รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1๑/๒๕๕9
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
3. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)
4. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
5. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
6. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
๗. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
๘. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๙. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑๐. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
1๑. นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
1๒. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)
1๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
๒. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการ
ประชุม ครั้งที่ 1๑/๒๕๕9 วันพุธที่ 2๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๙๙/๒๕๕๙ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการประจาคณะ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่
๐๙๔๑/๒๕๕๘ และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการประจา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แทน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๒ รองคณบดี (ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ การจัดงาน 1 ทศวรรษ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
สืบเนื่องจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี จึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง
ประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ 1 ทศวรรษ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ในวันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560 มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การเสวนาการประชุมตั้งสมาคม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 การจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปีพุทธศักราช 2560
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดจัดงานปีใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใน
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องอาหารครัวเทโพ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคณาจารย์
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาและนิสิตช่วยงาน ภายในงานแบ่งเป็นการแลกของขวัญระหว่างกัน การจับ
รางวัลพิเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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๑.๓ รองคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ ตารางเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยมีคะแนนผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวม ๓.๓๕ ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘) คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2559
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9 ได้เสนอแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา 2559 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบและ
ปรับแก้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์จากที่ประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 และ
นาเสนอ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 ในวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อพิจารณา ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปานิก) แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ
๑.๔.๑ โครงการค่ายอาสารัฐประศาสตร์ศาสตร์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอาสารัฐประศาสตร์ศาสตร์ ในระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านในห้วย อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีคณาจารย์
และนิสิตจานวน ๒๔ คน ร่วมบูรณะโรงเรียนและชุมชนที่ประสบอุทกภัย บริจาคสิ่งของที่จาเป็นให้กับ
นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม
602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่พิเศษ ๑๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๑ พิจารณาวาระที่ 1 พิจารณา
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๘๒๔ คน
(วาระเวียนพิจารณาอนุมัติ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองมติการพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๘๒๔ คน ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นับถึงวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นับถึง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาการประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 10 ปี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (ผู้นาเสนอ รองคณบดี ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แยกตัวจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ซึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ก็
จะครบรอบ 10 ปี จึงได้เกิดการจัดทาตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองตลอดจนประชาสัมพันธ์
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ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงเกียรติภูมิของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีกทาง
หนึ่งด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ท้ายหนังสือบันทึกข้อความทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 1 ปี (2560)
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๑๐ ปี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว ดาเนินการขอ
อนุญาตมหาวิทยาลัยในใช้ตราสัญลักษณ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีกาหนดระยะเวลา
การใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเวลา ๑ ปี
๔. 2 พิจารณาการขอแก้ไขเกรดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
การเมือง ๖๗๑๒๑๔ (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์)
อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม ผู้สอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักรัฐศาสตร์
Economy for Political Scientists (671214) กลุ่ม 2101 และกลุ่ม 2102 ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2559 และได้นาส่งเกรดไปแล้วนั้น เมื่อกลับมาดูผลการตัดเกรดอีกครั้ง ปรากฏว่าคะแนน
ของ นิสิตบางคนผิดพลาด จึงส่งผลต่อเกรดของนิสิต จึงมีความประสงค์ขอแก้เกรดของ นางสาวศิริ
ลักษณ์ อยู่สังข์ รหัสนิสิต 58440195 จากเกรด D เป็นเกรด A เนื่องจากนิสิตได้คะแนนรวม
85 คะแนน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแก้ไขเกรดของนางสาวศิริลักษณ์ อยู่สังข์ จากเกรด D เป็นเกรด A
รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม 2101 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขเกรดรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
สาหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง ๖๗๑๒๑๔ กลุ่ม 2101 ตามข้อมูลที่ภาควิชารัฐศาสตร์นาเสนอต่อที่
ประชุม ดังนี้ คือ
1. นางสาวศิริลักษณ์ อยู่สังข์ รหัส 58440195 จากผลการเรียน D แก้ไขเป็น A
ทั้งนี้ ให้ภาควิชารัฐศาสตร์กาชับอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการตัดสินผลการเรียน โดยการ
กรอกคะแนนสุทธิลงในฐานข้อมูลเพื่อกาหนดผลการเรียน มิใช่การกรอกผลการเรียนลงในระบบฐานข้อมูล
แต่เพียงอย่างเดียว และกาชับให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการโดยรอบคอบถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น
4.๓ พิจารณาจานวนการรับนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา
๒๕๖๐
(ผูน้ าเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีความประสงค์ปรับจานวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560
ภาคปกติจานวน 150 คน และภาคพิเศษจานวน 150 คน
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบจานวนการรับนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา และแจ้งให้
สานักการคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เนื่องจากในการดาเนินการร่างหลักสูตรมีการคานวณ
ต้นทุนการบริหารจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมแล้ว
4.๔ พิจารณาการขอปรับแผนการเปิดรับนิสิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบจานวนการรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติจานวน ๑๕๐
คน และภาคพิเศษจานวน ๑๕๐ คน
2. หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติจานวน
๑๕๐ คน และภาคพิเศษจานวน ๑๕๐ คน
ทั้งนี้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา และแจ้ง
ให้สานักการคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เนื่องจากในการดาเนินการร่างหลักสูตรมีการ
คานวณต้นทุนการบริหารจัดการหลักสูตรที่เหมาะสมแล้ว

4.๕ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์ ประภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2559 (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์)
ภาควิชารัฐศาสตร์มีความประสงค์แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อสอนใน
ประภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 (นายนพพล ผลอานวย)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายนพพล ผลอานวย เป็นอาจารย์
พิเศษประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559
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4.๖ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียน
ปลาย ปีการศึกษา 2559 (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์)
ภาควิชานิติศาสตร์มีความประสงค์เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2559 (รายชื่อดังเอกสารแนบจานวน ๑๒ ราย)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติความเห็นชอบเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จานวน ๑๒ ราย
ตามรายชื่อที่ภาควิชานิติศาสตร์ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว
4.๗ พิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาเรียนให้นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
รุ่นที่ ๑ เข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๓ คน (ผู้นาเสนอ หัวหน้า
ภาควิชานิติศาสตร์ อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์)
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียน
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ “ในกรณี
ที่มีเหตุผลจาเปน อย่างยิ่งจะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลา
เรียนได้อีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา” ให้นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 3 ท่าน
๑. นายยศชัยพงศ์ สุวรรณหิตาทร รหัสนิสิต 53921416
๒. นางสาวชญาดา กระจ่างฉาย รหัสนิสิต 53921417
๓. นายนิติ วงศ์สวรรค์ รหัสนิสิต ๕๓๙๒๑๔๒๕
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขยายเวลาเรียนให้แก่นิสิตจานวน 3 ราย
ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามที่ได้เสนอ
4.๘ พิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษา รายวิชาการบริหารการพัฒนา ๖๗๗๓๘๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาตร์
ขอแก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๖๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
นายพงศ์เทพ รัตนบุตรา รหัสนิสิต ๕๗๔๔๐๒๕๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนวาระ และมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่าอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาต้องเป็นผู้นาเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวประชุมถัดไป
4.๙ พิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษา รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิง
กลยุทธ์ ๖๗๕๒๕๕ (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
ด้วย อาจารย์วิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ อาจารย์พิเศษ (ผู้สอนที่เป็นบุคคลภาคนอก)
ภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ ขอแก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๖๗๕๒๕๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิง
กลยุทธ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนางสาวอสมา รัศมีธรรม กลุ่ม ๐๑ รหัสนิสิต
๕๗๑๔๐๒๓๐ จาก C+ เป็น B รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขเกรดรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ ๖๗๕๒๕๕ กลุ่ม 01 ตามข้อมูลที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์นาเสนอต่อที่ประชุม
ดังนี้ คือ
1. นางสาวอสมา รัศมีธรรม รหัส 571140230 จากผลการเรียน C+ แก้ไขเป็น B
ทั้งนี้ ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์กาชับอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการตัดสินผลการ
เรียน โดยรอบคอบถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น
4.๑๐ พิจาณาการขอแก้ไขผลการศึกษา รายวิชาการบริหารการเงินและการคลัง
๖๗๕๓๗๒ (ผู้นาเสนอ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ และ อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์)
ด้วยอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ อาจารย์ประจา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
อาจารย์กาณติมา พงษ์นัยรัตน์ อาจารย์ประจาบางเวลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแก้ไขผล
การศึกษารายวิชา ๖๗๕๒๗๒ Financial and Fiscal Administration การบริหารการเงินการคลัง
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิต ๒๖ คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอแก้ไขผลการศึกษา จานวนนิสิต 26 คน
ตามที่ได้แนบบัญชีรายชื่อเพื่อขออนุมัติแก้ไข
ทั้งนี้ ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์กาชับอาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการตัดสินผลการ
เรียน โดยรอบคอบถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น
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4.๑๑ พิจารณาขอความเห็นชอบภาระงานสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ประจา
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระ
พงษ์ ภูริปาณิก)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน ให้คณาจารย์ในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีภาระงานสอน
มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน 12 ท่าน มีภาระงานสอนเกิน 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ได้ตามข้อมูลที่นาเสนอใน
บัญชีแนบท้าย
4.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษย้อนหลัง (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ประจา
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชา ๖๗๗๑๔๓๕๙ (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี ได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และขอหยุดการ
สอน ในรายวิชา ๖๗๗๑๔๓๕๙ แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม ๒๑๐๑ – ๒๑๐๓
ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ
(ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ที่เป็นผู้สอนต่อจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี ในรายวิชาฯ
ดังกล่าว คือ นายเอกวีร์ มีสุข ประวัติดังเอกสารแนบ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนสิ้นสุด
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเอกวีร์ มีสุข เป็นอาจารย์พิเศษ
ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
4.๑๓ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษย้อนหลัง (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ประจา
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม รายวิชา ๖๗๕๔๓๘ (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
ด้วย พันตารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบวิชา ๖๗๕๔๓๘ การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ติด
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ภารกิจไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จึงได้เชิญ พันตารวจโท ดร.วัชรพงษ์ พนิตธารง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีความรู้ความสามารถในรายวิชาดังกล่าว มาร่วมสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับนิสิต
ในวันและเวลา ตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พันตารวจโท ดร. วัชรพงษ์ พนิตธารง
เป็นอาจารย์พิเศษประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
4.๑๔ พิจารณาอาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ประจาภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๘ คน (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระ
พงษ์ ภูริปาณิก)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นเป็นอาจารย์พิเศษ
ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 จานวน 18 คน ตามรายชื่อ
ที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์นาเสนอต่อที่ประชุม
4.๑๕ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จาก อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
เนื่องจาก อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโท
การบริหารทรัพยากรบุคคล จาก อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงพักตร์
ภู่พันธ์ศรี
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4.๑๖ พิจารณาประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ธีระ
กุลสวัสดิ์)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงประกาศรับสมัครข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการในการเสนอและพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวนี้ตลอดปี
ดาเนินการและทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการมีความคล่องตัวและให้คณาจารย์และบุคลากรสามารรถวาง
แผนการดาเนินขอรับทุนได้ดียิ่งขึ้น เห็นสมควรให้งานวิจัยจัดทาบัญชีรอบระยะเวลาการยื่นขอรับทุน
ตลอดปีดาเนินการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
4.๑๗ พิจารณาประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ผู้นาเสนอ
ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จากเงินรายได้ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครข้อเสนอ เพื่อรับทุนอุดหนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โดยกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการในการเสนอและพิจารณาโครงการใหม่ ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวนี้ตลอดปีดาเนินการ
และทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการมีความคล่องตัวและให้คณาจารย์และบุคลากรสามารรถวางแผนการดาเนิน
ขอรับทุนได้ดียิ่งขึ้น เห็นสมควรให้งานวิจัยจัดทาบัญชีรอบระยะเวลาการยื่นขอรับทุนตลอดปีดาเนินการ
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
4.๑๘ พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็น
กรณีพิเศษ (ผูน้ าเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะฯ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับ
ความต้องการทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
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ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะฯ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน ๑ ราย ดังราย คือ นายวรธน ชุติกาญจนกุล รหัส ๕๗๔๔๑๖๑๘ (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิต นายวรธน ชุติ
กาญจนกุล รหัส ๕๗๔๔๑๖๑๘ เป็นกรณีพิเศษได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตในการสาเร็จการศึกษาตาม
กาหนดต่อไป
4.๑๙ พิจารณางบแสดงผลการดาเนินงาน เงินสวัสดิการ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ผู้นาเสนอ รองคณบดี
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รายงานงบแสดงผลการดาเนินงานเงินสวัสดิการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ต้องนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบแสดงผลการดาเนินงานเงินสวัสดิการตาม
ข้อมูลนาเสนอ
๔.๒๐ พิจารณาการกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์
สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๒.๑๖/๑๒๕
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องสัญญายืมเงินเกินกาหนดชาระคืนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ซึง่ มีข้อสังเกตในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรในคณะฯ ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาแนวทางในการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินในประเทศและต่างประเทศของบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วน
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนให้คณะฯ พิจารณาดาเนินการในรายละเอียดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในส่วนงาน
ให้เหมาะสมต่อไป
๔.๒๑ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการกาหนดมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการกาหนดมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้นาเสนอต่อที่ประชุม

๔.๒๒ พิจารณาขอความเห็นชอบภาระงานสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ประจา
ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ตาม
รายชื่อที่นาเสนอ มีภาระงานสอนเกิน 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
๔.๒๓ พิจารณาจานวนการรับนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา
๒๕๖๐ ภาคพิเศษ จานวน ๕๐ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจากเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เกิดความคุ้มค่า
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
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ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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