจำปี 2565 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ 
     

45,389,900.00
      45,389,900.00            -    12,000.00   45,377,900.00       5,281,941.20       2,932,745.60

    

37,163,213.20

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

42,553,300.00
      16,980,600.00            -             -    16,980,600.00       5,907,000.42          651,038.23

    

10,422,561.35

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      14,600,000.00   30,000.00   85,886.88   14,544,113.12         605,107.36          110,624.00

    

13,828,381.76

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

9,800,000.00
        6,307,500.00    1,750.00    1,683.00     6,307,567.00         430,500.00          177,700.00

      

5,699,367.00

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
         

200,000.00
          120,000.00            -             -        120,000.00                    -                      -  

        

120,000.00

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
         

200,000.00
          120,000.00            -             -        120,000.00                    -                      -  

        

120,000.00

 ช.แผนยุทธศาสตร์         

 1.งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 
       

1,846,800.00
        1,108,000.00            -             -      1,108,000.00       2,776,600.00                     -  

      

1,108,000.00

 2.งานพัฒนาด้านการวิจัย 
       

8,336,600.00
        6,112,600.00       6,112,600.00                      -  

      

3,336,000.00

 รวม 
   

121,290,000.00
      84,626,000.00   31,750.00   99,569.88   84,558,180.12     15,001,148.98       3,872,107.83

    

68,461,523.31

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                            21/12/2564  

         

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       



๑.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.

2564

รายงานผลผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.

2564

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
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โครงการรัฐประศาสนศาสตร์ พบ stakeholders และเครือข่ายทางวิชาการองค์กร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทา-ทอง 5 ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมเทา-ทอง

มหาวิทยาลัยบูรพา

-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะฯ          

-สภาผู้แทนราษฎร

และคณะอนุกรรมการธิการพิจารณาศึกษาจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจาย

อำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ สภาผู้แทนราษฎร

-สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
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ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ การรายงานผลโครงการ POLLAW BUU RESEARCH FORUM 2021 และ โครงการ

“ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏับัติงาน ภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

        ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ POLLAW BUU RESEARCH FORUM 2021

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และ โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏับัติงาน ภาควิชารัฐศาสตร์  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่าง วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง โปรแกรม ZOOM

ความทราบแล้วนั้น บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้รายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

ให้กับที่ประชุมทราบต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบผลการดำเนินการโครงการ POLLAW BUU RESEARCH FORUM 2021 และโครงการ

“ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏับัติงาน ภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๒ การรายงานผลโครงการบรรยายพิเศษ “North European Welfare Model”

    ตามที่ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “North European Welfare

Model” ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา ๑๓.00 – 16.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก Docent Professor

Dr.Markku E.T. Salomaa, University of Eastern Finland เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบสวัสดิการสังคมของประเทศแถบยุโรปเหนือ

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่แน่นแฟ้นขึ้น บัดนี้โครงการฯ ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้ทราบต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพข่าว โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง  “North European Welfare Model”

ให้ที่ประชุมรับทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๓ การประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดย

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวศยามล

ไกยูรวงศ์ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประชุมร่วมกับคณบดีและผู้บริหารจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ

ห้องประชุมประธาน กสม.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานแห่งภูมิภาค ณ

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ ฯ ทั่วประเทศ

ซึ่งเป็นการนำเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคของแต่ละศูนย์ฯ ให้ กสม. รับทราบ

ภายหลังการแบ่งกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์ รับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบผลการดำเนินการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๔

การขอแจ้งการย้ายรายชื่อนิสิตจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไปยังหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่ EEC และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง จำนวน 35

ทุน แต่แผนการรับนิสิต (แผน ข) ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21

กันยายน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีเพียง 15 คน

เป็นเหตุให้แผนการรับนิสิตเดิมไม่สอดคล้องและรองรับต่อจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจาก สกพอ.

ต่อมาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดำเนินการเสนอเพื่อขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

และสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ได้อนุมัติแผนการรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เฉพาะปีการศึกษา 2564 จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ จำนวน 15 คน เป็น

40 คน ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงขอย้ายนิสิตจำนวน 25 คน  (ดังเอกสารแนบ) ที่มีชื่ออยู่ในหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เข้าเป็นนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบการย้ายรายชื่อนิสิตจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตไปยังหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ 9 ทศวรรษ รัฐธรรมนูญไทย

          ตามที่ ภาควิชารัฐศาสตร์ และ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัด “โครงการ ๙ ทศวรรษ

รัฐธรรมนูญไทย”  ในวันที่ 9 ธันวาคม  2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom  ความละเอียดทราบแล้วนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ทราบต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๖ ผู้ช่วยคณบดี(คุณสิริลักษณ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ ผลการตรวจสอบจบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดตามวาระเวียน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ มติเห็นชอบวาระเวียนผลการตรวจสอบจบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา

๒๕๖๔

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือน 21 ตุลาคม –

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๒.๑ ผลการพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ได้ยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ผ่านระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research

and Innovation Information Systems หรือ NRIIS

และมหาวิทยาลัยได้จัดทำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงแจ้งผลการพิจารณาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

          ลำดับที่ 22 แผนงานวิจัย เรื่อง

นวัตกรรมชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรวมทั้งแผนงาน 1,200,000 บาท

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ การแจ้งผลการได้รับทุนวิจัย แผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท

ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

งบประมาณรวมทั้งแผนงาน 1,200,000 บาท

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๒.๒ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ในการบรรจุข้อเสนอ

แผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๒.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๓ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๓.๑ การประมาณการต้นทุนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หัวข้อ “การเพิ่มทักษะการเขียนแผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่สำหรับนักนิติศาสตร์”

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๔ ผู้ช่วยคณบดี(คุณดุสิต รัฐศีล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๔.๑ อัตราบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       



๔.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       



๔.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ การขอทบทวน มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2565

          ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอทบทวน มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง

ไม่ต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น

          ในการนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ได้ดำเนินการทาบทามอาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์  คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาการขอทบทวน มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอทบทวน มคอ.๒

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๒

การพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร พ.ศ. 2560

          ตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 4.3.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2560 

โดยมอบให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการและดำเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

          เนื่องจากหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการทาบทาม รองศาสตราจารย์

ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้

จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตร พ.ศ.

2560  ตามแบบฟอร์ม

สมอ.08 ต่อไป

               ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

              เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 จากนายไพฑูรย์ โพธิสว่าง เป็น นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว เนื่องจากนายไพฑูรย์ 

โพธิสว่าง  หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

          ปรับลำดับให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรตามลำดับดังนี้

            ลำดับที่ 1. ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร

            ลำดับที่ 2. นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว

            ลำดับที่ 3. นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

            ลำดับที่ 4. นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์

            ลำดับที่ 5. นายจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์

            ลำดับที่ 6. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร

            ลำดับที่ 7. นายธีระ กุลสวัสดิ์

            ลำดับที่ 8. นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์      



ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ

ต  หลักสูตร พ.ศ. 2560   สมอ.08

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การทบทวนเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร

พ.ศ. 2560 โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๓

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2561

         ตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 4.3.5  ที่ประชุมมีมติมอบหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ประสานกับอาจารย์ประจำในภาควิชารัฐศาสตร์

ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยมอบให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว

นั้น

         ในการนี้ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ได้ดำเนินการทาบทามอาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ ตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์  คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้

ภาควิชาฯจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2561 ตามแบบฟอร์ม สมอ.08

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

     เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 จากนายไพฑูรย์ โพธิสว่าง เป็น นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว เนื่องจากนายไพฑูรย์ 

โพธิสว่าง  หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2561 สมอ.08 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร พ.ศ. 2561 โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๔

การพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

          ตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 4.3.4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมอบให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประสานงานกับ

งานวิชาการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

          สืบเนื่องจากหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการทาบทาม รองศาสตราจารย์

ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นในการมอบหมายให้

ดร.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก

ไปเป็นอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

          เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตามแบบฟอร์ม สมอ.08

 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

      เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

           1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ในลำดับดังนี้

          ลำดับที่ 2 จาก นางสาวเมทินา อิสริยานนท์ เป็น นายพงศธร  แก้วมณี เนื่องจาก

นางสาวเมทินา อิสริยานนท์  ย้ายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

           2. อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลำดับดังนี้

                   ลำดับที่ 1 นางสาวศิกัญญา   อยู่เมือง

                   ลำดับที่ 2 นางสาวชยาภรณ์  จตุรพรประสิทธิ์



                   ลำดับที่ 3 นางสาวเมทินา อิสริยานนท์

 

 

 

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  สมอ.08 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2564 โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๕ พิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. 2564

         ตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 4.3.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี  พ.ศ. 2564  โดยมอบให้ภาควิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

         สืบเนื่องจากหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการทาบทาม รองศาสตราจารย์

ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นในการมอบหมายให้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

         เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

จึงขอทบทวนไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัช

ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี  พ.ศ. 2564

ประเด็นเสนอ        

       

 เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี  พ.ศ. 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การทบทวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. 2564

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๖ ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษรายวิชา 67527164 Military Science (วิชาวิทยาการทหาร)

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปลาย

ปีการศึกษา 2564

          ตามที่ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชา

67527164 Military  Science (วิชาวิทยาการทหาร) ประจำภาคปลาย

ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ด้วยการเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ  พ.ศ.2556 จึงต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ดังรายนามต่อไปนี้

                     1. น.ท. หญิง ณัฏฐกร  สุขสกุล

                     2. น.อ. นพดล  ออมแก้ว ร.น.

                     3. น.อ.หญิง อรุณรัศมิ์  เครือครุฑ   ร.น.

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษรายวิชา 67527164 Military Science (วิชาวิทยาการทหาร)  จำนวน 3

ท่าน ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษรายวิชา 67527164 Military

Science (วิชาวิทยาการทหาร) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปลาย  ปีการศึกษา 2564

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๗ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลา

โดยขอเพิ่มภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์บางส่วนเวลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน ที่ อว 8๑๐๒.๑๑/0๔๘๒ ลงวันที่ ๘

กันยายน พ.ศ.2564 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ประกอบกับ

มติคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ครั้งที่ 7/2564 เมื่อคราวประชุม วันที่ 18 สิงหาคม

พ.ศ. 2564 วาระที่ 3.2 เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

และพนักงานส่วนเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

และคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0068/2564

เรื่อง  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแบบบางส่วนเวลา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

                             เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในเอกสาร

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์

            บางส่วนเวลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นดังนี้

                              ปฏิบัติหน้าที่การสอน

                                            1. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

         2. ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ

งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                              รายละเอียดการขออนุมัติ

                                        1.  จ้าง นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์ และนางสาวธัญพิชชา

สามารถ

                                        2.  อัตราเงินเดือน 16,800 บาท

                                        3.  ปฏิบัติงาน ๓ วันต่อสัปดาห์

                                        4.  ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

                              หมายเหตุ

                                        1.  ไม่เลื่อนเงินเดือน

                                        2.   จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประเด็นเสนอ        



เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลา

โดยขอเพิ่มภาระงานขั้นต่ำขออาจารย์บางส่วนเวลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานแผน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำ หลักสูตรรัฐศาสตมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ดังนี้

          1. เนื่องจาก นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว

ย้ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จึงขอเปลี่ยนเป็น นางสาวเมทินา อิสริยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แทน    

          2. ขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวพัชราภา

ตันตราจินและนางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล 

          3.

ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลำดับดังนี้

          ลำดับที่ 1        นางสาวเมทินา อิสริยานนท์    

          ลำดับที่ 2        นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

          ลำดับที่ 3         นายชัยณรงค์ เครือนวน

          ลำดับที่ 4        นายสกฤติ อิสริยานนท์     

          ลำดับที่ 5        นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว

          ลำดับที่ 6        นางสาวพัชราภา ตันตราจิน

          ลำดับที่ 7        นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว เป็น ดร.เมทินา

อิสริยานนท์ และเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 2 ท่าน คือ ดร.พัชราภา ตันตราจินและดร. ญาเรศ

อัครพัฒนานุกูล และปรับรายชื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำฯ

ให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองโดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ



และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำ หลักสูตรรัฐศาสตมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ดังนี้

          1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในลำดับดังนี้

                    ลำดับที่ 1 จาก นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว เป็น นางสาวเมทินา

อิสริยานนท์   เนื่องจาก นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว ย้ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

          2 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

                    ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ในลำดับดังนี้

                    ลำดับที่ 4 จาก นางสาวเมทินา อิสริยานนท์  เป็น นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว

เนื่องจาก นายโอฬาร  ถิ่นบางเตียว ย้ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                    ลำดับที่ 6 จาก นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง ตัดออก เนื่องจาก นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง

หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

 

          3.

ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลำดับดังนี้

          ลำดับที่ 1        นางสาวเมทินา อิสริยานนท์    

          ลำดับที่ 2        นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

          ลำดับที่ 3        นายชัยณรงค์ เครือนวน

          ลำดับที่ 4        นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว

          ลำดับที่ 5        นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล.

          ลำดับที่ 6        ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล     

          ลำดับที่ 7        นางสาวโชติสา  ขาวสนิท

          ลำดับที่ 8        นางสาวพัชราภา ตันตราจิน

          ลำดับที่ 9        นายภัทรพงษ์  รัตนเสวี     

          ลำดับที่  10     นายสกฤติ อิสริยานนท์     



ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, อาจารย์ประจำหลักสูตร และปรับรายชื่อ ฯ

ให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำ

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองโดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๓ การพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ

15 ปี

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตณ์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.1.4 พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครบรอบ 15 ปี โดยระบุให้ภาควิชากำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดงานครบรอบ 15 ปี ภาควิชาละ 2 กิจกรรม

โดยนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในรอบเดือน ธันวาคม ความทราบแล้วนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์

ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ฯ จำนวน 2 กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทำบุญและเสวนาฯ

เนื่องในคล้ายวันสถาปนาคณะฯ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมคณะรัฐศาสตณ์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ เห็นชอบ คณบดีรับไปพิจารณา และกำหนดรูปแบบ มอบ

ผช.สุทธาทิพย์ เก็บภาพถ่าย อาจสัมภาษณ์ คณาจารย์ 



๔.๔.๔

การเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออมุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลาโดยขอเพิ่มภาระงานขั้นต่ำขออาจ

ารย์

บางส่วนเวลา ภาควิชารัฐศาสตร์

         ตามหนังสือที่ อว 8111/0303 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เรื่อง ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565

(จ้างต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ตามเอกสารแนลหมายเลข 1 ประกอบกับ

มติคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อคราวประชุม วันที่ 18 สิงหาคม

พ.ศ.2564 วาระที่ 3.2 เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และพนักงานส่วนเวลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 และคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่

0067/2564 เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแบบบางส่วนเวลา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รวมถึงรายละเอียดการเสนอขออนุมัติจ้างพนักงงานบางส่วนเวลา

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ความทราบแล้วนั้น

                    ภาควิชารัฐศาสตร์ เมื่อคราวประชุม วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.

ได้มีมติ(เวียน) เสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติ

เนื่องจากเป็นการจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จึงกำหนดให้แก้ไขโดยคงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติไว้เป็นประการเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้

                              ปฏิบัติหน้าที่การสอน

                                        1. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                                        2. ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการและภาระงานอื่นๆ

ตามที่ได้รับมอบหมาย

                              รายละเอียดการขออนุมัติ

                                        1. จ้าง นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ

                                        2. อัตราเงินเดือน 16,800 บาท

                                        3. ปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์

                                        4. ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

                              หมายเหตุ

                                        1. ไม่เลื่อนเงินเดือน

                                        2. จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลาในสอดคล้อง

กับการจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเพิ่มภาระงานสอนขั้นต่ำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออมุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลาโดยขอเพิ่มภาระงานขั้นต่ำขออาจ

ารย์บางส่วนเวลา ภาควิชารัฐศาสตร์ โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ประสานงานกับงานแผน

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๕ การพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตณ์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วาระที่ 4.1.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประชุมมีมติ ขอให้ระบุ OKRs หรือ AUN

ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 ตามแบบฟอร์มของงานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ความทราบแล้วนั้น

ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแบบฟอร์ม ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอนำเสนอแผนปฏิบัติการในส่วนของภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของภาควิชารัฐศาสตร์

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ เห็นชอบ



๔.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลา

โดยขอเพิ่มภาระงานขั้นต่ำขออาจารย์

บางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์

        ตามหนังสือที่ อว 8111.2/074  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง

ขอจ้างอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบหมายเลข

1 ประกอบกับ มติคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อคราวประชุม วันที่ 18

สิงหาคม พ.ศ.2564 วาระที่ 3.2 เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

และพนักงานส่วนเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

และคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0068/2564 เรื่อง  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแบบบางส่วนเวลา

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 

ความละเอียดทราบแล้วนั้น

          เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในเอกสาร ภาควิชานิติศาสตร์

จึงขอเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์บางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นดังนี้

                              ปฏิบัติหน้าที่การสอน

                                        1. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

     2. ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ

งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                              รายละเอียดการขออนุมัติ

                                        1.  จ้าง นางสาวจงรักษ์  เมธาวรกุล,  นางสาวจันทนี 

นาคเจริญวารี และนายคณิน วงศ์ใหญ่

                                        2.  อัตราเงินเดือน 11,200 บาท

                                        3.  ปฏิบัติงาน 2 วันต่อสัปดาห์

                                        4.  ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ.2565

                              หมายเหตุ

                                        1. ไม่เลื่อนเงินเดือน

                                        2. จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเด็นเสนอ        



เพื่อโปรดพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลาให้สอดคล้องกับ

การจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเพิ่มภาระงานสอนขั้นต่ำ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การเปลี่ยนแปลงภาระงานและรายละเอียดการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลา

โดยขอเพิ่มภาระงานขั้นต่ำขออาจารย์บางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์

โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ประสานงานกับงานแผน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕.๒ พิจารณาการขอแก้ไขคะแนนและเกรด ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ของอาจารย์จุฑาทิพย์ พบสุข

รายวิชา 67834559 กฎหมายศุลกากร กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101

         ด้วย อาจารย์จุฑาทิพย์  พบสุข อาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชา 67834559

กฎหมายศุลกากร ให้แก่นิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101 ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา

2564

โดยได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนและส่งเกรดในรายวิชาดังกล่าวตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  แต่ภายหลังพบว่าคะแนนงานกลุ่มของนิสิตมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบการส่งงานทางอีเมล์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอแก้ไขคะแนนและเกรดในรายวิชา 67834559 กฎหมายศุลกากร 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขคะแนนและเกรด ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564  ของอาจารย์จุฑาทิพย์  พบสุข 

รายวิชา 67834559  กฎหมายศุลกากร กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอแก้ไขคะแนนและเกรดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ของอาจารย์จุฑาทิพย์  พบสุข รายวิชา 67834559 กฎหมายศุลกากร กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101

โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕.๓ พิจารณาการขอแก้ไขคะแนนและเกรด ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ของอาจารย์ธนฤทธิ์ โทวรรธนะ รายวิชา 67832259 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101

         ด้วย อาจารย์ธนฤทธิ์  โทวรรธนะ อาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชา

67832259 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ให้แก่นิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101

ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564

โดยได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนและส่งเกรดในรายวิชาดังกล่าวตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  แต่ภายหลังพบว่าคะแนนงานกลุ่มของนิสิตมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบการส่งงานทางอีเมล์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอแก้ไขคะแนนและเกรดในรายวิชา 67832259  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาการขอแก้ไขคะแนนและเกรด ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ของอาจารย์ธนฤทธิ์  โทวรรธนะ รายวิชา 67832259  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2101

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอแก้ไขคะแนนและเกรดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา

2564 ของอาจารย์ธนฤทธิ์  โทวรรธนะ รายวิชา 67832259  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน กลุ่ม 1 และกลุ่ม

2101 โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

        ตามที่ ภาควิชานิติศาสตร์ จะจัดตั้งหน่วยงานภายในระดับคณะ

โดยยกฐานะจากภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์

ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2565 โดยได้เสนอ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ

ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4

 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการยกฐานะจากภาควิชานิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ ดังนั้น

เพื่อให้การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง)

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาการขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยให้ระบุตำแหน่งรองอธิการบดี และนำเสนอเป็นมติเวียนต่อไป

โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๔.๐๐ น.

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


