รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นายจักรี ไชยพินิจ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม





เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดงาน BUU หาดบางแสน มินิ ฮาล์ฟ
มาราธอน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน BUU หาดบางแสน มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา

และมอบรางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เข้าร่วมในการปล่อยตัวนักกีฬาและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน การจัดวิ่งมินิ ฮาล์ฟ มาราธอน
ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๐ ปี ตรีสิกขสถาน พัชรสมโภช และเป็นการส่งเสริม
ให้นิสิต บุคลากร และผู้เข้าร่วมวิ่ง ได้ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรักษ์สุขภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรพระสงฆ์
๖๑ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ฯ ครบรอบ ๙ ปี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องกระจก QS๒ - ๑๐๒ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๖๑ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๙ ปี โดยมี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ มาร่วมงานทาบุญในครั้งนี้
การจัดพิธีทาบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่
ผู้ที่มาร่วมงาน รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าของคณะ ฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารสีคราม โรงแรมบางแสนวิลล่า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
๒๕๕๙ โดยมี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
คณะกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอวยพรปีใหม่ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ของคณะ ฯ การจัดงานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรได้พบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ ฯ รวมทั้ง
สร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรในการทางานต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิสเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๐ ปี Bangsaen Table Tennis Tournament 2016
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ยิมวอลเลย์บอล คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬา เทเบิ้ลเทนนิสเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยบูรพา
ครบรอบ ๖๐ ปี Bangsaen Table Tennis Tournament 2016 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ภายในงานได้มีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๐ สถาบัน ได้แก่ ๑. สานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๒. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
๓. ตารวจภูธรภาค ๒ ๔. สถาบันพลศึกษา ๕. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๖. มหาวิทยาลัยศิลปากร
๗. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๑๐. มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32”
ด้วยบุคลากรสายสนับสนุน สานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมงาน จานวน 6 คน ได้แก่ 1. นางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
พิเศษ 2. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4. นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต บรรณารักษ์ 5. นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ นักวิชาการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ได้จัดทา
รายงานสรุปโดยมีสาระสาคัญ 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. การตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรมด้วยเครื่องมือ
อักขราวิสุทธิ์ บรรยายโดย นายไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจิ์ 2. “Library Transformation” บรรยายโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร 3. “Internet Usage Analysis with Google BigQuery”
บรรยายโดย นายคณกรณ์ หอศิริธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณีมาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสโมสรนิสิต
และฝ่ายกิจการนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ
นายอรรถพล นามเชียงใต้ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับการมาศึกษา
ดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมรับน้องระหว่างกัน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 ผู้บริหาร บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA” นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยมี ดร.อาณัติ
ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ชว่ ยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒. ดร.นันทน์ ถาวรังกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขัน กีฬาสิงห์ตราชูสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามบางแสนฟุตบอลคลับ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์ครั้งที่ ๖” โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
ซึ่งมี ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล แชร์บอล
และกีฬาเบ็ดเตล็ด โดยในช่วงค่ามีงานเลี้ยง “งานเลี้ยงสังสรรค์ พบกันปีละหน คนบ้านเดียวกัน”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีเป็นประธานในงานช่วงหัวค่า การจัด

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนิสิตแต่ละหลักสูตร รวมทั้งเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ว่า “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 แจ้งการจบการศึกษาและการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานอาจารย์ ดร.รัชนี
แตงอ่อน
ด้วยนางสาวรัชนี แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ประจา สังกัดภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
ปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University
of Minho ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ นางสาวรัชนี แตงอ่อน ได้สาเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และได้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยภาควิชา ฯ ได้มอบหมายภาระงานสอน และภาระงาน
อื่น ๆ ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่อาจารย์ ดร. รัชนี แตงอ่อน เป็นที่เรียบร้อย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
1/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้า 6 วาระสืบเนื่อง 3.2 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนการบังคับใช้ประกาศมาตรฐาน
ภาระงานของคณาจารย์
จากเดิม มติ ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้คณะ ฯ หารือการเลื่อนบังคับใช้ประกาศ
มาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ไปยังอธิการบดี เรื่อง ข้อขัดข้องตามข้อประกาศ
แก้ไขเป็น มติ ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้คณะ ฯ หารือการเลื่อนบังคับใช้
ประกาศมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ไปยังอธิการบดี เรื่อง ข้อขัดข้องตามข้อประกาศ
แก้ไขรายละเอียดมติเพิ่มเติม ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลประกอบว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการพิจารณาข้อขัดข้องในการบังคับใช้ตามประกาศ เนื่องจากแต่ละส่วนงานได้
วางแผนการจัดสรรภาระงานสอนเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม ฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการบังคับใช้ตามประกาศตั้งแต่
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 คณะ ฯ จึงมิต้องดาเนินการหารือไปยังอธิการบดี
2. หน้า 6 วาระเพื่อพิจารณา 4.1 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขออนุมัติยืมเงิน
รายได้จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จากเดิม มติ ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
2. การยืมเงินระหว่างส่วนงานให้ดาเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(กบง.) และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ส่วนงานผู้ยืมดาเนินการส่งรายละเอียดแผนการชดใช้เงิน
คืนประกอบการพิจารณาของที่ประชุม กบง.ต่อไป
3. ให้พิจารณาใช้สัญญายืมเงินระหว่างส่วนงานที่มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศใช้
4. แจ้งผลเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในวาระการประชุมถัดไป
5. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ขอสงวนสิทธิ์ตนเองในความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
อันอาจจะพึงมีในอนาคต
แก้ไขเป็น มติ ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
2. การยืมเงินระหว่างส่วนงานให้ดาเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
(กบง.) และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ส่วนงานผู้ยืมดาเนินการส่งรายละเอียดแผนการชดใช้เงิน
คืนประกอบการพิจารณาของที่ประชุม กบง.ต่อไป
3. ให้พิจารณาใช้สัญญายืมเงินระหว่างส่วนงานที่มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศใช้
4. แจ้งผลเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในวาระการประชุมถัดไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

3.2 พิจารณาสมทบงบประมาณการลาดยางผิวลานจอดรถยนต์ บริเวณลานจอดรถยนต์
พื้นที่ด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับพิจารณาสมทบงบประมาณการลาดยางผิวลานจอด
รถยนต์ บริเวณลานจอดรถยนต์พื้นที่ด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาสมทบงบประมาณการลาดยางผิวลานจอดรถยนต์ บริเวณ
ลานจอดรถยนต์พื้นที่ด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติ
ที่ประชุม ฯ ให้ความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอานาจของคณบดีในการบริหารงาน
ส่วนงาน โดยสมควรพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณควบคู่กับอรรถประโยชน์ใช้สอย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ด้วยงานบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒
โดยขออนุมัติสาเร็จการศึกษาย้อนหลัง ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทันตามกาหนด
ผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดและเอกสารแนบท้าย ดังนี้
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
ลาดับที่
รหัสนิสิต
๑
56920905

ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน ตังคะสมบูรณ์

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ปีการศึกษา 2558
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน 1 คน (ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน ตังคะสมบูรณ์) โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
4.2 การแก้ไขผลการเรียนของ ดร. สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วย ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล ภาควิชารัฐศาสตร์ ผู้สอนรายวิชา ๖๗๒๓๔๓ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แจ้งให้นิสิตเข้ามาติดต่อเพื่อชี้แจงเรื่องรายงานแล้ว
แต่มีนิสิตจานวนหนึ่งขาดการติดต่อจนประกาศผลการเรียน นิสิตกลุ่มนี้จึงเข้ามาติดต่อ ดร.สรชัย
ศรีนิศานต์สกุล และนาหลักฐานมายืนยันเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย ผู้สอนจึงขอปรับปรุงผลการเรียนของนิสิต
ดังนี้
1. นายชุติพงศ์ บูรณะ
๕๖๔4๐๖๖๘ คะแนนรวม ๕๒ คะแนน
เกรด D+
2. นางสาวนิตยา คุ้นเคย
๕๖๔๔๐๗๑๐ คะแนนรวม ๖๐ คะแนน
เกรด C
3. นายสมัคร ปฏิญาณวิภาส ๕๖๔๔๐๘๐๒ คะแนนรวม ๕๖ คะแนน
เกรด C+
4. นายอัครวุฒิ ศิริรักษ์
๕๖๔๔๐๘๓๖ คะแนนรวม ๕๔ คะแนน
เกรด C
5. นางสาวพรทิพย์ มุมานะจิตต์ ๕๖๔๔๑๖๒๑ คะแนนรวม ๖๗ คะแนน
เกรด C+
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแก้ไขผลการเรียน
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนตามข้อมูลที่เสนอ และแจ้ง
งานวิชาการบันทึกข้อมูลการพิจารณาผลการเรียนผิดพลาด ครั้งที่ 1 กาหนดระยะเวลาบันทึกข้อมูลตาม
ประกาศ ฯ

4.3 ภาระงานสอนของคณาจารย์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจาเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระงานสอนตามวรรคสอง มากกว่า
๑๒ หน่วยกิต บรรยายต่อภาคการเรียนปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์
อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงานก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้วรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๘ มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต (ดังเอกสารแนบ) เหตุผลความจาเป็น ดังนี้
๑. ภาควิชาได้ประชุมภาควิชา ฯ และแบ่งภาระงานสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๘ โดยในเบื้องต้นได้กาหนดภาระงานสอนของคณาจารย์คนละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต เพื่อเป็น
การประหยัดค่าตอบแทนในการสอนสอบและค่าพาหนะในการเชิญอาจารย์ผู้สอนพิเศษมาสอน ในระหว่าง
การประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่ามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. คณะ ฯ อยู่ระหว่างการจัดทาประกาศ หลักเกณฑ์ เรื่อง ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย
และงานวิชาการอื่น ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่ามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาภาระงานสอนของคณาจารย์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ถอนวาระ
4.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วย อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะมีผล
ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ อาจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน ได้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเหตุดังกล่าว ภาควิชานิติศาสตร์ จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) เพื่อให้จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด โดยจะขอ
ปรับชื่อ อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล ออก และปรับชื่อ อาจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรแทน
ภาควิชานิติศาสตร์ จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง พร้อมกันนี้
ภาควิชานิติศาสตร์ได้แนบเอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสาร สมอ. ๐๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)

มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.5 ขอความเห็นชอบอาจารย์ผู้สอนที่ได้ทาการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เกิน ๑๒ หน่วยกิต ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา นั้น อาจารย์ผู้สอนบางท่านมีภาระการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เกิน
๑๒ หน่วยกิต ภาควิชารัฐศาสตร์จึงขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนบางท่านที่มีภาระการสอนใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เกิน ๑๒ หน่วยกิต ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจาก
รายวิชาต่าง ๆ ได้ถูกมอบหมายโดยหลักสูตร และเป็นรายวิชาที่คณาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัด
การเรียนการสอน
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ได้ทาการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเกิน
๑๒ หน่วยกิต มีดังนี้
๑. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิส ว่าง สอนระดับปริญ ญาตรี 18 หน่วยกิต สอนระดับบัณ ฑิตศึกษา
3.35 หน่วยกิต (ป.โท 3 หน่วยกิต ป.เอก 6/51x3 = 0.35 หน่วยกิต) รวมเป็น 21.35 หน่วยกิต
๒. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี สอนระดับปริญญาตรี 15 หน่วยกิต
๓. อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ สอนระดับปริญญาตรี 15 หน่วยกิต
๔. ดร.จักรี ไชยพินิจ สอนระดับปริญญาตรี 9 หน่วยกิต สอนระดับบัณฑิตศึกษา 3.71
หน่วยกิต รวมเป็น 12.71 หน่วยกิต
๕. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล สอนระดับปริญญาตรี 12 หน่วยกิต สอนระดับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต รวมเป็น 15 หน่วยกิต
๖. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน สอนระดับปริญญาตรี 10.5 หน่วยกิต สอนระดับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต รวมเป็น 13.5 หน่วยกิต
๗. ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข สอนระดับปริญญาตรี 12 หน่วยกิต สอนระดับบัณฑิตศึกษา
6 หน่วยกิต รวมเป็น 18 หน่วยกิต
๘. ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล สอนระดับปริญญาตรี 15 หน่วยกิต
๙. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ สอนระดับปริญญาตรี 9 หน่วยกิต สอนระดับบัณฑิตศึกษา
4.60 หน่วยกิต รวมเป็น 13.6 หน่วยกิต
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่สอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เกิน ๑๒ หน่วยกิต ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของภาควิชารัฐศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์พิจารณาจัดสรรภาระงานสอน
ส่วนเกินที่ขออนุมัติให้แก่คณาจารย์ท่านอื่นที่ยังมีภาระงานสอนไม่เกินกาหนด
4.6 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และได้เชิญ
อาจารย์รัฐชญา ขวัญมั่น เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่ในระหว่างภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อาจารย์ผู้สอนได้ประสบอุบัติเหตุจึงไม่สามารถทาการสอนต่อไปได้ ในการนี้ภาควิชา
รัฐศาสตร์จึงได้ขอเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถมาสอนแทนอาจารย์รัฐชญา ขวัญมั่น ในโอกาสนี้

จึงขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยอาจารย์เจนจิรา ลีลาพลกุล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษมาแล้ว และ
สอนรายวิชา ๖๗๗๓๓๔ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่ม ๒๑๐๑ และ ๒๑๐๒
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ของภาควิชารัฐศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่
31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 14.45 น.
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