รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 1๓.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
4. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
5. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
6. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
๗. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
๘. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
๙. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
๑๐. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑๑. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑๒. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
1๓. นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
1๔. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)
1๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ คาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๔๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย)
คณะฯ ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยแต่งตั้งพันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย อาจารย์ประจาภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ โดยให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ
คณบดีผู้เสนอแต่งตั้ง หรือจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง (ดังเอกสารแนบ)
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๒ รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ รายงานเงินสะสมคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กองคลังและทรัพย์สินได้รายงานเงินสะสมคงเหลือของคณะฯ ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยได้จัดทารายงานเงินสะสมคงเหลือ ๒ ประเภท (ดังเอกสารแนบ) ดังนี้
- รายงานจานวนเม็ดเงินที่หมดภาระผูกพัน (เงินรายได้) (หักเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระหว่าง
หน่วยงาน)
- รายงานจานวนเม็ดเงินที่หมดภาระผูกพัน (เงินรายได้) (ยังไม่หักเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระหว่าง
หน่วยงาน)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความพร้อมด้านวิชาการดาเนินการจัดการศึกษาในต่างประเทศได้อย่างมี
มาตราฐานและคุณภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
(ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติที่

ประชุม ฯ รับทราบ
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๑.๒.๓ แนวปฏิบัติเรื่องการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในต่างประเทศ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ตามมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือเรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนงานยังคงถือปฏิบัติตามมติดังกล่าว ทั้งนี้ใน
การพิจารณาอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ผู้มีอานาจ
อนุมัติต้องคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสมและประหยัดโดยถือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร มิให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีระยะเวลาในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ที่เพียงพอ และต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคระรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ การใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๑๐ ปี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะฯ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุญาตใช้ตราเฉลิมฉลองครบรอบ ๑ ปี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้ว ให้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถใช้ตราเฉลิมฉลองดังกล่าวกับหนังสือภายนอกและภายในได้ โดยมีรูปแบบ
ตามตัวอย่าง ดังเอกสารแนบท้าย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปานิก) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ โครงการค่ายอาสารัฐประศาสตร์ศาสตร์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอาสารัฐประศาสตร์ศาสตร์ ในระหว่างวันที่
๒๒-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านในห้วย อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีคณาจารย์และนิสิต
จานวน ๒๔ คน ร่วมบูรณะโรงเรียนและชุมชนที่ประสบอุทกภัย บริจาคสิ่งของที่จาเป็นให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1๑/๒๕๕9 วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1๑/๒๕๕9 วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม ๖๐๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ สรุปพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่
๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาการรายชื่อผู้สาเร็จผู้สาเร็จการศึกระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จานวน ๙ คน (ผู้นาเสนอรองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕9
จานวน ๙ คน (ดังเอกสารแนบ) ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอนฯ) จานวน 3 คน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) จานวน 2 คน
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) จานวน 2 คน
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จานวน 1 คน
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 1 คน
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
มติ
ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองมติการพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๙ คน ตามที่เสนอ
๔.๒ พิจารณาภาระงานสอนเกิน ๑๒ หน่วยกิต ของอาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร อาจารย์ประจา
ภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งมีภาระงานสอน จานวน ๑๕ หน่วยกิต ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาภาระงานสอนเกิน ๑๒ หน่วยกิตของอาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร อาจารย์ประจาภาควิชา
นิติศาสตร์ มีภาระงานสอนเกิน 1๕ หน่วยกิต ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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