รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๓. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๔. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๕. อ.ธีระ กุลสวัสดิ์
๖. รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร
๗. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๘. อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๙. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๑๐. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๑. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๒. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๓. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

คณบดี
ประธานกรรมการ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าในวาระ

ดิถีขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๖ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ที่ทาการชั่วคราวคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาโดย ดร.บุญรอด บุญเกิด ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อมอบกระเช้าในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๖ โดยมี
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานสานักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป) ร่วมให้การต้อนรับ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๑.๒ คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนา“Thailand
– Korea Joint Symposium ๒๐๑๓” ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๑ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “Thailand –
Korea Joint Symposium ๒๐๑๓” ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์
๒. อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์
๓. อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
๔. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
๕. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน
โดยมี ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๑.๓ การจัดกิจกรรมทาบุญคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของคณาจารย์และบุคลากร วันพุธที่ ๙
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องพรหมโยธี QS๒-๖๐๑ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดงานทาบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จานวน ๙ รูป และรับศีล รับพร เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และบุคลากรทุกท่าน และได้จัดโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าได้รับทราบแนวทาง
ในการดาเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์สมคิด เพชร
ประเสริฐ และอาจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้แถลงแผนยุทธศาสตร์ให้ทราบ โดยในช่วงเย็น ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรือง

ประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มาร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมให้โอวาท
แก่บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทุกท่าน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๑.๔ คณบดีและรองคณบดี (นายสมคิด เพชรประเสริฐ) ร่วมเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานร่วมกับกองอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่กองอาคารสถานที่ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมกับ สปป.ลาว
และทัศนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองอาคารและสถานที่ (ครั้งที่ ๑)
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น คณบดี และรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เข้าร่วม
โครงการฯ ครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๑.๕ การรับนิสิตกัมพูชาจานวน ๑ คน เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่น ๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ การสอบคัดเลือก
ทุนพระราชทานฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามประ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ คือ Mr. ROUENG RATHA สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๑.๖ การสรรหาหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์แทนตาแหน่งที่ว่างลง
เนื่องจากหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ท่านเก่าได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีสักขี
พยานในการเสนอชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรับการเสนอชื่อ
จานวน ๓ ท่านได้แก่
๑. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๒. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
และเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการเสนอวิสัยทัศน์ โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร เป็นประธานการฟังการเสนอวิสัยทัศน์ ซึ่งมีรองคณบดี อาจารย์ธีระ กุล
สวัสดิ์ และดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ได้เข้าร่วมฟังการเสนอวิสัยทัศน์ ในครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๑.๗ คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดรายวิชาเรียนศึกษาทั่วไป
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัด
เชียงใหม่
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมระดมสมองการจัดการเรียน
การสอนวิชาการต่อด้านการทุจริตในประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแคน
ทารีฮิลล์เชียงใหม่ นั้น คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร และรองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จากการเข้าร่วมสัมมนาระดมสมอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เห็นควร
มอบหมายให้ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ ในฐานะผู้ประสานงานรายวิชาสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ ๖๗๑๑๐๑
(Integrated Social Science) นาแนวคิดเรื่องการกระทาผิดทุจริตและแนวทางการต่อต้านการทุจริตมาแทรกเป็นเนื้อหา
ส่วนหนึ่งของรายวิชา เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๑.๘ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อมอบของที่ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร และรองคณบดี
อาจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์ ได้เดินทางไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมอบของที่ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แก่

ผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร ในแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๑.๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรม “ยุวทูต DSI” เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ
อบรม “ยุวทูต DSI” ซึ่งจัดโดยอาจารย์วิภา เฟื่องฟูดารงชัย และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร กล่าวเปิดงาน และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ตลอดจนคณาจารย์เข้าร่วมฟังการอบรม โดยมีผู้อานวยการศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม นางสาวนฐพร บุญยะกร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้
นิสิตทราบถึงความเป็นมาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และขอบเขตในการปฎิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๑.๑๐ คณะผู้บริหารร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่นร่วมกับนิสิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมจานวนประมาณ ๓๗
คน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัด
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาหรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จานวน ๙ คน
๒. นิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง รุ่น ๑ จานวน ๘ คน
๓. นิสิตนิติศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์พิเศษ จานวน ๒๐ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๑.๑๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการจัดซื้อบ้านพักสวัสดิการ
จานวน ๕ หลัง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ
๑. ดาเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปี โดยให้สอดคล้องกับรายละเอียดการแบ่งจ่าย
ตามงวดงาน
๒. เมื่อดาเนินการจัดซื้อบ้านพักเรียบร้อยแล้วดาเนินการจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร
และเป็นที่พักรับรองคณาจารย์
๓. ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดทาประกาศการเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการ โดยมี
การระบุระยะเวลาการเข้าพักอาศัย เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
๑.๒ รองคณบดี(นายสมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ โครงการให้ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าที่พักแก่คณาจารย์ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดาเนินการจัดทาโครงการสนับสนุน
ทุนค่าที่พักแก่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
บูรพา ประเภททุนการศึกษา ณ สถาบันศึกษาต่างประเทศ ขึ้นมารองรับประเภททุนดังกล่าวเพื่อให้มีผลบังคับโดยทั่วไป
และขอความเห็นชอบให้ครอบคลุมถึงการได้รับทุนสนับสนุนค่าที่พัก ของนางสาวภัทรมน สาตรักษ์ โดยได้นาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ที่
ประชุมมีมติดังนี้ (รายงานการประชุมยังไม่ได้รับการรับรอง)
๑. อนุมัติโครงการสนับสนุนทุนค่าที่พักแก่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ได้รับทุนโครงการ
พัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภททุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
๒. เห็นชอบให้ นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ ซึ่งจักเริ่มเดินทางไปศึกษา ณ สหราชอาณาจักรในวันที่ ๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าที่พัก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๓ รองคณบดี(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากกรรมการหลักสูตรลาดับที่ ๔
คือ อาจารย์จินดารัตน์ ยศสมศักดิ์ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ตามการพิจารณาจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนี้ จึงเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ ลาดับที่ ๔ จากอาจารย์จินดารัตน์ ยศสมศักดิ์ เป็นอาจารย์สุพิชฌาย์
ศักดิ์ศรีพยากร ได้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ นางสาวสุพิชฌาย์ ศักดิ์ศรีพยากร
เลขประจาตัวประชาชน ๓-๒๐๐๑-๐๐๖๑x-xx-x
คุณวุฒิ ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๗
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๓.๒ การอนุมัติทุนการศึกษาประเภทการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนางสาวสุชาดา นนท์สืบเผ่า นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๔ รองคณบดี(นางสริยา วิริโยสุทธิกุล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มาตรการและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาที่ได้พิจารณาถึง
เกณฑ์การประเมินต่างๆ และตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงได้จัดทาแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพสูงขึ้นสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจตาม
พันธกิจของคณะฯและเพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน สร้างงานวิจัยและการบริการวิชาการ และสร้างการมีส่วน
ร่วมของนิสิต โดยส่งเสริมให้ทุกภาควิชาและทุกส่วนงานของคณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการต่างๆ มากขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาเพิ่มเติมกรณีวิทยาลัยการบริหารรัฐ
กิจมีการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนามาปรับใช้ในอนาคต
๑.๔.๒ แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๔.๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice : COP) เพื่อการจัดการความรู้ (KM) สาหรับผู้บริหารระดับคณะ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice : CoP) เพื่อการจัดการความรู้ (KM) สาหรับผู้บริหารระดับคณะกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) รวมถึงการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ในประเด็นการประกันคุณภาพทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนานิสิต และระบบการผลิตวารสารวิชาการ อันเป็น
การดาเนินตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย กาหนดจัดในวันพุธที่
๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น. ห้องพรหมโยธี ชั้น ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๕ รองคณบดี(ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ การจัดโครงการประเพณีสิงห์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘
วันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสิงห์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ โดยกาหนดจัดงาน
ขึ้นในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๕.๒ การจัดโครงการวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ลานธรรมมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๕.๓ การจัดโครงการ “กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙”
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ และลานจอดรถวิทยาลัยวิจัยและวิทยาการปัญญา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดจัดโครงการกีฬารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม QS๒-๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษา
มหาราชินี ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุม (รายละเอียดเอกสาร
ดังแนบ)
มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงิน
รายได้ของคณะฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ นั้น หน่วยส่งเสริมการวิจัยฯ ขอสรุปงบประมาณของ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ดั้งนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

สรุป งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ประจาปี โครงการวิจัยเดี่ยว โครงการวิจัยกลุ่ม
งบประมาณ
จานวนเงินที่ใช้
ลาดับ
งบประมาณ
(จานวน)
(จานวน)
ตามแผนงานวิจัย
(บาท)
๑
๒๕๕๔
๗
๙
๙,๗๔๐,๐๐๐
๑,๘๘๐,๐๐๐
สรุป งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประจาปี โครงการวิจัยเดี่ยว โครงการวิจัยกลุ่ม
งบประมาณ
จานวนเงินที่ใช้
ลาดับ
งบประมาณ
(จานวน)
(จานวน)
ตามแผนงานวิจัย
(บาท)
๑
๒๕๕๕
๔
๒
๙,๕๐๐,๐๐๐
๖๓๕,๐๐๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑. โครงการวิจัยเดี่ยว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จานวน

๗

ทุน

จานวนเงิน

๓๓๐,๐๐๐

ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

๑

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับการต่อต้านการทรมาน: ศึกษากรณีการ
ใช้เครื่องพันธนาการในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์:
ศึกษาตัวแบบที่เหมาะเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดอาญาของนิสิต ในมหาวิทยาลัยบูรพา
แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้
เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย
ต่อนโยบายการจ้างแรงงานของสหภาพยุโรป :
ความท้าทายจากการขยายสมาชิกภาพ
การรับรู้และบทบาทเทศบาลตาบลที่มีต่อการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ผลการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ในวิชาการบัญชีสาหรับนักบริหาร โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เศรษฐศาสตร์การเมืองของการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี

๒
๓
๔
๕
๖
๗

บาท

นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช

จานวนเงิน
(บาท)
๕๐,๐๐๐

นางสริยา วิริโยสุทธิกุล

๕๐,๐๐๐

นางสาวเมทินา อุทารส

๕๐,๐๐๐

นางสาวภัทรมน สาตรักษ์

๕๐,๐๐๐

นายสุพจน์ บุญวิเศษ

๕๐,๐๐๐

นางจินดารัตน์ ยศสมศักดิ์

๓๐,๐๐๐

นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว

๕๐,๐๐๐

ผู้วิจัย

๒. โครงการวิจัยกลุ่ม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จานวน

๙

ทุน

จานวนเงิน

๑,๕๕๐,๐๐๐

ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

๑

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างปี ๑๙๙๐ – ๒๐๑๐
แบบจาลองความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์
ลามกอนาจาร
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย
การจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
แบบจาลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สภาพปัญหาของแรงงานอพยพในจังหวัดชลบุรี
แนวคิดแห่งรัฐภายใต้หลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน
การวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
สานักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

บาท

นายวิเชียร ตันศิริคงคล

จานวนเงิน
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

นายอนุรัตน์ อนันทนาธร

๑๕๐,๐๐๐

นางสาวชมเพลิน ภุชฌงค์

๒๐๐,๐๐๐

นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร

๒๐๐,๐๐๐

นายสกฤติ อิสริยานนท์

๒๐๐,๐๐๐

นายเอกวิทย์ มณีธร

๒๐๐,๐๐๐

นายวิเชียร ตันศิริคงคล
นางสาวภัทรมน สาตรักษ์

๒๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

นางสาววาสนา จิรมงคลเลิศ

๑๐๐,๐๐๐

ผู้วิจัย

๓. โครงการวิจัยเดี่ยว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
จานวน

๔

ทุน

จานวนเงิน

๑๘๕,๐๐๐

ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

๑

มาตรการทางกฎหมายและการปล้นเรือใน
ทะเล
การศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานข่มขืน
กระทาชาเราตามประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยกับประเทศมาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดีย
ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ท้องถิ่น ของนิสิตปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติทางการเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมาย
ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์
เช่าซื้อ ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒

๓

๔

บาท
ผู้วิจัย

นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา
นางสาวภารดี ปลื้มโกศล

จานวนเงิน
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

นายธีระ กุลสวัสดิ์

๓๐,๐๐๐

นางสริยา วิริโยสุทธิกุล

๓๐,๐๐๐

๔. โครงการวิจัยกลุ่ม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
จานวน
ลาดับ

๔

ทุน

เป็นจานวนเงิน

ชื่อโครงการวิจัย

๔๕๐,๐๐๐
ผู้วิจัย

บาท
จานวนเงิน

๑
๒

ประชาคมอาเซียน: ศึกษาเชิงวิเคราะห์
นางสาวณัชชา คุณาทัพพ์
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศ
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย
ปัญหาของบุคคลผู้มิสิทธิได้รับค่าทดแทน นายเจนวิทย์ นวลแสง
และค่าใช้จ่ายในคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๐

๓.๒

(บาท)
๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

การขออนุมัติกรอบบรรจุเป็นอาจารย์ประจา นักเรียนทุน นางสาว

ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เสนอพิจารณาการจ้างและการบรรจุ
แต่งตั้งนักเรียนทุน ของนางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ในเบื้องต้นที่ประชุมฯ รับทราบ โดยให้
ดาเนินการขออนุมัติกรอบบรรจุเป็นอาจารย์ประจา โดยให้เริ่มบรรจุปฏิบัติงานย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๔

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการขออนุมัติกาหนดกรอบอัตราพนักงานซึ่ง
จ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุนักเรียนทุนเงินรายได้ส่วนงาน
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๒.๘/๐๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เอกสารดังแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน และมีงบประมาณเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
โดยมีเงินรายได้ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ที่ใช้สาหรับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเนื่องจาก ในปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ได้ตั้งงบไว้ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบัน ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว
จานวน ๑๑๗,๐๗๓.๕๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์) คงเหลือ ๒๗,๕๖๒.๘๔ บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบในหลักการ โดยให้ดาเนินการตั้งงบประมาณกลางปี

๔.๒ พิจารณาการลงทุนในการ Turnkey ในการจัดหาจัดจ้างครุภัณฑ์
ประจาอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา คณะเภสัชศาสตร์
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งหนังสือเชิญชวน
ลงทุนในการ Turnkey ในการจัดหารจัดจ้างครุภัณฑ์ประจาอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิต
ยา คณะเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบการ Turnkey จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือจากแหล่งทุนภายนอก คือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จากัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา มีมติว่า สมควรที่คณะ
เภสัชศาสตร์จักดาเนินการในรูปแบบการ Turnkey จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา มากกว่าการ Turnkey
จากแหล่งทุนภายนอก
คณะเภสัชศาสตร์ พิจารณาตามข้อเสนอแนะ และมติที่มีแล้ว เห็นสมควร
ดาเนินการเชิญชวนสานักงานอธิการบดี และคณะวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงทุน ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(มหาชน) จากัด ได้วิเคราะห์ศักยภาพทางเงินการคลังงบประมาณโดยละเอียดของคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าคณะเภสัช
ศาสตร์สามารถคืนเงินกู้ได้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอย่างช้า ดังนั้น หากหน่วยงานสนใจที่จะร่วม

ลงทุนในการ Turnkey จัดหาจัดจ้างครุภัณฑ์ประจาอาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา คณะ
เภสัชศาสตร์ ในวงเงินทีท่ ่านกาหนด และแสดงความจานงส่งคืนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจักได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๗.๓๗๕ ต่อปี ด้วยเงื่อนไขชาระดอก
ผลทุกสิ้นเดือนนับแต่วันที่มีการเบิกจ่าย และชาระคืนเงินต้น ภายใน ๖ งวด จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖
งวด เป็นอย่างช้า
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมลงทุนกับคณะเภสัชศาสตร์ ในวงเงินจานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
๔.๓ พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซียจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จานวน ๙ ทุน
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
(AOC) กับ Faculty of Administration Science, University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย และคณะฯ ได้
ดาเนินการรับนิสิตชาวอินโดนีเซีย เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคง จานวน ๙ คน ดังนี้
๑. MISS RETNO WULAN SEKARSARI
เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. MISS ANESIA RIVKA
เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓. MISS NIEVIA AFINA WILUJENG
เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔. MR. KAFI KURNIAWAN
เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๕. MR. AKHMAD AMIRUDIN
เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๖. MR. BAYU MITRA ADHYATMA KUSUMA เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๗. MISS THERESIA OCTASTEFANI
เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๘. MISS ILMI USROTIN CHOIRIYAH
เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๙. MISS NOVIYANTI
เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ในการนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใคร่ขอเสนอขออนุมัติทุนการศึกษาให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซีย จากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จานวน ๙ ทุน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจริงจน
จบหลักสูตร ทั้งนี้ไม่เกินทุนการศึกษาละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้นิสิต
และคณาจารย์ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่มีความตกลงร่วมมือทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น
๔.๔

พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ตามที่ นายชัยณรงค์ เครือนวน นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ได้ย้ายไปหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการเทียบโอนผลการ
เรียน ๒ รายวิชา ดังนี้
นายชัยณรงค์ เครือนวน รหัส ๕๕๘๒๐๐๔๖
ลาดับ รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่เคยศึกษา
หน่วยกิต เกรด รหัสวิชา: ชื่อวิชาที่ขอเทียบโอน
๑ ๒๒๗๕๐๐ Reading
๒
S ๙๙๙๐๖๑ Reading
๒ ๒๒๗๖๐๐ Academic Reading
๓
S ๙๙๙๐๖๒ Academic Reading
and Writing
and Writing

หน่วยกิต
๒
๓

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
๑. การเทียบโอนผลการเรียนของนิสิต ดาเนินการโดยส่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรหัสวิชาเป็นผู้
เทียบโอนและต้องนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
๒. นาผลการเทียบโอนเสนอกรรมการบริหารวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และแจ้ง
เพื่อทราบให้คณะกรรมการประจาคณะ
๓. การลงนามในเอกสารให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และอานาจของผู้ลงนามใน
เอกสารให้เรียบร้อย
๔.๕ พิจารณาเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความ
สนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการ
เรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตจานวน ๑ ราย ยื่นคาร้องเพื่อ
ขอรับการพิจารณาดังนี้
- ขอเปลี่ยนสถานภาพจากสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ
นางสาวศิริรัตน์ เปาจันทึก ๕๓๔๔๐๘๙๔ เกรดเฉลี่ย ๒.๑๘
ประเด็นเสนอ พิจารณาการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
เห็นชอบ
๔.๖

พิจารณาการรับนิสิตต่างคณะเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ ที่มีความ
สนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ โดยเข้าศึกษาในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิต ที่มีผลการ
เรียนดี มีความประพฤติดี ขอยื่นคาร้องเพื่อย้ายคณะ และเปลี่ยนสาขาวิชานั้น ขณะนี้มีนิสิตจานวน ๑๐ ราย ยื่นคาร้อง
เพื่อขอรับการพิจารณาดังนี้

- นิสิตขอย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวมลวิภา
๒. นางสาวฑรินันท์
๓. นางสาวอมรรัตน์
๔. นางสาวมรกต

รุ่งรัศมีวิริยะ
จันทรวงษ์
แจ่มผล
มัติโก

๕๓๐๓๐๘๓๘
๕๓๐๓๐๔๓๔
๕๓๐๓๐๔๖๖
๕๓๐๓๐๔๕๒

เกรดเฉลี่ย ๒.๐๙
เกรดเฉลี่ย ๒.๓๓
เกรดเฉลี่ย ๒.๖๔
เกรดเฉลี่ย ๒.๕๑

- นิสิตขอย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
๑. นางสาวจรีญา
ประสุวรรณ ๕๓๐๒๐๖๙๑ เกรดเฉลี่ย ๒.๘๔
๒. นางสาวสุนทีรย์
บุญพา
๕๓๐๒๑๐๓๔ เกรดเฉลี่ย ๒.๖๘
- นิสิตขอย้ายจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็นคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
๑. นางสาววรรณรัตน์ พรมรังษี
๕๔๔๓๐๑๐๕ เกรดเฉลี่ย ๒.๘๖
๒. นางสาวสุจิรา
จันทร์เทียน
๕๔๔๓๐๑๑๙ เกรดเฉลี่ย ๒.๘๓
๓. นางสาวอาพร
วรรัตน์
๕๔๔๓๐๑๓๑ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๕
๔. นางสาวนฤพร
พุ่มศรีนวล
๕๔๔๓๐๐๘๕ เกรดเฉลี่ย ๓.๐๖
ประเด็นเสนอ พิจารณาการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
เห็นชอบ
๔.๗ พิจารณาอนุมัติสาเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
ทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) จานวน ๑ คน ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จานวน ๑ คน คือสาขาวิชการบริหารทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียน) บัดนี้ งานวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ รับรองรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ
เห็นชอบ
๔.๘

พิจารณาขอกรอบอัตราพนักงานเงินรายได้สายสนับสนุนเพิ่มเติม

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดกรอบอัตรากาลังและอัตราวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดเป็นส่วนงานขนาดใหญ่/สถาบันหรือสานักงานขนาดใหญ่ โดยมี
นิสิตมากกว่า ๓,๐๐๐ คน และมีงบประมาณมากกว่า ๑๕ ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีนิสิต
ตามตารางแสดงจานวนนิสิตทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจานวน ๖,๔๓๙ คน ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่มีอยู่ ๒๒ คน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนิสิตซึ่งมีจานวนมาก ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ได้แบ่งเบาภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการจ้างลูกจ้างรายวัน จานวน ๑๗ อัตรา และนิสิต
ช่วยงานจานวน ๑๒ อัตรา บัดนี้งานนโยบายและแผน ได้ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ภาระงานของสายสนับสนุน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พิจารณาจานวนกรอบ
อัตราพนักงานเงินรายได้สายสนับสนุนเพิ่มเติม จานวน ๓๓ อัตรา เพื่อที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะได้ดาเนินการขอ
อนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา
ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดกรอบอัตรากาลัง และอัตราของวงเงินที่จะพึง
ใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการเสนอร่างฉบับใหม่ผ่าน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการจัดทาประกาศ

๔.๙ พิจารณาการขอย้ายนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่ศึกษา
ณ วิทยาเขตจันทบุรี กลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๒.๖/๐๐๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง
สอบถามข้อมูลความชัดเจนการจัดการศึกษาสาหรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตจันทบุรี ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งานบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิต กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเรื่องการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ศึกษา ณ วิทยาเขตจันทบุรี จาก
ผู้ปกครองนิสิต เนื่องจากผู้ปกครองแจ้งว่านิสิตได้รับข้อมูลจากอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ว่าจะมีการย้ายนิสิต
จากวิทยาเขตจันทบุรีไปอยู่ที่ ม.บูรพา ชลบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้
ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา งานกิจการนิสิต
กองบริหาร วิทยาเขตจันทบุรี ได้กาหนดให้เป็นช่วงของการจองหอพักของมหาวิทยาลัย และต้องชาระค่าธรรมเนียม
หอพักที่จองไว้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยหากนิสิตชาระค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่คืนเงินดังกล่าวทุกกรณี ผู้ปกครองจึงเกิดความสับสนว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร ประกอบกับกอง
บริหาร วิทยาเขตจันทบุรี มิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการนานิสิตหรือย้ายนิสิตจากวิทยาเขตจันทบุรีไปยัง ม.บูรพา ชลบุรี แต่
ประการใด จึงมีความประสงค์ที่จะขอทราบความชัดเจนจากทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ในการจัดให้บริการนิสิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ประเด็นเสนอ
มติ
ระเบียบวาระที่ ๕

เลิกประชุม

เวลา

การขอย้ายนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่ศึกษา ณ วิทยาเขต
จันทบุรี กลับมาศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๓, และ ๔ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ถอนวาระ
เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

-

๑๘.๐๐ น.

(นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ)
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

