รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 10/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
2. นายจักรี ไชยพินิจ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลกระทบจาก
การปรับแผนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
(ระเบียบวาระที่ 4.5.3)
ตามที่ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ดร.อาณัติ ดีพัฒนา) ได้เสนอเรื่อง ผลกระทบจาก
การปรับแผนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
เพื่อพิจารณา ความแจ้งแล้วนั้น ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “สร้างจิตสานึก
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการ “เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธาน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กล่าวรายงาน โดยมีคุณพรพรรณ ยุทธ์รัตนา ผู้อานวยการสานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ จังหวัดตราด มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึง่ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับสานักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายในโครงการมีกิจกรรมตามฐานดังต่อไปนี้
๑. ฐานวิชาการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ป.ป.ช. ๒. ฐานกิจกรรมต้านการทุจริต ๓. ฐานกีฬาและนันทนาการ
๔. ฐานเสวนาภาษาเด็ก การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต ให้กับเยาวชนได้ตระหนักและรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันปราบปรามทุจริต
ตลอดจนเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
การระบุจุดเสี่ยงโดยฮิยาริโมเดล และเอทรานส์แอพพลิเคชั่น
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การระบุจุดเสี่ยงโดยฮิยาริโมเดลและเอทรานส์
แอพพลิเคชั่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบ
ของที่ระลึก ซึ่งมี ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ จากมหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเอทรานส์
แอพพลิเคชั่น เป็นแอพพลิเคชั่นในการช่วยลดอุบัติเหตุ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 University of Management&Economics Khampong Cham เดินทางมา
ศึกษาดูงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องพรหมโยธี University of Management
&Economics Khampong Cham จากราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน
ด้านกฎหมายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะ ฯ ผู้ศึกษาดูงาน ซึ่งมี ดร.จักรี
ไชยพินิจ กล่าวเรียนเชิญคณบดีเป็นประธาน ทัง้ นี้ มีคณาจารย์จากภาควิชานิติศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยให้คณะศึกษาดูงาน โดยคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ อาจารย์
เอกพล ทรงประโคน อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร
ซึ่งการเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายของทั้งสองหน่วยงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมคณะกรรมการ
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ ดาเนินงานแผน
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ ฯ โดยให้
การดาเนินงานของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะ ฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพรหมโยธี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน นาโดย ดร.พินิจ ดวงจินดา ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก กรรมการ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์
เขียวมั่ง กรรมการ และนางอรพร สดใส เลขานุการ ให้เกียรติประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกันให้การต้อนรับและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมี ดร.พินิจ ดวงจินดา
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก กรรมการ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง กรรมการ และนางอรพร
สดใส เลขานุการ สาหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ตามเกณฑ์ CUPT QA จานวน 13 ตัวบ่งชี้หลัก และ 4 ตัวบ่งชี้เลือก ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
3.24 โดยมีจุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์และอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษาที่ 1/2559
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแจ้งภาระงานสอนของอาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษาที่ 1/2559 โดยได้
ระบุภาระงานสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
อาจารย์ผู้สอน
ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ดร.โชติสา ขาวสนิท
ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
ดร.จักรี ไชยพินิจ
ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ
อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
อ.จิรายุทธ์ สีม่วง
อ.ธัชชนก สัตยวินิจ
ดร.ปรีชา เปีย่ มพงศ์สานต์
รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ

ภาระงานเดิมที่ขออนุมัติ
คณะกรรมการประจาคณะ ฯ
เดือน สิงหาคม 2559
18
15
7.44
8.31
15
18
18
15
12
16
15
12
15
15
12
13.50
10.59

ภาระงานใหม่ กรณีที่มี
การเปลีย่ นแปลง

หน่วยกิต เพิ่ม / ลด
จากเดิม

13.26
17.91
23.13
17.65
14.49
13.26
-

ลด 4.74
เพิ่ม 2.91
เพิ่ม 5.13
ลด 0.35
ลด 0.51
ลด 0.24
-

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบภาระงานสอนของอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาปีการศึกษาที่ 1/2559
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมกาหนดทิศทาง
“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง” ในภาคตะวันออก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ คณะกรรมการบริหารการบริการ
วิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งคณาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ และภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ
เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมประชุมกาหนด
ทิศทาง “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง” ในภาคตะวันออก
และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก โดยทิศทางของการดาเนินการที่จะเกิดขึ้น จัดให้มีการ
ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ภาคตะวันออก รวมถึง
ภาคประชาชนพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก เพื่อช่วยแก่ไขปัญหาและพัฒนาจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการ
ฝึกงานนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาพรหมโยธี ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศฝึกงานนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีอาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เป็นประธานและเป็น
ผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต ทั้งนี้ มีคณาจารย์จากภาควิชานิติศาสตร์อีก ๓ ท่าน เข้าร่วมงาน ๑. ดร.รัชนี
แตงอ่อน อาจารย์ประจา ๒. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์ประจา ๓. อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์
อาจารย์บางส่วนเวลา ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ ทีผ่ ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพ
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการฝึกงานของนิสิตที่ได้ไปหาประสบการณ์การวิชาชีพ
และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุม
ภาควิชา โดยใช้ระบบ E-meeting
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมภาควิชาขึ้น โดยมี อาจารย์จิรวัธ
ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ มีคณาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อเพรียง โดยในการประชุมครั้งนี้ได้นาระบบ E-meeting มาใช้เพื่อความสะดวก
ในการประชุม ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับการเป็น
Green University
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.3 ผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.๑)”
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ผู้บริหาร
คณาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.๑)”
นาโดย อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และอาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์
ประจาภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการเข้าประชุมดังกล่าว เพื่อนามาปรับใช้ในการเรียน
การสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพมากขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.4 รายงานสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ภาคต้น ประจา
ปีการศึกษา 2559
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เห็นควรให้แต่ละภาควิชา
รายงานสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ประจาให้ที่ประชุมรับทราบ นั้น บัดนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ได้รวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ในภาคต้น ประจาปีการศึกษา
2559 ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นสนอ

เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 ภาระงานสอนของอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา 2559
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอแจ้งภาระงานสอนของอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
ภาระงานสอน
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล

อาจารย์ประจา
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร
อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
ดร.อนุรัตน์ อนันทาธร
ดร.ปิยะ นาควัชระ
พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
ดร.สโรชา แพร่ภาษา
อ.พงศธร แก้วมณี
อ.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
อ.นพวรรณ พึ่งพา
อ.กัญญาภัค อยู่เมือง
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
ดร.บุญร่วม นภาโชติ
ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์
พ.ต.อ.ดร.นภดล วงษ์น้อม

ภาระงานเดิมที่ขอ
อนุมัติ
เดือน สิงหาคม
2559

ภาระงานใหม่
กรณีมกี าร
เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/ลดจากเดิม

๑๖.๑๓
๗.๕
๑๒
๑๖.๒๕
๑๕
๑๕
๑๔.๒๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๓.๕๐
๑๕
๑๒.๕๓
๙
๑๕
๑๕
๑๒

๑๘
๑๕.๙๐
๑๕.๗๐
๑๘
๑๔.๘๔
๑๘
๑๖.๕๐
๑๕.๕๐
๐
-

๑.๘๗
๐.๓๕
๐.๗๐
๓
๐.๕๙
๓
๓
๓
๑๕
-

๑๒
๙

-

-

๑๕
๑๒
๑๒

-

หน่วยกิต

-

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ

นิสิต ๒ คน ๑
กลุ่ม

ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล

อาจารย์บางส่วนเวลา
อ.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์
อ.ธัญพิชชา สามารถ
อ.จุฬาลักษณ์ พันธัง
อ.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
อ.ดารินทร์เฌอย์ แก่นเมือง

ประเด็นสนอ

เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ภาระงานเดิมที่ขอ
อนุมัติ
เดือน สิงหาคม 2559

ภาระงานใหม่
กรณีมกี าร
เปลี่ยนแปลง

หน่วยกิต
เพิ่ม/ลดจากเดิม

๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

-

-

หมายเหตุ

1.6.2 โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 ครั้งที่ 2 เรื่อง การฝึกประสบการณ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านระบบ “ประชารัฐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มีกาหนดจัดโครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 ครั้งที่ 2
เรื่อง การฝึกประสบการณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผ่านระบบ “ประชารัฐ ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ประเด็นสนอ

เพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/๒๕๕
9 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม วันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕9
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕9 จานวน 1 คน คือ
นายสุทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี รหัสนิสิต 53441559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น จานวน 1 คน ทั้งนี้ งานวิชาการได้ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยอนุมัติ
ให้สาเร็จการศึกษา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดเอกสารดังแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕9 จานวน 1 คน คือ นายสุทธิศักดิ์ มูลตรีภักดี รหัสนิสิต 53441559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
4.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการศึกษา ครั้งที่ 7/2559 เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
บูรพา (ระเบียบวาระที่ 5.1)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0006/2559
เรื่อง การกาหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณาจารย์
ประจา พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทาการบริหารอุดหนุนการศึกษา
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบว่าสมควรกาหนดเกณฑ์
ทักษะภาษาอังกฤษของผู้รับทุนทั้งการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ และให้คณะกรรมการบริหาร
ทุนอุดหนุนการศึกษานาไปหารือคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณา แล้วนามาพิจารณากาหนดเกณฑ์
ในการประชุม ฯ ครั้งต่อไป รายละเอียดเอกสารดังแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ที่ประชุม ฯ ให้ข้อสังเกตว่าการตั้งเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในเกณฑ์สูงอาจเกิด
ผลกระทบในการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา เนื่องจากสาขาวิชาในคณะฯ อาจไม่มีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งยวดที่จะดาเนินตามเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่สาขาวิชาเกี่ยวกับภาษาตะวันตกโดยตรง อีกทั้งเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้ว อาจเกิดผลเสียหากผู้สาเร็จการศึกษาไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับบุคลากร
แรกเข้า อาจเป็นปัญหาช่องว่างในการเข้าชดใช้ทุนการศึกษา ดังนั้น จึงเห็นชอบหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
1.1 กรณีผู้รับทุนการศึกษาต่างประเทศ มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
(TOEFL) จากเดิม 500 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) 5.5
1.2 กรณีผู้รับทุนการศึกษาในประเทศ ให้ใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขของสถาบันที่จะไปศึกษา
1.3 ในกรณีผู้รับทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้นาเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะ ฯ พิจารณาเหตุผลประกอบเป็นรายกรณี
2. ให้คณะ ฯ นาเสนอคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการศึกษา ในวาระสืบเนื่องเพื่อ
พิจารณาข้อเสนอต่อไป
4.3 พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 5 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาวกัญญ์สินีณัฐ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 58430161
เกรดเฉลี่ย 3.02
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวสุพิชญา
บานเย็น
56160005
เกรดเฉลี่ย 2.89
2. นายศตพร
กระแสร์
56160282
เกรดเฉลี่ย 2.30
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวน้าฝน
ชิ้นแก้ว
58030524
เกรดเฉลี่ย 2.26
2. นางสาวณัฐธิรา
ชึรัมย์
58030522
เกรดเฉลี่ย 2.19
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยให้มีผล
ตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห้นชอบให้ย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จานวน 5 คน ดังนี้

1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นางสาวกัญญ์สินีณัฐ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 58430161
เกรดเฉลี่ย 3.02
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวสุพิชญา
บานเย็น
56160005
เกรดเฉลี่ย 2.89
2. นายศตพร
กระแสร์
56160282
เกรดเฉลี่ย 2.30
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวน้าฝน
ชิ้นแก้ว
58030524
เกรดเฉลี่ย 2.26
2. นางสาวณัฐธิรา
ชึรัมย์
58030522
เกรดเฉลี่ย 2.19
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559
วัน...................ที.่ ........................เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา............................ น.
ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา 14.445 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

