รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 601 พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 601 พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม QS๒ - ๖๐๒ สมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมหารือกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ เลขาธิการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
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และรองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป อุปนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เดินทาง
มาประชุมร่วมหารือในครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 โครงการอบรมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับว่าที่บัณฑิต นิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ชั้นปีที่ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมสถาน
ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับว่าที่บัณฑิต นิสิตหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป ชั้นปีที่ ๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการ
ในครั้งนี้ เพื่อเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตที่เข้าร่วม และสามารถนาหลักคิด
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดารงตนและปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดย
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
และคุณจิตสวาท ปาละสิงห์ เลขานุการสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ของที่ระลึกปฏิทินและสมุดจดบันทึกของคณะ ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และสืบทอดขนบทาเนียมประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง PJ- ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
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และแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร
มาเป็นวิทยากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ อาจารย์สมคิด เพรชประเสริฐ รองคณบดี
กล่าวรายงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กล่าวต้อนรับวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเกณฑ์คุณภาพของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี รวมถึงบุคลากรได้มีส่วนร่วม
ฝึกกาหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี อีกทั้งทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕8 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องQS๒-๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้หารือกับ Professor Pan Suk Kim นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเอเซีย
(The Asian Association of Public Administration) และ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ เลขาธิการ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ
โดยมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ และ ดร.จักรี
ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มอบของที่ระลึกแก่ ผู้อานวยการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นาของที่ระลึกมอบให้ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อานวยการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และได้เข้าเยี่ยมชมตู้ปลาเศรษฐกิจ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนตู้โชว์ดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมการทาแผนพัฒนาตาบล
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และลงพื้นที่สารวจสภาพปัญหา ณ ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการ
แก่สังคม พร้อมทั้งคณาจารย์จากภาควิชานิติศาสตร์และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองแห่งชาติ (คทช.) ภาคตะวันออก และเครือข่ายชาวบ้านแก้ไขปัญหาที่ดินภายในพื้นที่จังหวัดระยอง
ได้ร่วมกันดาเนินการจัด “โครงการอบรมการทาแผนพัฒนาตาบล เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และลงพื้นที่สารวจ
สภาพปัญหา” ณ ตาบลบางบุตร อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดระยอง โดยจัดให้มีการอบรมการทาแผนพัฒนาตาบล การรับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชน และผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง จานวนทั้งสิ้น ๒๕ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดประชุมการจัดงาน BUU หาดบางแสน
มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมจัดงาน BUU หาดบางแสน มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธาน
ในทีป่ ระชุม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมประชุมด้วย การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเสร็จสิ้นตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ข้อมูลรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ด้วยกองแผนงานได้ดาเนินการตรวจสอบรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อมูลจากระบบทะเบียน
และสถิตินิสิต) และรายรับอื่น ๆ (ข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ) โดยกองแผนงานได้จัดทาสรุปรายรับจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ รวมทั้งวงเงินที่ต้องปรับลดหรือปรับเพิ่มประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของแต่ละส่วนงาน/ หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. สรุปประมาณการรายรับและรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รายรับจากค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายรับอื่น
2. สรุปรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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3.
4.
5.
6.

รายรับจากค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สรุปรายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จาแนกตามภาคการศึกษา) รายรับจากค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สรุปรายละเอียดรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
สรุปรายละเอียดรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
สรุปรายละเอียดรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 ความก้าวหน้าในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจาปี 2559 – 2562 วันที่ 7 – 9 มกราคม พ.ศ. 2559
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้อง PJ - ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี
พรรณวิเชียร มาเป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเกณฑ์คุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ตลอดจนจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีกด้วย โดยมีสาระสาคัญความก้าวหน้า
ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 601 พรหมโยธี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 12/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 601 พรหมโยธี
2.2 รับรองวาระเวียนมติขออนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 จานวน
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757 คน ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)
207 คน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)
4 คน
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
332 คน
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
155 คน
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
60 คน
รวม
757 คน
ในการนี้คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้พิจารณาเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จานวน
ทั้งสิ้น 757 คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองวาระเวียนมติขออนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา 2558 จานวนทั้งสิ้น 757 คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

3.2 ขออนุมัติเลื่อนการบังคับใช้ประกาศมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้คณะ ฯ หารือการเลื่อนบังคับใช้ประกาศมาตรฐานภาระงาน
ของคณาจารย์ไปยังอธิการบดี เรื่อง ข้อขัดข้องตามข้อประกาศ
แก้ไขรายละเอียดมติเพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลประกอบว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บูรพา ได้มีการพิจารณาข้อขัดข้องในการบังคับใช้ตามประกาศ เนื่องจากแต่ละส่วนงานได้วางแผนการจัดสรรภาระ
งานสอนเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม ฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการบังคับใช้ตามประกาศตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
2559 คณะ ฯ จึงมิต้องดาเนินการหารือไปยังอธิการบดี
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขออนุมัติยืมเงินรายได้จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดาเนินการงานก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา และมีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดาเนินงานตามกรอบประมาณการรายรับประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
แต่เนื่องจากคณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษาในงบประมาณปี ๒55๙ ไม่เพียงพอ
ในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้นาเรื่องขออนุมัติยืมเงินรายได้เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒55๘ เพื่อพิจารณาขออนุมัติยืมเงินจาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติยืมเงิน เป็นจานวน ๓,5๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษาให้เสร็จสิ้น และจะดาเนินการชดใช้คืนในปีงบประมาณ ๒5๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติยืมเงินรายได้จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
2. การยืมเงินระหว่างส่วนงานให้ดาเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(กบง.) และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ส่วนงานผู้ยืมดาเนินการส่งรายละเอียดแผนการชดใช้เงินคืน
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุม กบง.ต่อไป
3. ให้พิจารณาใช้สัญญายืมเงินระหว่างส่วนงานที่มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศใช้
4. แจ้งผลเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในวาระการประชุมถัดไป
4.2 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน
๑ คน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (๔ ปี) ชื่อ นายธนพล เกิดทรัพย์ รหัสนิสิต ๕๕๔๔๐๗๙๗
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน 1 คน (นายธนพล เกิดทรัพย์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

8

4.3 ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิต จานวน ๒ ราย
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้กับนิสิตจานวน ๒ ราย คือ นางสาวหัสรา ทองกลาง และนางสาวปรียานุช จันทเดิม
คนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิต จานวน ๒ ราย
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้คืนเรื่องกลับไปให้หลักสูตร ฯ เพื่อหารือกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์เสียก่อน
2. เห็นควรให้ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง และงานบัณฑิตศึกษาร่วมกันร่างหลักเกณฑ์กลาง
ในการให้ทุนการศึกษาแทนที่การใช้เกณฑ์การลดหย่อน
4.4 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สอนในรายวิชา ๖๗๒๖๘๒
Seminar in Thai Politics and Governance
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาขอแต่งตั้งนายไชยา กุฎาคาร เป็นอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สอนในรายวิชา ๖๗๒๖๘๒ Seminar in Thai Politics and Governance
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สอนในรายวิชา ๖๗๒๖๘๒
Seminar in Thai Politics and Governance
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้หลักสูตร ฯ
และภาควิช ารัฐ ศาสตร์ตรวจสอบคุณ สมบั ติของอาจารย์พิ เศษให้ ส อดคล้ องกับ เกณฑ์ การประกันคุณ ภาพทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วย
4.5 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ โดยขออนุมัติ
สาเร็จการศึกษาย้อนหลัง ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทันตามกาหนดผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดและเอกสารแนบท้าย ดังนี้
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
ลาดับที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๔๙๑๐๒๖๙
นายณัฐวุฒิ เลิศศรีสุวัฒนา
๒
๕๔๙๑๐๒๗๕
นายธีรวัฒน์ สุขไทยสงค์
๓
๕๔๙๑๐๓๒๖
นายกิตติศักดิ์ แสงประทุม
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นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๓๙๒๑๓๙๕
๒
๕๓๙๒๑๓๙๙
๓
๕๓๙๒๑๔๓๒
๔
๕๔๙๒๑๑๓๒
๕
๕๔๙๒๑๑๕๗
๖
๕๕๙๒๐๗๙๕
๗
๕๕๙๒๐๘๐๒
๘
๕๕๙๒๐๘๑๒
๙
๕๕๙๒๐๘๓๒
๑๐
๕๕๙๒๐๘๓๕
๑๑
๕๕๙๒๐๘๓๗
๑๒
๕๕๙๒๐๘๙๙

ชื่อ-สกุล
นายธีรภัทร์ ประดับ
นายพงศ์พันธุ์ สมพงษ์
นางสาวศุธินีย์ คล้ายสมบูรณ์
นายธีรภัทร เสาวภาคลิมป์กุล
นายภูรินทร์ สุรเกียรติ
นายกิตติ เหลืองรุจินันท์
นางสาวจินตลีย์ อุเจริญ
นางชุลีวรรณ บัวอินทร์
นายนันทนนท์ วัฒนศฤงฆาร
นายนันทวุฒิ ฆารพันธ์
นายประพันธ์ เพ็งงาน
นายอชิรวิชญ์ แสนคา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๖๙๒๐๙๐๑

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรณิษา สุวรรณประภา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๔๙๒๐๐๖๗
๒
๕๖๙๒๐๘๔๒

ชื่อ-สกุล
ร้อยตารวจเอกอานนท์ อินทร์ฟอง
นายจิรนนท์ จันทรเทพ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
๕๕๙๒๐๙๓๔
๒
๕๕๙๒๐๙๔๘

ชื่อ-สกุล
นายโฆษิตย์ บัวอุดม
นายวศิน มีอนันต์

ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อผู้สาร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน 20 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
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4.6 ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาได้จัดทาปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.7 ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนา ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ผู้สอนรายวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนา กลุ่ม ๐๑
และ ๒๑๐๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้นาส่งเกรดไปแล้วนั้น เมื่อได้กลับมาดูผลการตัดเกรด
อีกครั้ง ปรากฏว่าคะแนนในส่วนของการเข้าชั้นเรียนของนิสิตบางคนไม่ได้ถูกกรอกเข้าระบบ จึงส่งผลต่อเกรด
ของนิสิต จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนของนิสิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนา ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
มติ
ครั้งที่ 1

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียน และแจ้งงานวิชาการบันทึกข้อมูล

4.8 ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชาความรุนแรงและความไม่รุนแรงทางการเมือง
ผู้สอน ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วย ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิรคิ งคล ผู้สอนรายวิชาความรุนแรงและความไม่รุนแรงทางการเมือง
(๖๗๒๔๒๔) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกิดความผิดพลาดในการลงคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์
โดยคีย์เกรดของนิสิตเป็น C ซึ่งตามเกรดการให้คะแนนของการสอบรายวิชาดังกล่าวนิสิตจะได้เกรด B จึงมี
ความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนของนิสิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชาความรุนแรงและความไม่รุนแรงทางการเมือง
ผู้สอน ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
มติ
ครั้งที่ 1

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียน และแจ้งงานวิชาการบันทึกข้อมูล
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4.9 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (อาจารย์ผู้สอน) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตามที่ภาครัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นั้น ภาครัฐประศาสนศาสตร์ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์
พิเศษ (อาจารย์ผู้สอน) ดังต่อไปนี้
1. ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์
2. อาจารย์จุฬาลักษณ์ พันธัง
3. อาจารย์ปาริชาติ คุณปลื้ม
4. อาจารย์วิทยา เชาว์เจริญรัตน์
5. อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
6. ดร.ประวิทย์ ทองไชย
7. อาจารย์สุรีย์พร สลับสี
โดยมี ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอาจารย์พิเศษ (อาจารย์ผู้สอน) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.10 รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน
๑ คน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ นางสาวเพ็ญพิชชา นาธงชัย รหัสนิสิต ๕๕๔๔๐573 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคต้น
ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 คน (นางสาวเพ็ญพิชชา นาธงชัย) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 แจ้งเรื่องมหาวิทยาลัยบูรพาถูกฟ้องเป็นความแพ่งในคดีผู้บริโภค (วาระลับ)
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กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 24
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

