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ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์

ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 12/๒๕๕7 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ด้วยคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจ
การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดเดือนธันวาคม 2557 หรือตามอัธยาศัย
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ รายละเอียดตามความทราบแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 90421 ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี อีกตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน และขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
ตามทีม่ หาวิทยาลัยบูรพาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน และขยายเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา นั้น สานักงบประมาณพิจารณาแล้ว
ขอเรียนว่า หากมหาวิทยาลัยบูรพาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทาให้ราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งได้
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของ
ทางราชการแล้ว สานักงบประมาณเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ และเพิ่ม
วงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน
138,650,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จานวน
51,956,100 บาท ซึ่งได้กันเงินงบประมาณเหลื่อมปีไว้แล้ว และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก
86,693,900 บาท
อนึ่ง ค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษาตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว จานวน
135,976,750 บาท และค่างานก่อสร้างใหม่ (ส่วนที่เหลือ) ในครั้งนี้ จานวน 138,650,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,626,750 บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยบูรพานาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 7 (3) และเนื่องจากรายการดังกล่าวได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ครบถ้วนแล้ว จานวน 157,500,000 บาท สาหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น
ได้ขอใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบ กรณีนี้จึงไม่อยู่ในข่ายเป็นการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณที่จะต้องขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามข้อ 7 (2) ของระเบียบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.4 การขอรหัสบัญชีเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือที่ ศธ 6612/1182 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ได้ขอบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับนักวิจัย
ชาวญี่ปุ่น จานวน 1 คน คือ Ms. Miku Takekuchi ความทราบแล้วนั้น สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการ
ออก Account และ Password ให้เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายงานความคืบหน้า
อาคารเรียนสหศึกษาและกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (ระเบียบวาระที่ 5.6)
ตามที่กรรมการและเลขานุการ ฯ ได้เสนอเรื่องรายงานความคืบหน้าอาคารเรียนสหศึกษา
และกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพื่อรับทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบ
โดยมีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
1. การก่อสร้างอาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้มีอานาจในการตัดสินใจ จึงขอให้หัวหน้าส่วนงานศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างละเอียดถี่ถ้วน
และดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
2. ให้มหาวิทยาลัยทาข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
และกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ให้ประชาคมได้รับทราบ
3. คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและนิสิตภายในส่วนงานแล้ว
และจะจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ติดตั้งไว้
ด้านหน้าสถานที่ก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบโดยทั่วกัน
4. คณะกรรมการ ฯ มีข้อสังเกตว่า เรื่องการขยายพื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคารเรียน
คณะศึกษาศาสตร์จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทด้วยหรือไม่
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่า

โรงเรียนแสนสุข
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เมเจอร์โบว์ฮิต ห้างบิ๊กซี เอ็กตร้า ชลบุรี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
ได้นาทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข และโรงเรียนแสนสุข ชิงถ้วย
รางวัลเกียรติยศในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประสานของนางอรพร สดใส
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีม สนับสนุนถ้วยรางวัล
โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ
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1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าเสนอหัวข้อการจัดประชุมรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี และคณะผู้ประสานงานการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ได้เดินทางไปนาเสนอหัวข้อในการจัดประชุมต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการเดินทางไปนาเสนอหัวข้อการจัดประชุมในครั้งนี้
เพื่อนามาปรับแก้ไขข้อบกพร่องในจุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา และนามาปรับใช้
ต่อไป รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดนิทรรศการ “The Future of Thailand”
จัดโดยนิสิตรายวิชาสัมมนา รัฐประศาสนศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องกระจก QS๒ - ๑๐๒ นิสิตรายวิชาสัมมนา
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน
นิทรรศการ “The Future of Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และอาจารย์ประจาวิชาสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดนิทรรศการ ทั้งนี้มี ดร.โชติสา ขาวสนิท และอาจารย์ธัช ขันธประสิทธ์ เป็นผู้ให้คะแนนการจัดนิทรรศการของ
แต่ละกลุ่ม การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการนั้น ได้รับความรู้ทางด้านการบริหารประเทศใน
ปัจจุบัน และองค์ประกอบของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการบรรยาย ใน
หัวข้อ Dialogue on the development of political science in Japan experience of Thailand
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ Caribbean Room The Tide Resort
บางแสน มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ Dialogue on
the development of political science in Japan experience of Thailand โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานปิดการเสวนา ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี และ Dr.Asami Yasuhito เป็นวิทยากร และมี ดร. จักรี ไชยพินิจ
เป็นผู้สรุปและอธิบายการบรรยายเพิ่มเติม การจัดบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
และปริญญาตรีของคณะ ฯ ได้รับรู้ถึงความต่างแตกของการปกครองของประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยตั้งแต่
ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ผู้บริหาร บุคลากร และ
นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ นาโดย อาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานบริหารทั่วไป) และ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ
ตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีและกล่าวคาถวายพระพร รวมทั้งเป็นประธาน
เปิดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธ ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน” บริเวณส่วนจัด
แสดงนิทรรศการ หอประชุมธารง บัวศรี การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในศุภวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
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1.1.11 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และพิธีเปิดโครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้บริหาร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดี และ นางอรพร สดใส รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี เข้าร่วมงานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และพิธีเปิดโครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS DAY) ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
ซึ่งมี ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
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1.1.12 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานทาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ
๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารสิรินธร คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้ นางอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้า
สานักงานคณบดี เดินทางไปเข้าร่วมงานพิธีทาบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ๒ คณะ และ
เป็นการร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนา และเป็นสิริมงคลแก่คนที่มาร่วมงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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1.1.13 ชุมนุมกีฬาเพื่อสุขภาพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันแบดมินตัน
สิงห์คราม – ตราชูคัพ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมนุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันแบดมินตันสิงห์คราม - ตราชูคัพ ครั้งที่ ๒ โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล การจัดการแข่งขัน
แบดมินตันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสาคัญของการรักษาสุขภาพ และส่งเสริมให้นิสิตมี
กิจกรรมในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมีเวทีให้นิสิตของคณะ ฯ ได้แสดงความสามารถด้านกีฬา
แบดมินตัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.14 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาสิงห์ตราชูสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามบางแสนฟุตบอลคลับ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕” โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท คือ
กีฬาฟุตบอลและแชร์บอล และมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีม VIP คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กับทีมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยในช่วงค่ามีงานเลี้ยง “ราตรีสังสรรค์ ปีละหนคนกันเอง”
ซึ่งมีการประกวดดาวเดือน ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้ส่งตัวแทนเข้าประกวด การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
กันระหว่างนิสิตแต่ละหลักสูตร รวมทั้งเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.15 แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับความเห็นชอบจากสานักงานงบประมาณให้เปลี่ยนแปลงแบบ
รูปรายการ และเพิ่มวงเงินงบประมาณ จานวนเงิน 138,650,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านหกแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้รับการอนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก
ปีงบประมาณ 2551 – 2554 เป็นปีงบประมาณ 2551 – 2560 จากคณะรัฐมนตรีแล้ว กองคลัง
และทรัพย์สินจึงได้จัดทาหนังสือนัดบริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จากัด เข้าลงนามสัญญาก่อสร้าง และนัด
บริษัท ร้อจ คอลซัลแตนท์ จากัด เข้าลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้ งที่ 11/๒๕๕7 วั น ศุ ก ร์ ที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่
11/๒๕๕7 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอทบทวนวาระแจ้งเพื่อทราบในการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เรื่อง รายรับ – รายจ่าย
กองทุนสวัสดิการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557 เป็นวาระเพื่อพิจารณา
ด้วยในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 11/2557 วาระแจ้งเพื่อทราบที่ 4.11 รายงาน
สรุปรายรับ-รายจ่าย กองทุนสวัสดิการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557 และที่ประชุม
มีมติรับทราบ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ระเบียบการดาเนินงานจัด
สวัสดิการสาหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2558 ข้อ 8 ให้เหรัญญิกจัดทางบรายรับ
รายจ่ายประจาเดือนเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ นั้น บัดนี้ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบรายรับ
รายจ่ายของกองทุนสวัสดิการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - กันยายน พ.ศ.
2557 เพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
1. ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองการใช้งบประมาณกองทุนสวัสดิการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2557 ตามเสนอ
2. รับรองการแก้ไขโดยปรับเปลี่ยนจากการเสนอจากวาระแจ้งเพื่อทราบเป็นวาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7
(การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕7
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

4.๒ ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการสัมมนาการวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ Bandar Lampung University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับการประสานงาน
จาก Bandar Lampung University มีความประสงค์จะจัดการสัมมนาการวิจัย “The Second International
Conference on Law, Business and Governance 2nd Icon-LBG)” ที่ประเทศไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน
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พ.ศ. 2558 นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเชิญส่วนงานของท่านเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการสัมมนาการวิจัย
ดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติในหลักการ สาหรับงบประมาณในการร่วมจัด เมื่อมหาวิทยาลัย
บูรพามีรายละเอียดที่แน่นอนให้นาแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลัง
สูตรต่าง ๆ เนื่องจากไม่สามารถให้อาจารย์ประจาบางส่วนเวลามาประจาตามหลักสูตรต่าง ๆ ได้ ภาควิชา ฯ จึง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณาจารย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาหารือ
เกี่ยวกับเงื่อนไขการกาหนดภาระงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย
4.4 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2557
ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อทาหน้าที่สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยมีรายละเอียด (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายใหม่จานวน 1 ท่าน คือ
นายกฤตภัค โนมะยา ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 ส่วนคณาจารย์รายเดิมที่ประชุม ฯ รับทราบ
4.5 โครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มีนิสิตรวมทุกหลักสูตรประมาณ ๖,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางสังคม งานวิชาการด้านอื่น ๆ อาทิ
การอบรม การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้จานวนอาจารย์ประจากับจานวนนิสิต เป็นไปตาม
สัดส่วนมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ การส่งเสริมผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของคณะในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความผูกพันต่อวิชาชีพอาจารย์ มีการเตรียมพร้อมในการ
เป็นอาจารย์ที่ดี เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม และเพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติชะลอการพิจารณาออกไปก่อน โดยมอบหมายให้รองคณบดี
(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) ดาเนินการศึกษารายละเอียดความจาเป็นในการดาเนินโครงการ โดยต้อง
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับอัตรากาลังที่ต้องได้รับการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวด้วย หากศึกษาแล้วเสร็จเรียบร้อย
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวถัดไป
4.6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรในคณะ ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้
เพราะบุคลากรเป็นกาลังสาคัญใน การผลักดันให้คณะสามารถดาเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภารกิจด้านบริหารของผู้บริหาร การเรียนการสอน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ก่อประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ และความจงรักภักดีและก่อเกิด
การพัฒนาคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติชะลอการพิจารณาออกไปก่อน โดยมอบหมายให้รองคณบดี
(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) ดาเนินการศึกษารายละเอียดความจาเป็นในการดาเนินโครงการ โดยต้อง
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับอัตรากาลังที่ต้องได้รับการพัฒนาตามโครงการดังกล่าวด้วย หากศึกษาแล้วเสร็จเรียบร้อย
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวถัดไป
4.7 “ร่าง” ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใคร่ขอเสนอ “ร่าง” ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ สาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าการดาเนินการโดยการจัดทาประกาศเป็นการไม่คล่องตัว
โดยเรื่องดังกล่าวนี้ ให้น าเสนอคณะกรรมการประจาคณะ ฯ พิจารณาเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ให้ นาเงื่อนไขในร่าง
ประกาศมาประกอบการพิจารณาต่อไป
4.8 การเสนอโครงการ/ กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยการกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ของกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้จัดส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วให้ถอนวาระ เนื่องจากสิ้นสุดเวลาดาเนินการก่อนประชุม
4.9 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ขออนุมัตริ ายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ลาดับ
๑

รหัส

ชื่อ-สกุล

๕๔๘๒๐๐๓๘

MR. ALFI HARIS WANTO

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พ.ศ. 2557

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม

กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เลิกประชุม 15.30 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

