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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 11/๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
1.
2.
3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

ลาประชุม
ลาไปต่างประเทศ
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 11/๒๕๕7 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายงานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรต่างประเทศ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 10/2557 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 แจ้งมติที่ประชุม ฯ เรื่อง รายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรต่างประเทศ เพื่อ
ทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ด้วยคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระ
การดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ฯ จึงแต่งตั้ง
ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
3. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
4. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตามที่ ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ดารงตาแหน่งอาจารย์ และดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้สิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา เนื่องจากครบเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชา ฯ ดาเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งนางอรพร สดใส พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนของสานักงานคณบดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง นางอรพร สดใส พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 Mr. Markku Salomaa University of Eastern Finland บรรยายในหัวข้อ
The Asian-Europe Meeting and its Complications on Thailand
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เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเรียน PJ - ๓๐๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้เชิญ Mr. Markku Salomaa จาก University of Eastern Finland มาบรรยายในหัวข้อ The Asian –
Europe Meeting and its Complications on Thailand ให้กับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๔
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ
ซึ่งมี ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้แปลสรุปการบรรยายให้นิสิตเข้าใจ
ถึงความเป็นมาและความแตกต่างของสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้นิสิตได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ “ยุวอาสาสมัครกรมคุมประพฤติ”
กระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง QS๒ - ๑๐๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ “ยุวอาสาสมัคร กรมคุมประพฤติ”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ นางกรรณิการ์
แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีความเป็น
จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมยุวอาสาสมัคร กรมคุมประพฤติ ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและช่วยเหลือสังคมในอนาคตหลังจากจบการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 ตัวแทนนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชมเชย อันดับที่ ๕ การแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจาปี ๒๕๕๗ เข้ารับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
จากท่านผู้รักษาการแทนอธิการบดี
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา ตัวแทนนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชมเชย อับดับที่ ๕ ในการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้ง ๖ คน ประกอบด้วย ๑. นางสาวสิริรชั ต์
สินธุวงษ์ ๒. นางสาวสุพิชญา เจริญวัฒนะโภคา ๓. นางสาววิภาวรรณ ปานสมบัติ ๔. นายณภัทร สกุลผลสุข
๕. นายธนพัฒน์ ภูวพัฒนชาติ และ ๖. นางสาวศิรินทิพย์ รักษาพราหมณ์ ได้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต และมอบเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติให้กับนิสิตทั้ง ๖ คน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.8 ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีกับ
นางสาวศศิธร พรงาม นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทาอาหาร “Battle of the chefs 2014”
เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา นางสาวศศิธร พรงาม นิสิตชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญทอง) การแข่งขันทาอาหาร (รายการ MAIN
COURSE LAMB) ในการแข่งขันรายการ Battle of the chefs 2014 ครั้งที่ ๑๖ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ
นิสิต ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร Institute of Home
Affairs Governance สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๑๒ สานักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร Institute of Home Affairs Governance
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นาโดย Dr.Yunardi ผู้ช่วยฑูตฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม และผู้แทนจากสถานเอกอัคร
ราชฑูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางมาเพื่อเจรจาหารือ ความร่วมมือทางวิชาการ การสัมมนาในสาขารัฐศาสตร์
การบริหารและการปกครอง ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์
ระหว่างสองสถาบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทาความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of Home
Affairs Governance สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร.จักรี ไชยพินิจ และ ดร.โชติสา ขาวสนิท ได้เดินไปยังประเทศสาธารณ
รัฐอินโดนีเซีย เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute of Home Affairs Governance โดย
ได้รับการต้อนรับจาก Dr.Yunardi ผู้ช่วยฑูตฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การจัดทาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างกัน (Training
Program) และการจัดประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบทความและผลงานวิจัยของทั้ง ๒
สถาบัน
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.11 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอเรื่องขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสหกิจศึกษา 1 หลัง
ของมหาวิทยาลัยบูรพามาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กากับการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอโครงการ “ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจาปี พ.ศ. 2558”
ด้วยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เห็นควรให้มี
การจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจาปี พ.ศ. 2558 ในการนี้
ประธานคณะกรรมการสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน) เห็นควรให้
เรียนเชิญคณบดีและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอรูปและวิธีการดาเนินการของโครงการครั้งนี้ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช. 2 สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.13 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงาน และฟังบรรยาย
เรื่อง การออกนอกระบบกับความเปลี่ยนแปลง : กรณีมหาวิทยาลัยบูรพา ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องสัมมนากิจกรรม ชั้น ๒
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
และฟังการบรรยาย เรื่อง การออกนอกระบบกับความเปลี่ยนแปลง : กรณีมหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย
ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ได้นานิสิตในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีกากับงานกิจการนิสิต และ ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถามและทาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อแตกต่างระหว่าง มหาวิทยาลัยในระบบกับการออกนอกระบบว่ามีข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ชี้แจงการรับรองวิชาโทอาเซียนศึกษา จากสานักงาน ก.พ.
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
การรับรองหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา โดยสานักงาน ก.พ. “มีมติไม่รับรองหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจาก
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือที่อ้างถึง 3” นั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ดาเนินการศึกษา “เอกสารที่อ้างอิง
ถึง 3” (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551) และสอบถามไปยัง
สานักงาน ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ความว่า สาเหตุที่สานักงาน ก.พ. มีมติไม่รับรองนั้น
เป็นสาเหตุเพราะหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรวิชาโท ไม่ใช่หลักสูตรที่มีการให้ปริญญา ดังนั้น โดยหลักการแล้ว
สานักงาน ก.พ. จึงไม่สามารถรับรองหลักสูตรดังกล่าวเทียบเท่ากับหลักสูตรที่มีการให้ปริญญา (อนุปริญญา –
ปริญญาเอก) ได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 ชุมนุมค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี ชุมนุมค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นานิสิต
จานวน ๗๐ คน เดินทางไปบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ประชาชน นาโดย
อาจารย์เอกพล ทรงประโคน อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์คณิน วงศ์ใหญ่ อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา และ อาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
ชุมชน และสร้างความสามัคคี ความเสียสละแก่ส่วนรวม เรียนรู้การทางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายและสร้างองค์ความรู้นอกห้องเรียน โดยนาวิชาที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดสู่ชุมชน อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนให้ทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมาย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่
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การก่อการร้ายครั้งที่ ๔ โดยมี อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ เป็นผู้แทนคณบดีต้อนรับ นายวิทยา นีติธรรม
ผู้อานวยการกองกฎหมายสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตที่เรียนทางด้านิติศาสตร์ได้รับความรู้ทาง
ด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปเผยแพร่
และนาไปใช้ในอนาคตต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7
(การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕7
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

4.๒ การดาเนินการอบรมเพื่อเทียบโอนรายวิชาสาหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน ขอเสนอแนวทางการดาเนินการเรื่อง การอบรมเพื่อ
เทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอน
ผลการเรียน ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการดาเนินการอบรมเพื่อเทียบโอนรายวิชาสาหรับ
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตามหลักเกณฑ์เทียบโอนผลการเรียน
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตามเสนอ
4.3 ขอขยายเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของ อาจารย์รัชนี แตงอ่อน
ด้วย อาจารย์รัชนี แตงอ่อน ภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร
ระดับปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ 2554 สาขา Criminal Science, School of Law ณ University
of Minho ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส และอยู่ระหว่างการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และขั้นตอนสรรหา
กรรมการสอบเพื่อปกป้องวิทยานิพนธ์ในปี 2558 จึงขอขยายเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่
18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 17 เมษายน พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์รัชนี แตงอ่อน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 –
17 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามเสนอ
4.4 ขอสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ประจาปี พ.ศ. 2558
ด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ “ร่วมมือกัน สร้างสรรค์
แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ประจาปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้
ของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ด้วยการร่วมกันดูแลสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ภายในสถานเลี้ยง
สัตว์น้าเค็ม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สนับสนุนงบประมาณโครงการ
“ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ประจาปี 2558 (Friends of Bangsaen Aquarium 2015)
เป็นเงินจานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
4.5 (ลับ)
4.6 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ อนุมัตริ ายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๔ คน ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ๔ ปี
จานวน ๑ คน
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
จานวน ๒ คน
รวมทั้งสิ้น
๔ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา
2557 จานวน 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอมา โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4.7 ขออนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศทาการวิจัย
ตามหนังสือที่อ้างถึงภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุน
ให้ Ms.Miku Takeguchi สัญชาติญี่ปุ่น นักศึกษาระดับปริญาเอก สาขาสังคมวิทยา แห่ง Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่น ทาการวิจัย เรื่อง บุตรหลานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสาธารณสุข
และแนวโน้มในอนาคต โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว และ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข อาจารย์ประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการทาโครงการทาวิจัยดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ทาการวิจัยได้

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ Mr.Miku Takeguchi

4.8 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แผน ก และ แผน ข
งานบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา
2557 แผน ก และ แผน ข ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แผน
ก และ แผน ข จานวน 36 คน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4.9 ขอชะลอการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ปีการศึกษา 2558
ภาควิชานิติศาสตร์ ขอหารือปัญหาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2558 เนื่องจากสถิติจานวนนิสิตที่เปิดรับในช่วงที่ผ่านมามีจานวนลดลง ซึ่งอาจ
จะกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ ฯ ได้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติไม่ให้ชะลอการดาเนินการ และเห็นควรให้ดาเนินการรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2558 โดยต่อเนื่องต่อไป โดยให้ปรับ
รูปแบบการดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นและขยายวงกว้างซึ่งอาจทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษามากขึ้น ทั้งนี้
หากจานวนนิสิตไม่เป็นไปตามที่กาหนดจึงจะพิจารณาดาเนินการในขั้นถัดไป
4.10 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ตามที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ได้มีการเปิดรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาและได้มีการเรียน
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การสอนไปแล้ว 1 ภาคการเรียน ความทราบแล้วนั้น ซึ่งจานวนนิสิตทั้งสองหลักสูตรยังไม่ครบตามจานวน
ที่ได้วางกรอบการรับเข้าศึกษาไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตจานวนหนึ่งแสดง
ความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสองหลักสูตร โดยจานวนการรับเข้าศึกษาและจานวนนิสิตปัจจุบันเป็นไป
ตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการได้

4.1๑ พิจ ารณารายงานสรุป รายรั บ - รายจ่าย กองทุน สวัสดิการ คณะรัฐ ศาสตร์ และนิติศ าสตร์
ประจาปีงบประมาณ 255๗
ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบปฏิบัติการดาเนินงานจัดสวัสดิการ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 ให้เหรัญญิกจัดทางบรายรับรายจ่าย
ประจาเดือนเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบรายรับรายจ่าย
ของกองทุนสวัสดิการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณกองทุนสวัสดิการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 255๗ ตามเสนอ
หมายเหตุ ในวาระการประชุมเดิมเสนออยู่ในระเบียบวาระเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงมาเป็นวาระ
การประชุมเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.1 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ชาวอินโดนีเซียเพื่อเข้า
ศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อรักษาและส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีอยู่
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เลิกประชุม 14.40 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

