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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาคณะ ฯ ครบรอบ ๘ ปี ในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม อีกทางเลือกหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพิบูลสงคราม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครบรอบ ๘ ปี
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
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มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม : อีกทางเลือกหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”
โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร กล่าวต้อนรับและ
กล่าวเปิดการบรรยาย การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับคณาจารย์
บุคลากร และนิสิต รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์โดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “ปันรัก ปันน้าใจ
สานสายใยต้านภัยหนาว”
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นานิสิตชุมนุมอาสา
และบาเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ เดินทางเข้า
มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนศรีเนห์รู ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสมพงศ์ วิชัยสิงห์ ผู้อานวยการ
โรงเรียนศรีเนห์รู ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่จัดขึ้นให้กับนักเรียน เช่น
กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้นานิสิตเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรม ด้านจิตอาสาและบาเพ็ญ
ประโยชน์ ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต้อนรับ Prof. Dr. Katherine A. Bowie University
of Wisconsin – Madison USA
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกันต้อนรับ Prof. Dr. Katherine A. Bowie Professor Anthropology Director, Center
for Southeast Studies University of Wisconsin – Madison USA และรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา
บูรณเดชาชัย อาจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับนักวิชาการจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองการปกครองไทย รวมทั้ง
เป็นการทาบทามและเรียนเชิญให้มาร่วมงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบเงินสนับสนุน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในงาน “เปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ ๕”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “เปิดใจรัก
การเรียนรู้ปีที่ ๕” ประจาปี ๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย รักษาการแทนอธิการบดี
เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มอบหมายให้ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
รองคณบดี เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินสนับสนุนแด่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในการดูแลตู้จัดแสดงปลา
เศรษฐกิจไทย เป็นเงินจานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 การนานิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน :
การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง”
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน :
การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ตาบลชุมแสง โดยคืนข้อมูลจากงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการออก
ข้อบังคับท้องถิ่น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาตาบลอย่างยั่งยืน 2) เพื่อใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการกับชุมชนตาบลชุมแสงในการบูรณาการกับงานวิจัย และ 3) เพื่อใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
กับชุมชนตาบลชุมแสงในการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในการนี้ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นานิสิตเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน โดยมีอาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้นาคณะ
เดินทาง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ รับทราบ และมีข้อแนะนาเพิ่มเติมให้คณะ ฯ ริเริ่มจัดโครงการในลักษณะยุวทูต
สัมพันธ์ในชุมชนเป้าหมาย เพื่อสร้างเยาวชนให้มีจิตสานึกและตระหนักต่อกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
ต่อไป
1.1.6 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 3
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นสมาคมที่มีภารกิจสาคัญด้านบริการวิชาการและ
ขยายองค์ความรู้ด้านบริหารรัฐกิจไปสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งในวงวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ สาหรับใน พ.ศ. 2558 นี้ สมาคม ฯ
กาหนดจัดการประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ไทย
ในยุคเปลี่ยนผ่าน” (Thai Public Administration in Transition) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ ให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
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กับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ปาถกฐาพิเศษ และ การนาเสนองานวิจัยของนิสิต นักศึกษา
คณาจารย์และนักวิจัย การนาเสนอผลงานลักษณะโปสเตอร์ นิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
รวมทั้งการมอบรางวัลแก่ผลงานวิจัยที่โดดเด่นในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยตระหนักว่าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มาโดยตลอด จึงใคร่ขอเรียนเชิญให้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่สาคัญยิ่งนี้
โดยรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการครั้งนี้ รวมทั้งขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจนาเสนอผลงานและ
เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสมาคม ฯ ได้ที่อีเมล์ thaipaat@gmail.com
หรือ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ ได้ที่เบอร์โทร. 08-1498-7039
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ รับทราบ และมีข้อแนะนาเพิ่มเติมว่า หากมีการจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ (International Congress) คณะ ฯ ควรมีการเรียนเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
มาบรรยายพิเศษทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับ
นักวิชาการที่มีชื่อเสียง
1.1.7 การดาเนินการควบคุมการสอบกลางภาค ประจาปีการศึกษา 2557 ให้เกิดความ
เรียบร้อย
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดจัดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม
พ.ศ. 2558 จึงขอกาชับให้ภาควิชาดาเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่ควบคุมการสอบกลางภาคและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่งานวิชาการชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติของคณาจารย์ให้เรียบร้อย เพื่อลดปัญหาและข้อร้องเรียนจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2556
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ ฯ จึงขอกาชับให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดโครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีบุคลากรแสดงความจานงเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 58 คน โดยโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการด้านเอกสารขออนุมัติโครงการตามลาดับ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 ขออนุมัติจัดสรรพื้นที่ห้องเพิ่มเติม
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีบันทึกข้อความที่ ศธ 6612/0105 ลงวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2558 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรพื้นที่ห้องเพิ่มเติม นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรพื้นที่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการข้อ
1.1 (เอกสารรายงานการประชุม ฯ ดังแนบ) สาหรับข้อ 1.2 เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบค่าใช้จ่าย และแบบแปลน
วัสดุอุปกรณ์แล้ว คณะ ฯ จะแจ้งให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทราบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.11 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐาน”
เนื่องด้วยกลุ่มเครือข่ายส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนากลยุทธ์เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐาน ในวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในส่วน
งานของท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นสู่อันดับโลก
ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตามกาหนดการ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่แนบมา
พร้อมกันนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ รับทราบ และเพื่อเป็นการดาเนินการในส่วนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ที่ประชุม ฯ มอบหมายเบื้องต้นให้ ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี ตั้งคณะทางานศึกษา
ความเป็นไปได้ในการดาเนินการร่างหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ฯ ในวาระถัดไปที่มีความพร้อมและความคืบหน้าการดาเนินงาน
1.2 รองคณบดี (อ.สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ขอแจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
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- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน ๒ คน
รวมทั้งสิ้นจานวน
๒
คน
ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ประสานงานหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้
คณะ ฯ เห็นสมควรอนุมัติวันสาเร็จการศึกษาของนิสิตดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการลูกยางคัพ ครั้งที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา สโมสร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการลูกยางคัพ ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนายสุภัทรชัย คล่องการ
นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีและส่งเสริมการเล่นกีฬาของนิสิตภายในคณะ ฯ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝัง
การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา รวมทั้งเพื่อให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ห่างไกลจากยาเสพติด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.3 สโมสรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานสัปดาห์ประชาธิปไตย
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดงานสัปดาห์ประชาธิปไตยระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งมีนายสุภัทรชัย คล่องการ นายกสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าว
รายงาน และยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ ฯ มาร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงาน
มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ การแข่งขันแฟนพันธ์แท้ และการประกวดสตรีข้ามเพศ Miss Queen BUU การจัดงานในครั้งนี้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการให้แก่นิสิต เปิดโอกาสให้นิสิตกล้าแสดงออก และรู้จักการทางาน
เป็นหมู่คณะ รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.2.4 สโมสรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดประกวด Miss Queen BUU 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประกวด Miss Queen BUU 2015 (ประกวดสตรีข้ามเพศ) ภายใต้โครงการ
สัปดาห์ประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วย
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินและมอบรางวัลแก่นิสิต ซึ่งมีนายสุภัทรชัย
คล่องการ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด การจัดการประกวด
ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออก เปิดเวทีให้กับนิสิตข้ามเพศภายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้แสดง
ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการสรุปกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
ของคณะ ฯ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมนักกิจกรรม กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการสรุปกิจกรรม
รับน้องประชุมเชียร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีนายสุภัทรชัย คล่องการ นายกสโมสรนิสิต
เป็นผู้สรุปผลการดาเนินงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานิสิตให้มีความพร้อมและ
สร้างเสริมประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรม และได้นาความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ตลอดการ
ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยรวม อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ รวมทั้งดาเนินกิจกรรมหรือโครงการให้เป็นไปตามกลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาทแก่นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมี
การจัดเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เพื่อเตรียมความพร้อม สู่เส้นทางอาชีพ” การจัดโครงการ
ในครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางาน การสมัครงาน การเข้ารับการนิเทศงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการสมัครงาน เข้าสู่สังคมการเรียนรู้และการฝึกฝน
ตัวเอง รวมทั้งได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้างและพร้อมที่จะแข่งขันต่อไป ด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 ปฏิทินแผนการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องด้วยหลักสูตร พ.ศ. 2554 จะครบรอบการปรับปรุงใน พ.ศ. 2558 เพื่อเตรียมใช้ใน
พ.ศ. 2559 ดังนั้น จึงขอส่งปฏิทินแผนการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อโปรด
ดาเนินการตามช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองไทย
5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
6. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 ผู้ช่วยคณบดี (อ.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2558 มีมติให้ทุกภาควิชาประสานไปยังประธานหลักสูตรเพื่อกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ (ใหม่) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ฉบับปีการศึกษา 2557 สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ โดยสามารถพิจารณาแนวทางจากเป้าหมายการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ ทั้งนี้ ให้ภาควิชารวบรวมข้อมูลจากทุกหลักสูตรและส่งมายัง
งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแต่งตั้ง รศ.ชารี มณีศรี เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา 2557 โดยสอนในรายวิชา 677243 Innovation and Change Management นวัตกรรมและ
การจัดการเปลี่ยนแปลง กลุ่ม 2101 และกลุ่ม 2102

9

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. ให้นาเสนอในการประชุมครั้งถัดไปโดยเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณา ตามหลักเกณฑ์
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งเป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวนี้เป็นครั้งแรก
2. ให้นาเสนอรายละเอียดคุณสมบัติและเหตุผลความจาเป็นประกอบด้วย เนื่องจาก
เป็นการดาเนินการเสนอแต่งตั้งในภายหลังจากที่เปิดภาคการศึกษาแล้ว
1.6 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 แจ้งระยะเวลาการบังคับใช้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน ๒ หลักสูตร คือ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยทั้ง ๒ หลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเริ่มรับนิสิต
เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งสองหลักสูตรนี้จะเริ่มนับ
ระยะเวลาในการบังคับใช้อย่างไร กล่าวคือจะต้องเริ่มนับระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีที่
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ หรือจะเริ่มนับตั้งปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรจริง
ภาควิชานิติศาสตร์ จึงได้นาประเด็นดังกล่าวเข้าพิจารณา เพื่อหารือยังที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้นับระยะเวลาการบังคับใช้หลักสูตร โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่รับนิสิตเข้า
ศึกษาจริงคือปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เห็นชอบให้ภาควิชาฯ ดาเนินการรับ
นิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่จานวน
๑๐๐ คน ตามตัวเลขที่ปรากฏในหลักสูตร
ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เพื่อโปรดทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.7 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.7.1 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(เพิ่มเติม)
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์
พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
รายชื่ออาจารย์พิเศษที่เคยได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ภัทรพล เพ็ญโชติรัช ๖๗๑๑๒๑ การเมืองการปกครองของไทย กลุ่ม ๐๑
๒. ว่าที่ร้อยตรี ไพรวัลย์ เคนพรม ๖๗๑๑๑๑ รัฐศาสตร์ กลุ่ม ๒๑๐๑
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
(การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕8
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบการใช้งบประมาณตามรายการแจ้ง และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไปเรื่องผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในแผน ฯ
3.2 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557
ตามที่คราวประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 วาระเพื่อพิจารณาที่ 4.11 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 493 คน ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบ และให้มีผลการสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ต่อมาคณะ ฯ ได้รับแจ้งจากงานทะเบียนและสถิตินิสิตว่าต้อง
กาหนดวันสาเร็จการศึกษาประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ ขอเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา เป็นวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
มติ
พ.ศ. 2558

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขวันอนุมัติสาเร็จการศึกษาใหม่เป็นวันที่ 23 มกราคม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขอแก้ไขเกรดในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ด้วยอาจารย์เอกพล ทรงประโคน อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ได้ทาบันทึกถึงหัวหน้าภาควิชาฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อให้นาเรื่องขอแก้ไขเกรดในรายวิชา ๖๗๘๓๖๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ ของนางศุภาวดี โยธาทิพย์ รหัสประจาตัวนิสิต ๕๖๔๔๑๑๗๓ กลุ่ม ๒๑๐๔
เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการนี้หัวหน้าภาควิชาฯ ได้เชิญ
อาจารย์เอกพล ทรงประโคน มาซักถามถึงสาเหตุการให้เกรดนิสิตผิดพลาด ผลการสอบถามทราบว่า อาจารย์
เอกพล ทรงประโคน ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว หากแต่รายวิชาดังกล่าวภาควิชานิติศาสตร์ ได้เชิญ
อาจารย์กิตติ ตติยเกียรติถาวร อาจารย์โชคชัย สิทธิผลกุล และอาจารย์ พ.ต.ท. กันตพัฒน์ นาคเจริญ เป็นอาจารย์
พิเศษผู้รับผิดชอบสอนร่วมกันในรายวิชานี้ ซึ่งอาจารย์เอกพล ทรงประโคน เพียงแค่อานวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์พิเศษ โดยนาคะแนนดิบมากรอกลงในระบบตัดเกรดเท่านั้น
ความปรากฏว่า อาจารย์ผู้สอนได้ส่งเอกสารที่มีคะแนนดิบมายังอาจารย์เอกพล เพื่อให้อาจารย์เอกพล
กรอกคะแนนลงในระบบตัดเกรด ด้วยความคลาดเคลื่อนบางประการอาจารย์เอกพลได้กรอกคะแนนของ
นางศุภาวดี โยธาทิพย์ ผิดพลาด ส่งผลให้เกรดที่นิสิตควรจะได้จากเกรด A กลายเป็นเกรด B+
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่นิสิต ภาควิชานิติศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเกรดให้แก่นางศุภาวดี
โยธาทิพย์ โดยแก้ไขเกรดจาก B+ เป็น A เพื่อที่ภาควิชา ฯ จะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไปให้แล้วเสร็จ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบแก้ไขเกรด โดยมีข้อเสนอแนะให้ภาควิชานิติศาสตร์ดาเนินการ
มอบหมายอานาจทาการแทนให้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีให้อาจารย์ประจาดาเนินการเรื่องตัดเกรดแทน
อาจารย์พิเศษท่านนั้น เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ
4.๒ ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตามที่ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้ารายงานตัว
เพื่อปฏิบัติงานจานวน ๑ อัตรา คือ อาจารย์ พ.ตท. ดร.ประลอง ศิริภูล ความตามทราบแล้ว นั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ภาควิชา
นิติศาสตร์จึงขอปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้อาจารย์
พ.ตท. ดร.ประลอง ศิริภูล เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนอาจารย์ ดร.ณัฎฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อนึ่งภาควิชาฯ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า อาจารย์ พ.ต.ท. ดร.ประลอง ศิริภูล มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
พร้อมกันนี้ ภาควิชาฯ ขอแก้ไขชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรอีก ๑ ท่าน เนื่องจาก ท่านได้เปลี่ยนชื่อ
และชื่อสกุลใหม่ คือ.อาจารย์ ดร.ธนกร วรปรัชญากูล โดยแก้ไขเป็น อาจารย์ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อที่ภาควิชา ฯ จะได้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในขั้นตอนต่อไป
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
หมายเหตุ นาประเด็นวาระที่ 4.2 ไปพิจารณาร่วมกับประเด็นวาระที่ 4.5
4.3 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
งานบัณฑิตศึกษา ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 30.2
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 11 คน ตามรายชื่อที่เสนอมา โดยให้มีผลอนุมัติตั้งแต่
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
4.4 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน 4 ราย
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๔ คน ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ( ๔ ปี)
จานวน ๒ คน
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) จานวน ๒ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจา
ภาคเรียนต้น ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 4 คน ตามรายชื่อที่เสนอมา โดยให้มีผลอนุมัติตั้งแต่
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
วาระที่ 4.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จานวน 4 หลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔๘ ได้กาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
และปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยากรได้อีก ๑ หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจา
อยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙) ทั้งนี้
กรณีบัณฑิตศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง ๒ หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรขอให้นาเสนอโดยดาเนินการเช่นเดียวกับการนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและ
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ภายใน ๓๐ วัน
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ในการนี้ งานบัณฑิตศึกษาจึงขอให้คณะกรรมการประจาคณะ ฯ พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามข้อเท็จจริง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้รวมวาระที่ 4.2 ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ไว้ในวาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นเรื่องเดียวกัน และมีมติดังนี้
1. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน 5 คน ตามเสนอ
2. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จานวน 5 คน ตามเสนอ
3. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง จานวน 5 คน ตามเสนอ
4. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง จานวน 5 คน ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอหารือต่อที่ประชุม กรณีบุคลากรในส่วนงานไปออกรายการ
โทรทัศน์ช่องหนึ่ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยระบุตาแหน่ง “อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์” โดยสาระในรายการโทรทัศน์กล่าวถึงในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์การดาเนินการสรรหาตาแหน่งผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัย จึงขอหารือว่าควรจะมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร ต่อการเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ออกสื่อ
ในลักษณะดังกล่าวนี้
ที่ประชุม ฯ เสนอแนะให้คณะ ฯ ดาเนินการต่อข้อหารือดังกล่าวนี้ ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาว่ามีส่วนใด
เป็นพฤติกรรมที่ละเมิดจรรยาบรรณหรือไม่ รวมถึงมีส่วนข้อมูลใดที่ทาให้คณะ ฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่
26 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลิกประชุมเวลา 12.55 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

