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ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ตราชูสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามบางแสนฟุตบอลคลับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์ครั้งที่ ๕” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท คือ กีฬาฟุตบอลและแชร์บอล และ
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มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีม VIP คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ ทีมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ โดยในช่วงค่่ามีงานเลี้ยง “ราตรีสังสรรค์ ปีละหนคนกันเอง” ซึ่งมีการประกวดดาวเดือน ซึ่งใน
ละหลักสูตรต้องส่งตัวแทนเข้าประกวด การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนิสิตแต่ละหลักสูตร
รวมทั้งเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยมีอาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดี กล่าวต้อนรับ วิทยากรและกล่าวเปิดโครงการอบรม ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
น่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการท่างานวิจัยเชิงคุณภาพระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
รุ่นที่ 7 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจ และสังคมยุคปฏิรูป”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องสัมมนา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๗ จัดงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมยุคปฏิรูป” โดยมี ผศ. บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
กล่าวต้อนรับวิทยากร ซึ่งมี ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรทั้ง ๓ ท่าน ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต
ธีรเวคิน ราชบัณฑิต/ ประธานกรรมการสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
๒. คุณกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ๓. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจถึง ๓ หัวข้อใหญ่
คือ ทิศทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคปฏิรูป และกระบวนยุติธรรมกับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการบริหารรัฐกิจและสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

3

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
ในการทางาน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ QS๒-๔๐๗ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการท่างาน” ให้กับนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดและมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงการและ
กล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมแอดวานซ์เอ็กเซล)
ให้กับนิสิตปัจจุบันซึ่งก่าลังจะจบการศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งน่าไปใช้ในการ
ท่างานได้ในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทบทวนแผน
และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2558
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี เป็นประธานเปิดงานและ
แถลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายในการบริหารคณะ ฯ ภายในงานได้มีการแถลง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการจัดโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก
คุณราตรี แซ่หว่อง ที่ปรึกษาหัวหน้าส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ ส่าหรับการเบิกจ่ายในการจัดท่าโครงการตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารคณะ ฯ และทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการเบิกจ่ายในการจัดท่าโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร
บุคลากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปสวัสดี
ปีใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหาร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมอบของที่ระลึก ปฏิทินและสมุดจดบันทึกของคณะ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป ทั้งนี้ ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่หน่วยงานดังต่อไปนี้
คณะโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล และโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต้อนรับรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ และกล่าวต้อนรับนิสิตรายวิชาวิทยาการทหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายและเปิดคอร์สในรายวิชาวิทยาการทางทหาร โดยได้รับเกียรติจาก
พลโท นิวัติ สุบงกฎ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมา
บรรยายเบื้องต้นให้นิสิตในรายวิชาวิทยาการทหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยการจัดบรรยายและเปิดคอร์สในรายวิชาวิทยาการ
ทางทหารในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตที่เลือกวิชาเสรีนี้ ได้รับรู้ถึงจุดประสงค์และความเป็นมาของวิชานี้ ซึ่งถือเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตที่ได้ทาการเลือกมาเรียนในรายวิชาวิทยาการทหารต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นาโดย อาจารย์นฤชิต แสนปากดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จินดารัตน์
สมคะเณย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพและหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร
นรภาร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประกัน
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมี ดร.จักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ
ผศ. ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ บุคลากรและศิษย์เก่าร่วมให้การต้อนรับ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 Prof. Dr. Purwo Santoso, MA GADJAH MADA UNIVERSITY Indonesia
เดินทางมาบรรยาย เรื่อง นโยบายสาธารณะในประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา Prof. Dr. Purwo Santoso , MA Director Faculty of Social and Political Sciences
GADJAH MADA UNIVERSITY, Indonesia เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง นโยบายสาธารณะ
ในประเทศอินโดนีเซีย แก่นิสิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไป โดยมี ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผศ. ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ คณะกรรมการประจาคณะ อาจารย์พิมพ์ประไพ
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ และอาจารย์พงศธร แก้วมณี ร่วมให้การต้อนรับ
การบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์และได้รับองค์ความรู้จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องอาหารสีคราม โรงแรมบางแสนวิลล่า
แหลมแท่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานสังสรรค์
นี้อย่างพร้อมเพรียง การจัดงานสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรได้พบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ รวมทั้งสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับบุคลากรในการทางานต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.11 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๙ อาคาร ภปร. สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต นางอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี ได้เดินทางไปมอบของที่ระลึก
เพื่อสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค ผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.12 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมเดินทางไปในโครงการศึกษาดูงาน
ผู้นานิสิตประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานผู้นานิสิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงาน
สานักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป) ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดโดยกลุ่ม
งานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ณ University of Battamdong Kingdom of Cambodia
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.13 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 8 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องกระจก QS2 – 102 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ครบรอบ 8 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์
ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมงานทาบุญมนครั้งนี้
การจัดพิธีทาบุญครั้งนี้เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่คนที่มาร่วมงาน รวมทั้ง
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าของคณะ ฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.14 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ รายละเอียดตามความทราบแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นายจักรี ไชยพินิจ ตาแหน่งอาจารย์
เลขที่ตาแหน่ง 9472 ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี อีกตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558
เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.15 ขอส่งข้อมูลรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ตามทีก่ องแผนงานดาเนินการตรวจสอบรายรับจริงงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อมูลจากระบบทะเบียนและสถิตินิสิต) และ
รายรับอื่น ๆ (ข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ) โดยกองแผนงานได้จัดทาสรุปรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการ
รายรับ รวมทั้งวงเงินที่ต้องปรับลดหรือปรับเพิ่มประจาปีงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.16 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามทีม่ หาวิทยาลัยบูรพาได้เสนอเรื่องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา 1 หลัง แจ้งโดยหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 6600/3842 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และ ที่ ศธ 6600/6551 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 ธันวาคม 2557) อนุมันติให้ดาเนินการตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ (หนังสืองบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0712.2/89 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557) แจ้งโดย
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/24483 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.17 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายงานผล
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจาเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 (ระเบียบวาระที่ 1.7.9)
ตามที่กรรมการและเลขานุการ ฯ ได้เสนอเรื่องรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีมติที่ประชุมทีเกี่ยวข้อง
กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังนี้
4. สาหรับอาคารเรียนสหศึกษา สานักงบประมาณได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของราคา
เรียบร้อยแล้วและบริษัทจะยืนราคาจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หากเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียน
สหศึกษาได้ทัน ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยบูรพาจะสามารถให้บริษัทลงนามในสัญญา
และดาเนินการได้ทันที ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.18 ขอแจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ตามมติเวียน
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.19 มอบเกียรติบัตรโครงการ ดู Cheat don’t cheat เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ ใจฮีโร่
ต่อต้านโกง ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
๑.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 จัดค่ายอาสา ณ วิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 2

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคต้น
ปีการศึกษา 2558
งานบัณฑิตศึกษาจัดทาปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์
พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ ๖๗๑๒๑๓ กฎหมายสาหรับนักรัฐศาสตร์
กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๒. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ ๖๗๗๓๓๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ท้องถิ่น กลุ่ม ๐๒, ๒๑๐๑ และ ๒๑๐๓
๓. อาจารย์สหกรณ์ สงรัตน์ ๖๗๗๓๑๒ การปกครองท้องถิ่นไทย กลุ่ม ๐๑
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๔. อาจารย์ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล
- ๖๗๑๔๔๕ การเมืองระหว่างประเทศ กลุ่ม ๐๑
- ๖๗๕๓๒๘ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย - จีน กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา
2557 (เพิ่มเติม)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อทาหน้าที่สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประจา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1. นายธานี ชาวสวน
2. นายวิโรจน์ สิริจันทรานนท์
3. นายชาตรี บุนนาค
4. นายเกรียงไกร กางจากัด
5. ดร.เพ่ง บัวหอม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.6 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
สาขานิติศาสตร์ (อาจารย์ พ.ต.ท. ดร.ประลอง ศิริภูล)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ จานวน 3 อัตรา ในการนี้ มีผู้ยื่นใบสมัครและผ่านการสอบ
คัดเลือก จานวน 1 คน คือ อาจารย์ พ.ต.ท. ดร.ประลอง ศิริภูล โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในภาคปลาย ปีการศึกษา
2557 เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.2 รายงานผลการศึกษา อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
ด้วย อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการนี้ อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ได้ผ่านกระบวน
การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และมีผลการศึกษาออกมาใน 2 รายวิชา

10

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.3 รายงานผลการศึกษา อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล
ด้วย อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล อาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ
2557 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล ได้ผ่านกระบวนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557
เป็นที่เรียบร้อย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.4 รายงานผลการศึกษา อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์
ด้วย อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
ในต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา 2556 (ทุนประเภท 1 ง) ได้รายงานความก้าวหน้าในการศึกษา ตลอดระยะเวลา
18 เดือนที่ผ่านมา โดยอาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ได้เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการ Upgrading Panel ครั้งที่ 1
ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ยื่นเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในเนื้องานของดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ ได้ดาเนินการ
ตามมติและผ่านการประเมินผลรอบที่ 2 โดยผลการประเมินผ่านเป็นที่น่าพึงพอใจและเลื่อนขั้นเป็น Ph.D.
(Candidate) เป็นที่เรียบร้อย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.5 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์ (4 ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้จัดการเรียนการ
สอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นิสิต ภาควิชา ฯ จึงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์มาเป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษที่เคยรับ
เชิญมาบรรยายในภาคการศึกษาอื่น มาบรรยายในภาคการศึกษานี้ จานวน 12 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12/๒๕๕7
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 12/๒๕๕7 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึงวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
(การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึงวันที่ 28 เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕8
มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบการใช้งบประมาณตามรายการแจ้ง

3.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (แก้ไข)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (แก้ไข)
มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาทั้ง 2 หลักสูตรตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตามที่ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้มีมติเรื่องแผนการผลิตบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีการทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตให้สัมพันธ์กับจานวนอาจารย์
ประจาเต็มเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้กาหนดจานวนนิสิตภาคพิเศษไม่เกิน
จากจานวนภาคปกติ ซึ่งจะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การผลิต
บัณฑิตบัณฑิตใหม่กับแผนการรับนิสิตในหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์เดิมนั้น พบว่ายังมี
ความไม่สอดคล้องกันอยู่
ในการนี้ เพื่อเป็นการปรับแผนรับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษหลักสูตรต่าง ๆ ในส่วนของ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การผลิตบัณฑิตใหม่โดยคานึงถึงความต้องการของตลาด
และเพื่อให้สัมพันธ์กับจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาของภาควิชา ฯ จึงขอปรับแผนการรับนิสิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเหตุผลประกอบเพิ่มเติมที่แสดง
ให้เห็นถึงข้อดีที่จะเกิดกับผู้เรียน และให้นาเสนอต่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
4.2 ขออนุญาตแก้ไขเกรดของนิสิต
เนื่องด้วยนายสุทธิศักดิ์ รอดจันทร์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัสนิสิต 56550634 ได้ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 678101 Basic Knowledge of General Law ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กลุ่ม 20106 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พันตารวจเอก ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน นั้น
ซึ่งกลุ่มบรรยายดังกล่าวเป็นกลุ่มบรรยายของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีการเรียนการสอน
เพียง 8 สัปดาห์ และทาการสอบปลายภาค แต่ไม่ขึ้นตารางเรียนในระบบ ทาให้นิสิตเข้าใจผิดว่าเรียน 16 สัปดาห์
ตามปกติ จึงทาให้ไม่ได้สอบปลายภาคและได้ผลการเรียนเป็น F และนิสิตได้เข้าติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อขอแก้ไข
และให้นิสิตทาการสอบและรายงานส่งแล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงใคร่ขอแก้ไขเกรดของนิสิตจาก F เป็น C+
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอ โดยให้แจ้งกาชับอาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผล
การเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งผลการเรียน
4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์ (4 ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้จัดการเรียนการสอน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นิสิต ภาควิชา ฯ จึงเรียนเชิญอาจารย์พิเศษที่เชิญมาใหม่ จานวน 4 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2557 จานวน 4 คน ตามเสนอ
4.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์พิเศษประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1. อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง (อยู่ระหว่างรอทาสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์)
- ๖๗๒๔๖๓ ทฤษฎีการเมืองสีเขียว กลุ่ม ๐๑
- ๖๗๑๔๕๑ การเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุ่ม ๐๑
และ ๒๑๐๑
- ๖๗๓๓๓๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน กลุ่ม ๐๑
2. อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ (อยู่ระหว่างรอทาสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์)
- ๖๗๓๔๓๓ นโยบายสังคมและสวัสดิการของรัฐ กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
- ๖๗๓๓๔๒ เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะ กลุ่ม ๐๑
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2557 จานวน 2 คน ตามเสนอ
4.5 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
เนื่องด้วย นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ ได้เริ่มเข้าทางานเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 และปัจจุบันมี
อายุงาน 11 ปี 3 เดือน ซึ่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยทุนส่วนตัวในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โดยมีค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตร จานวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรที่ได้ศึกษา ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เคยขอรับทุนการศึกษาจากคณะ ฯ
หรือขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษามาก่อน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ฯ มีมติเห็ น ชอบในหลั กการ ทั้ งนี้ อัตราส่ วนลดให้ เป็น อานาจของหั ว หน้าส่ วนงาน
พิจารณาตามต้นทุนการบริหารจัดการหลักสูตร
4.6 ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(นางสาวกุลญาดา เนื่องจานงค์)
เนื่องด้วย นางสาวกุลญาดา เนื่องจานงค์ บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ ได้เริ่มเข้าทางานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2548 และปัจจุบันมีอายุงาน 9 ปี 2 เดือน ซึ่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยทุนส่วนตัวใน
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จานวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีความประสงค์
ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรที่ได้ศึกษา ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เคยขอรับ
ทุนการศึกษาจากคณะ ฯ หรือขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษามาก่อน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุม ฯ มีมติเห็ น ชอบในหลั กการ ทั้ งนี้ อัตราส่ วนลดให้ เป็น อานาจของหั ว หน้าส่ วนงาน
พิจารณาตามต้นทุนการบริหารจัดการหลักสูตร
4.7 การให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชาวอินโดนีเซีย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
มีมติเห็นชอบให้ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชาวอินโดนีเซีย จานวน 100,000 บาท/ คน และให้ยกเว้นค่าบารุง
มหาวิทยาลัยสาหรับนิสิตต่างชาติ ภาคเรียนละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ทุนการศึกษา คนละ 100,000 บาท
2. ค่าบารุงมหาวิทยาลัยสาหรับนิสิตต่างชาติให้ยกเว้นได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะ ฯ
เท่านั้น โดยไม่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยบูรพา
4.8 การตั้งเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ระดับคณะ เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
ตามข้อมูลเสนอ
4.9 ขอความอนุเคราะห์นาเรื่องการไปสัมมนาต่างประเทศ (ถอนวาระ)
ตามที่ คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีมติเรื่องการไปสัมมนาวิชาการใน
ต่างประเทศ “โดยให้ถือปฏิบัติในการยื่นหนังสือขออนุญาตไปปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาและยื่นเรื่อง
อย่างน้อย 15 วัน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อปี”
ความทราบแล้วนั้น ซึ่ง อาจารย์พงศธร แก้วมณี อาจารย์ประจาหลักภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ขออนุมัติในหลักการเข้าร่วมการสัมมนาในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “The International
Society for the Social Studies” ช่วงระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์ในทางวิชาการ โดยอาจารย์พงศธร แก้วมณี ได้บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 7 เดือนเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

-

4.10 ขอความเด่นชัดในการศึกษา (ถอนวาระ)
ด้วย นายสุนทร สุทธิธาทิพย์ เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และ
ขณะนี้ยังเป็นนิสิตที่รักษาสภาพนิสิต และใคร่ขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางที่จะสาเร็จการศึกษา
ให้ทันปี 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

-

4.11 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น
ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 26 คน
โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้รวมวาระที่ 4.11 และ 4.15 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 493 คน พิจารณารวมในวาระเดียวกันได้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้รวมวาระได้ และอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น
ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 519 คน ตามรายชื่อที่เสนอมา โดยให้มีผลอนุมัติตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2558
4.12 จัดค่ายอาสา ณ วิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา (เปลี่ยนเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

-

4.13 ขออนุญาตไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศเนปาล
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ Kathmandu University, Tribhuvan University,
Pokhara University และ Purbanchat University สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย” คณะ ฯ มีความประสงค์ให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม
โครงการนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ได้จัดส่งบทคัดย่อไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการได้ โดยให้เป็นไปตามโครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
ด้านวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2557 ข้อ 7.2 ทุนอุดหนุนการนาไปเสนอผลงานวิจัย ฯ
สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้หักลบจากการใช้สิทธิไปฝึกอบรม
ณ ประเทศตุรกี ที่ผู้ขออนุมัติได้ใช้สิทธิไปแล้วในช่วงต้นปีงบประมาณ 2558
ทั้งนี้ ที่ประชุม ฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในอนาคตหากบุคลากรขออนุญาตไปอบรมหรือ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ให้พิจารณาตามสาระของโครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
4.14 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2557 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 30.2 ได้แก่ Ms.CHANSAMAI SENGDALA รหัส
55921184
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน โดยให้มีผลอนุมัติตั้งแต่
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
4.15 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น
ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 493 คน
โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้รวมวาระที่ 4.11 และ 4.15 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 493 คน พิจารณารวมในวาระเดียวกันได้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

-

4.16 ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (นายธนดล ช้อยวิเชียร)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นายธนดล ช้อยวิเชียร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 4 กลุ่มวิชา ภาคปกติ
โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 100,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. อัตราส่วนลดให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามต้นทุนการบริหารจัดการ

หลักสูตร
4.17 ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (นางสาวสาวิตรี แนบถนอม)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นางสาวสาวิตรี แนบถนอม หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 4 กลุ่มวิชา
ภาคปกติ โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
100,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
หลักสูตร

ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. อัตราส่วนลดให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามต้นทุนการบริหารจัดการ
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4.18 ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (นายสุรเดช สุขเดโช)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นายสุรเดช สุขเดโช หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
งานยุติธรรมและสังคม โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. อัตราส่วนลดให้เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนงานพิจารณาตามต้นทุนการบริหารจัดการ

หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่ประชุม ฯ เห็นควรให้กาหนดขอบเขตการศึกษาดูงานของคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ประจา
ปีงบประมาณ 2558 ในประเทศกลุ่ม ASEAN
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่
26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลิกประชุม 16.25 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

