รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 12/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 601 พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 12/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 601 พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ ทอดถวายผ้ากฐิน
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเนินยาง จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเนินยาง ตาบลคมบาง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี อาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ประดิษฐาน
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ที่โต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานในพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานเพื่อ
ทอดกฐิน การทอดถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของไทยทาง
พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “อยู่อย่างมีคุณภาพในยุควิกฤตสังคม” จัด
โดยสานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ 8
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “อยู่อย่างมีคุณภาพในยุควิกฤตสังคม”
จัดโดยสานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๘ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภา ชูพิกุลชัย
ชปีลมัน ราชบัณฑิต มาปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างมีคุณภาพในยุควิกฤตสังคม” ทั้งนี้การจัดโครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้นิสิต และบุคคลที่สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง และสามารถนาไปใช้
ต่อยอดในการเรียนและการทางานได้ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัด
เชียงใหม่
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานบริหารและธุรการครั้งที่ ๔ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้ยั่งยืน” และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่
การเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา โดยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอุดมศึกษา และฟังเทศนาธรรม เรื่อง ทาอย่างไรให้ใจเป็นสุข โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง
และหัวข้ออื่น ๆ รวมทั้งศึกษาดูงานที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา
ความรู้และศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะ ฯ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งเกิดเครือข่ายบุคลากร
สายสนับสนุน และมีความร่วมมือกันในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลฉลองมหาวิทยาลัยบูรพา ๖๐ ปี “ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช”
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมเจอร์โบว์ ห้างบิ๊กซี ชลบุรี นาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร และมีนักกีฬาคือ นายจุลดนัย จงกลาง, นายพิพัฒน์
ศิลปะวิทยา, นายจตุภูมิ ภักดีบุตร ได้รับรางวัลคือ – ชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลสูงสุดสองเกมส์ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรื่อตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้คะแนน
๔๕๕ คะแนน - ชนะเลิศคะแนนบุคคลเกมส์เดี่ยวสูงสุด ได้แก่ นายจตุภูมิ ภักดีบุตร นิสิตปริญญาโท
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๘ ได้คะแนน ๒๔๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธาน ในพิธีและกล่าวคาถวายพระพร รวมทั้งเป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ความรัก ความภักดี ไม่มีที่สิ้นสุด” ตรงบริเวณส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ หอประชุมธารง บัวศรี การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติในศุภวาระที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
นางอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ณ สานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง และกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.7 ผู้บริหาร บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
โดยมีนางอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี และนางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงาน พิธีทาบุญเลี้ยงพระในครั้งนี้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ๒ คณะ และร่วมส่งเสริมขนบทาเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และ
สร้างสิริมงคลแก่คนร่วมงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะ สารสนเทศ สื่อ
และโทคโนโลยี : การเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ ในการทางานให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ QS๒-๔๐๗ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะ สารสนเทศ สื่อ และโทคโนโลยี : การเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
ในการทางานให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี กล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและกล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมแอดวานซ์ไมโครซอฟออฟฟิศ ๒๐๑๐) ให้กับนิสิตปัจจุบัน ซึ่งกาลังจะจบการศึกษา
ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งนาไปใช้ในการทางานได้ในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ของสานักงานอธิการบดี
ตามที่กองอาคารสถานที่ กลุ่มงานยานพาหนะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุน
และให้บริการ งานด้านพาหนะแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ขอใช้บริการ
ประสงค์จะขอใช้รถยนต์ของสานักงานอธิการบดี สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย
พร้อมนี้ได้ สาเนา ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๘๕/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของสานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ และตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง (เอกสารแนบ) พร้อมนี้สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ รถยนต์ในเว็บไซต์ของกองอาคารสถานที่และตรวจสอบการใช้บริการยานพาหนะ
(http://building.buu.ac.th/) และขอความกรุณาอย่าแก้ไขข้อความ รูปแบบในแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.10 คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้รักษาการแทนผู้ช่วอธิการบดี
ด้วยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี จานวน ๔ คน และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี จานวน ๒ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.11 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร
"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 24
ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทย กาหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมกรุงศรี
ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจา
วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งผู้สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 4 วัน
ในการนี้ สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอให้ท่านส่งคณาจารย์ในสถานศึกษาของท่านที่เกี่ยวข้องกับ
การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมี ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 9,900 บาท ซึ่งสมาคม ฯ ได้คิดจากต้นทุนการดาเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดฝึกอบรมครั้งนี้
มิได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเรียนมฺาเพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดย การลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น)
ที่ http://www.tace.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.12 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์เยือนมหาวิทยาลัยบูรพา (ระเบียบวาระที่ 3.3)
ตามที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้เสนอเรื่องเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์เยือนมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุมมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕5๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา ความแจ้งแล้ว นั้น ที่ประชุม ฯ
พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการให้หัวหน้าส่วนงานที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมที่มีความจาเป็น
ในการนับจานวน เพี่อความเหมาะสมของพิธีการ และการจ่ายค่าอาหาร/เครื่องดื่มรายบุคคลเข้าร่วมโครงการ
/ กิจกรรมตามที่ไดั แจ้งไว้ กรณีที่ติดภารกิจให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมดังกล่าว หากไม่มีผู้เข้าร่วม
โครงการ/ กิจกรรมตามที่แจ้งไว้ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยมหาวิทยาลัย ฯ
จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้ทราบ และขอหักจากบัญชีเงินเดือนของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.13 ขอให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 1๒/๒๕๕๘
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร ความทราบแล้วนั้น งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน กองบริการการศึกษาได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม
มาเพื่อโปรดพิจารณารับรอง หากพบข้อแก้ไข ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.14 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3054/2554 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554
แต่งตั้งนายไพฑูรย์ โพธสว่าง ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554
นั้น บัดนี้ วาระการดารงตาแหน่งจะครบในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เพื่อให้การบริหารงานของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง นายสกฤติ อิสริยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขที่ตาแหน่ง 340-2549 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 โครงการอบรมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับว่าที่บัณฑิต
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต
ภายใต้ปรัชญาพื้นฐานแนวคิดว่าการเมืองและการบริหารมีส่วนสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ จึงควร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ทางการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ กล่าวคือ 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ
การบริหารในลักษณะทั่วไปที่มีร่วมกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน 2) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กลไกการบริหารในองค์กรของรัฐและเอกชนอันนาไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของระบบและการประสานงาน
ในการดาเนินงานของแต่ละองค์กร 3) ผลิตบัณฑิตสนับสนุนและรองรับความต้องการนักบริหารและนักจัดการ
ระดับต้นในองค์กรของรัฐและเอกชนในภูมิภาค และ 4) ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออก ทั้งนี้ โดยเมื่อนิสิตใกล้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรฯ กาหนดให้มีการอบรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อนเข้าสู่วิชาชีพอันหลากหลายตามความถนัดแห่งตน เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นิสิตมี
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หลักคิดและหลักธรรมในการดารงตนในสังคมที่ถูกต้อง และดารงชีพการงานเพื่อนาไปสู่การเลี้ยงชีพโดยชอบ
อันจะเป็นการทาคุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จึงได้จัดทาโครงการอบรมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับว่าที่บัณฑิตนิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดย
บริบูรณ์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.2.2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับประธาน

หลักสูตร
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดจัดโครงการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับ
ประธานหลักสูตร ในวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ประธานหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรที่ถูกต้องและนาไปใช้
ในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ประธานหลักสูตรมีความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรตามกรอบผู้มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ระหว่างประธานหลักสูตรกับผู้บริหาร
กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จึงขอให้ท่านแจ้งประธานหลักสูตร/
ประธานสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการการเสวนาทางวิชาการ ฯ
ดังกล่าว โดยสามารถแจ้งชื่อผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google Drive ได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
URL : http://service.buu.ac.th/form.php ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา
2558 (ตามมติการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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๑.4 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาด้านกฎหมาย จาก Universitas
Narotama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก Universitas Narotama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาภายใต้บันทึก
ความร่วมมือทั้งสองสถาบัน โดยมี ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย
ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานจาก Universitas
Narotama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เดินมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษากฎหมาย
ภายใต้หัวข้อ “The Comparison of Law System between Indonesia and Thailand” โดยได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรทั้งสองสถาบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.5 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 โครงการพัฒนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2559
โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่พบนักวิจัยอาวุโส (เมธีวิจัยอาวุโสพบนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่พบนักวิจัยอาวุโส ในวันที่
25 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทาวิจัย
จากคณาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพื่อให้คณาจารย์ประยุกต์ความรู้ที่ได้จาก
คณาจารย์อาวุโสให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลในการทาวิจัยที่มีคุณภาพ
และเพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้เห็นทิศทางความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมือ่ วันที่ ๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔5๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ชิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้
ขอให้มกี ารจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
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รัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้มีการประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔5๘ เนือ่ งจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายประเด็นที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าใจไม่ตรงกันกับการบังคับใช้หลักมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ นี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.6 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 ขอขยายเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
(อาจารย์รัชนี แตงอ่อน)
ด้วย นางสาวรัชนี แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ประจา สังกัดภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Minho ประเทศ
สาธารณรัฐโปรตุเกส ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ นางสาวรัชนี แตงอ่อน ขอขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจาก
๑. ต้องรอให้คณะกรรมการคณะแห่งโรงเรียนกฎหมาย ฯ รับรองเอกสารรายชื่อประธานและ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ครบถ้วนทุกคน ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการพอสมควร
๒. เมื่อคณบดีแห่งโรงเรียนกฎหมาย ฯ ให้การรับรองแล้ว จึงจะสามารถดาเนินการขออนุมัติ
จากอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร
ภาควิชา ฯ จึงเสนอเรื่องดังกล่าวมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เพื่อทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 11/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม QS2 – 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 11/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
ยื่นคาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จานวน 1 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)
1. นายประมุข
ทวีธรากุล
56430583
เกรดเฉลี่ย 2.89
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้มีผลในภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2558
4.2 พิจารณาร่างกาหนดภาระงานนอกเหนืองานสอนของอาจารย์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอ “ร่าง” กาหนดภาระงานนอกเหนืองานสอนของอาจารย์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างกาหนดภาระงานนอกเหนืองานสอนของอาจารย์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการ
2. มอบหมายให้ภาควิชานาร่างดังกล่าวประชุมหารือในที่ประชุมภาควิชาทุกภาควิชา
3. ให้คณะ ฯ ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์
4. ให้คณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการพิจารณารายละเอียด
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในคราวประชุมถัดไป
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4.3 พิจารณารายชื่อผู้สาร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ด้วยงานบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ รายละเอียด
และเอกสารแนบ ดังนี้
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ลาดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๔๘๒๐๐๒๙
ว่าที่ร้อยตรีชูวงศ์ อุบาลี
นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก
ลาดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๔๙๒๑๑๔๐
นายปรัชญา ทาทอง
๒
๕๔๙๒๑๑๒๓
นายณรินทร์วัฒน์ ศรีธัญญากร
๓
๕๔๙๒๑๑๘๕
นางสาวสราลี เอี่ยมเขียว
๔
๕๔๙๒๑๑๖๐
นางสาวมานิตา มัตนาวี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สาร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ปีการศึกษา 2558 จานวน 5 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4.4 พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชา ฯ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
อาจารย์พิเศษ จานวน ๑๒ ท่าน ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์
(๓) อาจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร
(๔) อาจารย์ ดร.โชคชัย สิทธิผลกุล
(๕) อาจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
(๖) อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง
(๗) อาจารย์วาสนา หงส์เจริญ
(๘) อาจารย์ประสงค์ มหาลี้ตระกูล
(๙) อาจารย์ชัยยุทธ ศรีจานงค์
(๑๐) อาจารย์สกล ออพิพัฒน์
(๑๑) อาจารย์ธนฤทธิ์ โทวรรธนะ
(๑๒) อาจารย์ณัฐพนธ์ เทพสาร
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร
ปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกประการ และได้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่
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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาแล้ว ภาควิชานิติศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.5 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
พร้อมกันนีภ้ าควิชานิติศาสตร์ได้แนบเอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสาร สมอ. ๐๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.6 พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จานวน 15 คน
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับ
นิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ดังนี้
1. อาจารย์วิโรจน์ ศิริจันทานนท์
2. อาจารย์พีรสิชฌ์ อินทร์ทอง
3. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต
4. ดร.ชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ยศ
5. ดร.ฉัตรชัย ดนตรี
6. อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช
7. อาจารย์ภูษิต แจ่มศรี
8. อาจารย์เสกสิทธิ คูญศรี
9. อาจารย์วิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ
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10. รศ.ดร.จีระ ประทีป
11. อาจารย์มธุรส ผ่านเมือง
12. อาจารย์ชนนิกานต์ รอดรมณ์
13. อาจารย์พยัพ แจ้งสวัสดิ์
14. อาจารย์อดิศร ดีปานธรรม
15. อาจารย์สุรศานติ์ รักพันธ์ ณ หนองคาย
โดยมี ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก และ ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ และ
ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.7 พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 จานวน 2 คน
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
รายชื่ออาจารย์พิเศษที่เคยได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ประกอบด้วย
1. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์
677334 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่ม 01, 02 และ 2103
2. อาจารย์รัฐชญา ขวัญมั่น
677334 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่ม 2101 และ 2102
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.8 พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 (อาจารย์พิมพ์พิศา นิลโพธิ์ทอง)
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร นั้น ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 คือ นางสาวพิมพ์พิศา นิลโพธิ์ทอง
ในรายวิชา Chinese for Executives Communication 1 กลุ่ม 01 และ 2101 และรายวิชา Chinese for
Politics กลุ่ม 01 และ 2101
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ มอบหมายให้งานวิชาการตรวจสอบกับ
คณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ามีการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว หรือ
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้หรือไม่ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 12.10 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

