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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 10/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

ลาประชุม
ลาไปต่างประเทศ
ลาไปต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 10/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๖๐๒/๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะ ฯ ทั้ง ๔ ท่าน ๑. พ.ต.อ. ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ ๒. ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ๔. นายสงคราม วัฒนะรัตน์ ร่วมให้การวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้
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โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกเป็นวารสาร การเมือง การบริหารและกฎหมายพร้อม
พระไพรีพินาศให้กับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่าน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.2 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมงานเกียรติภูมิ

แห่งบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน เกียรติภูมิแห่งบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้เกษียณอายุการทางานจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค ๒. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ ซึ่งทั้ง ๒ ท่าน ได้รับมอบของที่ระลึก
ได้แก่ พระพุทธรูป โล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดทาขึ้นมามอบให้เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจ จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงาน
ในครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณ

ที่ภาคภูมิ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องกระจก QS๒-๑๐๒ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานในงาน โดยในปีนี้มีคณาจารย์
ผู้เกษียณอายุการทางาน จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพรัฐพล ศรีบุญนาค ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับมอบของที่ระลึกและกระเช้าผลไม้เป็น
ของที่ระลึก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและคารวะต่อบุคลากรที่อุทิศตนต่อการทางานจนถึง
วันที่เกษียณอายุการทางาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์และการแสดงวิสัยทัศน์
เมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์และการแสดงวิสัยทัศน์
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้อาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ประกอบไปด้วย ๑. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
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๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร เป็นประธานและกรรมการ การคัดเลือกหัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์คนใหม่ ทั้งนี้ ได้มผี ู้บริหารคณะ ตัวแทนคณาจารย์จากทั้ง ๓ ภาควิชาในคณะ ร่วมเข้ามาเป็น
กรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ ๑๔
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งนางอรพร สดใส
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง”
รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม – ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ระยะเวลาอบรม รวมทั้งสิ้น ๒๖ วัน
๑๐๘ ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยวิชาความรู้ที่มีความหลากหลายในการบริหารจัดการสาหรับนักบริหารระดับกลาง
สายสนับสนุน ทั้งนี้ ยังได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิบริษัท
สยามแฮนด์ส จากัด (การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เสื้อแตงโม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (การบริหารงานบุคคล
การจัดการระบบสารสนเทศ และการผลิตภาพยนต์) สาหรับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบัน
ต่าง ๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การบริหารจัดการน้า NEWater, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สวน
พฤกษศาสตร์ Super Tree in Gardens by the Bay, การบริหารจัดการผังเมือง Urban Redevelopment
Authority (URA) สานักผังเมือง, Singapore City Gallery, ห้องสมุดที่ National University of Singapore
(NUS) และ Singapore Management University (SMU) เป็นต้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการประชุมพูดคุยกับประชาชนตาบลวังสมบูรณ์
ในการแก้ปัญหา (ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ในการแก้ปัญหา (ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย) โดยการพูดคุยในครั้งนี้ มีคณาจารย์จากคณะ ฯ
มาให้ความรู้และร่วมกันหาทางออกให้กับประชาชนที่เดือดร้อน จานวน ๔ ท่าน ดังต่อไปนี้
๑. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
๒. อาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน
๓. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
๔. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
การพบปะกันครั้งนี้ เป็นการทางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการและภาคประชาชน ภายหลังที่
คณะ ฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้มแข็งของชุมชนกับสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

4

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิโรฒน์ ชมภู
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับ ดร.วิโรฒน์
ชมภู ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ ทั้งนี้ ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเป็น
พระไพรีพินาศที่จัดทาขึ้นในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นศิริมงคล
และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นกันเอง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาตร์เป็นประธานในพิธีตักบาตรประจาสัปดาห์
จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธารงบัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธาน
ในพิธีตักบาตรประจาสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยจัดเป็น
ประจาทุกวันพฤหัสบดี ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรประจาสัปดาห์
ในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดพิธีตักบาตรสัปดาห์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รู้จักการให้ทาน
รักษาศีล ซึ่งเป็นหลัก ขั้นแรกของพระพุทธองค์ในการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และได้มีโอกาสสั่งสมบุญ
จากการให้ทานและรักษาศีล ทาให้จิตใจอ่อนโยนและรู้จักเสียสละ เพื่อรักษาวัฒนธรรมของไทยในการทาบุญ
ตักบาตร ซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 ชมรมศิษย์เก่าการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์น้อง - พี่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบางแสนฟุตบอลคลับ
ชมรมศิษย์เก่า รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันฟุตบอล สานสัมพันธ์น้อง - พี่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี เป็นประธานและร่วมลงแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ภายในงานมีศิษย์เก่า
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๖ (JSA ๖) ซึ่งจบการศึกษาไปเมื่อปี
การศึกษาที่ผ่านมา ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งมีทั้งหมดสามทีม คือ JSA รุ่นที่ ๖, ๗ และ ๘ ลงทาการแข่งขัน
โดยผลการแข่งขันเป็นทีม JSA ๗ ที่คว้าถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลไปครอง การจัดแข่งฟุตบอลในครั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างศิษย์ปัจจุบันกับศิษย์เก่า
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาตร์วางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จ

พระปิยมหาราช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดชลบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ โดยนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด
ชลบุรี ข้าราชการ ทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวชลบุรี
ทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
รองคณบดี และ นางอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พร้อมใจถวายราชสักการะเพื่อน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.11 รายงานงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะ ฯ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรนั้น หน่วยส่งเสริมการวิจัย ฯ ขอสรุป
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย รวมจานวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ เป็นเงินจานวน ๖,๕๙๖,๓๘๐ บาท
(หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ เนื่องจาก นางสาวศิริรักษ์ สิงหเสม เป็นผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ได้ยกเลิกสัญญากับผู้ให้ทุนในโครงการวิจัย เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการก่อรูปความ
เป็นพลเมืองให้แก่ประชาชน: ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ดกับประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ
อุทกภัย ๒๕๕๔” พร้อมทั้งคืนทุนอุดหนุนการวิจัยจานวน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับผู้ให้ทุน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.12 รายงานงบประมาณทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ

2557
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงิน
รายได้ของคณะ ฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรนั้น หน่วย
ส่งเสริมการวิจัย ฯ ขอสรุปงบประมาณทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ รวมโครงการทั้งสิ้น ๙ โครงการ เป็นเงิน
จานวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.13 เอกสารรายงานการตัดโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 4 คณะ
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดประชุมพิจาณาค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
4 คณะ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.14 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ 2558
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีงบประมาณ 2558 ได้สรุปวงเงินตั้งบประมาณเงินรายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.15 แผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาตร์ ประจาปีงบประมาณ

2558
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจาปีงบประมาณ
2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.16 แนวทางการประหยัดงบประมาณในการจัดโครงการ
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้แจ้งกาชับแนวทางการประหยัด
งบประมาณในการจัดโครงการต่าง ๆ ให้พิจารณาลดการใช้แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน
ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณโดยรวมของโครงการ อีกทั้งเมื่อดาเนินการ พบว่า โครงการเสร็จแล้ว
ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก จึงขอให้พิจารณาปรับลดงบประมาณส่วนนี้ลง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.2 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 พิธีไหว้ครู คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับนิสิตเรียนดีรวมทั้งทาคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ทั้งศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่าผู้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตแสดงความ
กตัญญูกตเวทีแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ รวมทั้งเป็น
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้อยู่สืบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารโภชนาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งการแนะแนวจากคณาจารย์ ในการเลือกเรียนต่อและการ
ทางานเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้ มีคณาจารย์มาให้ความรู้แก่นิสิต ทั้งหมด ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๒. ร้อยตารวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ๓. ดร.จักรี ไชยพินิจ และในช่วงเย็น ได้มีการจัดงานประกวดดาวเดือน
เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าไปแข่งขันการประกวดดาวเดือนสิงห์สัมพันธ์ ครัง้ ที่ ๙ รอบสุดท้าย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.2.3 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง “14 ตุลา ฯ อาชญากรรมรัฐ

กับสังคมไทย”
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง HUSO - ๖๐๐ กลุ่มนิสิตภาควิชา
รัฐศาสตร์ จัดงานเสวนา เรื่อง “ ๑๔ ตุลา ฯ อาชญากรรมรัฐกับสังคมไทย” ซึ่งจัดโดยกลุ่ม Paradoxocrazy
โดยมี อาจารย์กนั ต์ แสงทอง เป็นผู้ร่วมเสวนากับนิสิต การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการย้อนราลึกถึงเหตุการณ์
๑๔ ตุลา ฯ หรือ วันมหาวิปโยค ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทย ได้รวมตัวกันเพื่อ
เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการของ จอมพลถนอม กิตติขจร นาไปสู่การใช้กาลังของรัฐบาล และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.3 รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 การทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ด้วยสานักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษามีหนังสือมายังงานบัณฑิตศึกษา
สอบถามการทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ความทราบแล้วนั้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พิจารณาแล้วขอทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ทุน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 ตัวแทนนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหา
ทางกฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจาปี 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนา
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครฯ ตัวแทนนิสิตจากภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งตัวแทนนิสิตจานวน ๒ ทีม เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ได้รับรางวัลทั้งสองทีม คือ รางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โดยทั้งสองทีมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายทั่วประเทศ เนื่องใน
วันรพี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในรอบชิงชนะเลิศตัวแทนนิสิตทีม B จากมหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลชมเชย
(ระดับอุดมศึกษา) มาครองได้สาเร็จ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่
25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ครั้งที่ 9/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 และมีการแก้ไขโดยเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม คือ
นางกันตา ปานสวัสดิ์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
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และระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ 2558
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
1. มอบเลขานุการที่ประชุมประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการชะลอการจ้างลูกจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ออกไปก่อน
2. ในระหว่างนี้ให้จ้างเป็นอาจารย์พิเศษไปก่อนจนกว่าจะมีข้อยุติเรื่องการจ้างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ
3. ส่งเรื่องขออนุมัติการจ้างกลับไปยังภาควิชาต้นสังกัดเพื่อดาเนินการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคลลมหาวิทยาลัยบูรพา (กบบ.)
4. ให้บรรจุเข้าที่วาระประชุม ฯ ครั้งต่อไป เป็นวาระสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณถึง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 (การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

4.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนการรับรองปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วย
ผู้พิพากษา พร้อมสรุปมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ด้วยสานักงานศาลยุติธรรมได้สรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่รับรองหลักสูตรปริญญาโททาง
กฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ได้สรุปมติ ดังนี้
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาของ ก.ต. ที่ไม่รับรองปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต โดยขอให้ ก.ต. ทบทวนมติพร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง ก.ต. ไม่รับรองเทียบปริญญาทาง
กฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครทดสอบความรู้ในสนามเล็ก เนื่องจากปัญหา
การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 คน
ต้องดูแลนักศึกษาจานวนเกือบ 200 คน และอาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอัยการ
สังกัดสานักงานอัยการสูงสุด ไม่ได้ประจาที่มหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ที่
แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนตามมติเดิมไม่รับรอง
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติรับรองการแจ้งผลต่อคณะกรรมการประจาคณะ ฯ และมอบหมาย
ให้ภาควิชานิติศาสตร์ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
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4.3 พิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 1 – 4
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
สาหรับการดาเนินการของคณะ ฯ นั้น บัดนี้งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2557 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - เดือนกันยายน 2557
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ ฯ
ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 1 – 4
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบรายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2557 ไตรมาสที่ 1 – 4
4.4 ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และยุติการรับนิสิต
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ได้มีการจัดหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้มีการจัด
การเรียนการสอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ นั้น เนื่องด้วย จะมีการจัดทาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคมขึ้น โดยในหลักสูตรดังกล่าว
จะมีวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและนวัตกรรมสังคมรวมอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของหลักสูตร
และรายวิชาจึงขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และยุติการรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕7 หรือจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วในหลักสูตรดังกล่าวจะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
และยุติการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ยุติการรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาโทใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับ
การเสนอเปิด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘
4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ตามที่งานบัณฑิตศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ขออนุมัติแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนโกมุท
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา
3. ดร.อนัญ ยศสุนทร
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา 2557 จานวน 3 คน ดังนี้
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนโกมุท
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา
3. ดร.อนัญ ยศสุนทร
4.6 รายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 21 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นิสิตย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จานวน 21 ราย ดังนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นายขจรศักดิ์
เยกิจ
54050525
เกรดเฉลี่ย 2.04
2. นายภูเบศก์
ทรัพย์เจริญ
54550684
เกรดเฉลี่ย 2.27
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ปี )(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
1. นายไพชยนต์
พงษ์นะสุวรรณ 56550540
เกรดเฉลี่ย 2.20
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวชนาพร
เกษกุล
55160444
เกรดเฉลี่ย 2.50
4. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นายณัฐพล
ทองสิมา
55430598
เกรดเฉลี่ย 2.28
5. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1.นางสาวนันทวรรณ ธูปหอม
56310632
เกรดเฉลี่ย 1.43
2.นางสาวจิตรลดา
กรึ่มพิมาย
56310627
เกรดเฉลี่ย 2.26
6. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวณัฐธิดา
ขุมขา
56530038
เกรดเฉลี่ย 2.17
2. นายพงศกร
กนกชัชวาล
56530146
เกรดเฉลี่ย 2.27
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7. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพิมพ์พิชชา งามเสมอ
54520445
เกรดเฉลี่ย 2.06
2. นางสาวจันทนี
ช่วงไม้
54520837
เกรดเฉลี่ย 2.08
3. นางสาวธมลวรรณ รับงาม
54520841
เกรดเฉลี่ย 2.43
4. นางสาววิภาดา
เมืองมาเครือ 54021058
เกรดเฉลี่ย 2.35
5. นายสมศักดิ์
แจ้งมี
56020132
เกรดเฉลี่ย 2.24
6. นางสาวนุชนารถ กาลังเหลือ
56021000
เกรดเฉลี่ย 2.63
7. นางสาวสรวณีย์
สรสวัสดิ์
56021005
เกรดเฉลี่ย 2.61
8. นางสาวรัตติญา
ขจรเวคิน
56020430
เกรดเฉลี่ย 2.27
9. นางสาวกรองกาญจน์ ตันติรารักษ์
56020120
เกรดเฉลี่ย 2.62
8. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวอรวรรณ มโนการ
56520417
เกรดเฉลี่ย 2.46
9. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวมนทการกานติ เพ็งลา
54030940
เกรดเฉลี่ย 2.16
10. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายชุติพนธ์
บุญนิธี
55050410
เกรดเฉลี่ย 2.05
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
4.7 รายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อขอ
เปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 9 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จานวน 7 คน ดังนี้
1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
1. นายจีระศักดิ์
บุญแก้ว
56441667
เกรดเฉลี่ย 2.14
2. นายสินพงศ์
อภิญ
56441008
เกรดเฉลี่ย 2.00
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2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวดรุณี
จินดา
56440900
เกรดเฉลี่ย 2.20
2. นางสาวพรพรรณ ลิ้มงาม
56441699
เกรดเฉลี่ย 2.12
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวณัฐชฎาภรณ์ ศรีสาอางค์
56440889
เกรดเฉลี่ย 2.29
2. นายสุรวิช
วิเศษศรี
55440943
เกรดเฉลี่ย 2.47
4. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1. นายกรธวัช
ปทุมยา
55440405
เกรดเฉลี่ย 2.14
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
4.8 การขอข้อมูลแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2563
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 มีมติเรื่องแผนการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1. มอบส่วนงานกลับไปพิจารณาทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้สัมพันธ์กับจานวนอาจารย์ประจา
เต็มเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แล้วส่งข้อมูลมาที่กองบริการการศึกษา และสาเนา
ส่งไปที่กองแผนงาน
2. แผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ควรกาหนดจานวนนิสิตภาคพิเศษไม่ให้มีจานวนเกินภาคปกติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป สาหรับในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ แผน ข ให้กาหนดจานวน
การรับนิสิตให้สมดุลกัน ไม่ควรกาหนดจานวนให้ต่างกัน
ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลแผนการผลิตบัณฑิตประจาปีการศึกษา 2558 2563 ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ และข้อกาหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่กาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (มคอ.1)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2563
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา

4.9 ขอหารือการปรับอัตราส่วนการรับนิสิตภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเรื่องแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เห็นควรกาหนดนิสิตภาคพิเศษไม่ให้มี
จานวนเกินภาคปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และสาหรับในระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก และ
แผน ข ขอให้กาหนดจานวนการรับนิสิตให้สมดุลกัน นั้น ในการนี้จึงขอหารือการปรับอัตราส่วนการรับนิสิต
ภาคปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับนิสิตภาคพิเศษ รวมถึงแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้ขัดต่อมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการต่อไป
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ประเด็นเสนอ เพื่อหารือการปรับอัตราส่วนการรับนิสิตภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับอัตราส่วนการรับนิสิตภาคปกติ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2558 โดยดาเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ให้คณะ ฯ ศึกษาต้นทุนการจัดการศึกษาให้รอบคอบถูกต้องเพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนใน
การรับจานวนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับคณะ ฯ ในระยะเวลาสั้น ปานกลาง และระยะยาว
4.10 โครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนิสิตรวมทุก
หลักสูตรประมาณ ๖,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางสังคม งานวิชาการด้านอื่น ๆ อาทิ การอบรม
การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้จานวนอาจารย์ประจากับจานวนนิสิต เป็นไปตามสัดส่วน
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ การส่งเสริมผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของคณะในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความผูกพันต่อวิชาชีพอาจารย์ มีการเตรียมพร้อม
ในการเป็นอาจารย์ที่ดี เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุม ฯ ให้ถอนวาระ
4.11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรในคณะ ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้
เพราะบุคลากรเป็นกาลังสาคัญในการผลักดันให้คณะสามารถดาเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภารกิจด้านบริหารของผู้บริหาร การเรียนการสอน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ก่อประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ และความจงรักภักดีและก่อเกิด
การพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การพัฒนาในสายวิชาการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสอนระดับปริญญาตรีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจา คือ ปริญญาเอก
ร้อยละ 30 ปริญญาโท ร้อยละ 65 และปริญญาตรี ร้อยละ 5 และการสอนระดับบัณฺฑิตศึกษา สัดส่วนคุณวุฒิ
อาจารย์ประจา คือ ปริญญาเอก ร้อยละ 50 และปริญญาโท ร้อยละ 50
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
ปีงบประมาณ 255๘ ในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ ฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
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ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาหรับอาจารย์ และปริญญาโทสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุม ฯ ให้ถอนวาระ

4.12 ขอความเห็นชอบหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม
และนวัตกรรมทางสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
2. มอบหมายให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์และคณะกรรมการหลักสูตร ฯ ร่วมพิจารณา
วิเคราะห์ต้นทุนและจานวนการรับนิสิตให้เหมาะสม
3. ให้ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
ในลักษณะเหมาจ่าย
4. หากดาเนินการเสร็จเรียบร้อยให้บรรจุเข้าวาระประชุมเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งต่อไป
4.13 กาหนดการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ทุกหลักสูตร วันที่ 24 - 25
มกราคม พ.ศ.2558
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้กาหนดการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท –
ปริญญาเอก ทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 11/2557 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เลิกประชุม 19.25 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

