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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 3/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์จักรี ไชยพินิจ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแข่งขัน
ปิงปองกระชับมิตรกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ชมรมปิงปอง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการแข่งขัน
กระชับมิตรเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา นาโดย ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานชมรม
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ปิงปองมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ มีบุคลากรจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก่ นายนพดล เจาเบ
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ เข้าร่วมทาการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงาน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรซึ่งเป็นนักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่จะเข้าทาการแข่งขันในกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการ
“คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารบางกอกทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการประกวดโครงการ
“คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย ด้านการปกครองท้องถิ่น จัดโดย
สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย โดยได้ร่วมแข่งขันภายใต้ชื่อ ทีมยอดมะพร้าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑) นายเจริญชัย สุวรรณศรี นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
รุ่นที่ ๗ ๒) นายสุรเดช สุขเดโช นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
รุ่นที่ ๘ ๓) นายนนท์ธวัฒน์ สิริสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ยังมีนายพลสฤทธิ์ พงศ์พัฒนกิจ
ศิษย์เก่าสาขารัฐศาสตร์ และนายวราพงศ์ เตียวสงวน นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากทีมบูรพาพยัคฆ์
เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ใน
การนาเสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีให้กับบุคลากรที่สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ผู้บริหาร บุคลากรและ
คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกันแสดงความยินดีกับบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่สาเร็จ
การศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีบุคลากรที่จบการศึกษา ทั้งหมด ๑๓ คน ได้แก่ ๑. ดร.เมทินา อิสริยานนท์ (ดุษฎีบัณฑิต)
๒. อาจารย์ธัช ขันธประสิทธิ์ (มหาบัณฑิต) ๓. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (มหาบัณฑิต) ๔. คุณดุสิต รัฐศีล
(มหาบัณฑิต) ๕. คุณปนัดดา แฉ่งสงวน (มหาบัณฑิต) ๖. คุณปณิตา แฉ่งสงวน (มหาบัณฑิต) ๗. คุณจิรฐา
แสงอภัย (มหาบัณฑิต) ๘.คุณนิภา อิศรานันทศิริ (มหาบัณฑิต) ๙. คุณปริยาภัทร กันกา (มหาบัณฑิต)
๑๐. คุณสุรีย์พร สลับสี (มหาบัณฑิต) ๑๑. คุณธนดล ช้อยวิเชียร (บัณฑิต) ๑๒. คุณสุรเดช สุขเดโช (บัณฑิต)
และ ๑๓. คุณวัจนพร คาเจริญ (บัณฑิต)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งในปีนี้มีผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จานวนทั้งสิ้น ๑๑,๔๗๘ ราย ประกอบด้วย พระภิกษุ จานวน ๑๒ รูป ปริญญาเอกจานวน ๑๒๓ ราย ปริญญาโท
จานวน ๒,๓๓๘ ราย ปริญญาตรีจานวน ๙,๐๐๖ ราย ทั้งนี้มีผู้สาเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวน ๑,๗๔๓ ราย ประกอบด้วย
พระภิกษุจานวน ๓ รูป ปริญญาโท จานวน ๒๖๒ ราย และปริญญาตรี จานวน ๑,๔๗๘ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
รุ่นที่ ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ ๘ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เป็นประธาน
มอบรางวัลและร่วมการแข่งขัน ภายใต้ชื่อทีม “สมจิตรทีม” โดยในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหาร
ร่วมกันและมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมทาการแข่งขันในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.6 กีฬาสานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กระทรวงยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามบางแสนฟุตบอลคลับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กระทรวงยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ชิงถ้วยรางวัลจาก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ซึ่งมี
๔ หน่วยงาน เข้าร่วมทาการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ๑. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี กระทรวงยุติธรรม
๒. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) ๓. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๔. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่าง ๔ หน่วยงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายชาติชาย อัครวิบูลย์
รองประธานศาลฎีกา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ร่วมกันให้การต้อนรับ นายชาติชาย อัครวิบูลย์ รองประธานศาลฎีกา ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาสอนนิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของนิสิตที่จะได้เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านตุลาการ
โดยตรง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับตัวนิสิตอย่างใกล้ชิด และเป็นการยกระดับการสอนของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
จัดการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๗ หลักสูตรรัฐศาสตร-มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีและประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เป็นประธานในที่ประชุม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพิ่ม
จานวน ๔ ท่าน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจาของคณะ ฯ ๓ ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยะ นาควัชระ, พ.ต.ท. ดร. ไวพจน์
กุลาชัย, ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล และอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 ขออนุญาตลาศึกษาต่อแบบบางเวลาในระดับดุษฎีบัณฑิต
ด้วยอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อและ
ขออนุญาตลาศึกษาต่อแบบบางเวลาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมี
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 580,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ รับทราบ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเพิ่มเติม เพื่อกระจายภาระงานให้มีความเหมาะสม
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1.1.10 แนวทางการประหยัดงบประมาณตามนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
9/2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 ให้รับทราบเกี่ยวกับการเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ ฯ
ได้กาหนดมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนงาน
ในการประหยัดงบประมาณตามมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ และนโยบายของรัฐบาล
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

1. ที่ประชุม ฯ รับทราบ
2. เห็นควรให้ส่วนงานดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
3. เห็นควรแจ้งภายในส่วนงานให้ทราบโดยทั่วกัน

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

1.
2.
3.
4.

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
คณาจารย์ต้องทาหน้าที่ควบคุมการสอบ เนื่องจากเป็นพันธกิจสาคัญ
ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ทาหน้าที่ควบคุมการสอบ
กรณีอาจารย์พิเศษ คณะ ฯ ต้องประกาศแนวปฏิบัติให้ทรายโดยทั่วกัน

1.3 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2556
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่าคณะ ฯ ควรมีมาตรการสาหรับคณาจารย์และ
บุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งแต่งตั้งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.4 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 แนวทางการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ด้วยสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ประกาศ
ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ นั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในการบริหารหลักสูตรด้านการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตร ฯ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ 4 เกณฑ์การ
ประเมินที่ 5 และเกณฑ์การประเมินที่ 6 ดังรายละเอียด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.2 การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ และการนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการตีพิมพ์บทความวิชาการและการนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) อาศัยอานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2550 ประกอบกับความตามข้อ (12) คาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงขอประกาศให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิชาการและการนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีคณบดี
บุคลากร นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 กาหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 แนะนาอาจารย์ใหม่ประจาภาควิชารัฐศาสตร์
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับอาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์เข้ามาใหม่ จานวน 1 คน
คือ ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.7 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.7.1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นานิสิตเข้าศึกษาดูงาน
ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง และกรมเจ้าท่า พร้อมทั้งรายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานและ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่
เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ และอาจารย์
เอกพล ทรงประโคน ได้นานิสิตชั้นปีที่ ๓ จานวน 192 คน ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้
รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “ปัญหาการจัดการท่าเรือพาณิชย์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง” จากผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน นายไพรัตน์ เพชรราช และเดินทางไปศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
กรมเจ้าท่า เพื่อศึกษาดูงานระบบการควบคุมการเข้าออกเขตท่าเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง
ปฏิบัติการจากการศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี พร้อมทั้งรายงานผลการจัดโครงการศึกษาดูงานและ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด และผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีสถานที่ใน
การดูงานที่หลากหลาย ควรมีระยะเวลาในการดูงานที่มากกว่านี้ จานวนนิสิตมีมากเกินไปทาให้ดูงานไม่ทั่วถึง และ
ควรมีการสันทนาการระหว่างการดูงาน ซึ่งภาควิชานิติศาสตร์จะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขให้การ
จัดโครงการศึกษาดูงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.7.2 ภาควิชานิติศาสตร์สง่ นิสิตเข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับประเทศ (Moot Court Competition 2014)
จัดโดยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ และคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยสานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ และคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา
ในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประเทศ (Moot Court Competition 2014) ในการนี้
ภาควิชานิติศาสตร์ได้ส่งนิสิตจานวน ๒ คน คือนางสาววณิชยา แก้วตา และนายภูเบศ ยศสูงเนิน เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีอาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์คณิณ วงศ์ใหญ่ และอาจารย์พิมพ์ประไพ

8

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ควบคุมทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้ครองรางวัลชมเชย
ร่วมกับเจ้าภาพคือทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ได้อันดับที่สามของประเทศร่วมกัน) ในการนี้ ภาควิชา
นิติศาสตร์ จึงขอรายงานผลการแข่งขันให้กรรมการประจาคณะ ฯ ทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.7.3 เจ้าหน้าที่ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เก็บกล้องถ่ายภาพได้
และนาส่งคืนให้แก่นิสิต
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมสรรค์ อธิเวสส์ นิสิตช่วยงานระดับปริญญา
โท ประจาห้องภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เก็บกล้องถ่ายภาพ DSLR ยี่ห้อ Canon EOS
600D ได้บริเวณชั้น 2 อาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์ ห้อง Huso 200 ทั้งนี้ นายนนสิทธิ์ รวย
ทรัพย์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของมาติดต่อขอรับ
กล้องคืน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมในการเป็นพลเมืองดีของ
นายสมสรรค์ อธิเวสส์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ครั้งที่ 2/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 โดยมีการปรับแก้ ดังนี้
หน้า 6 ข้อ 1.3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แก้ไขเป็น ข้อ 1.3 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8
(การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕8
มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบการใช้งบประมาณตามรายการแจ้ง

9

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ด้วยโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชาในประเทศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้สิ้นสุดระยะเวลาไปเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากยังมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์กับองค์กรในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นขวัญกาลังใจ
และเพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาวิชา
ในประเทศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องพัฒนาคุณวุฒิ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้
1. คณาจารย์ (ต่อระดับปริญญาเอก)
๑๓ คน
2. บุคลากรสายสนับสนุน (ศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
๓ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบ

3.3 แนวทางการเปิดหลักสูตรนานาชาติตามนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้
มีการกล่าวถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการเปิดหลักสูตรนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และได้มอบหมายให้ ดร.จักรี ไชยพินิจ ศึกษาแนวทางในการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษานั้น
บัดนี้ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. แนวทางการเปิดหลักสูตรนานาชาติตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ข้อมูลภาพรวมของหลักสูตรนานาชาติที่มีการเปิดใช้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น และเห็นควรให้ส่วนงานวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการดาเนินการให้เหมาะสมกับส่วนงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาค
ปลายปีการศึกษา 2557 โดยสอนในรายวิชา 677243 Innovation and Change Management นวัตกรรม
และการจัดการเปลี่ยนแปลง กล่ม 2101 และกลุ่ม 2102 โดยรองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี เริ่มสอนในวันที่
4 เมษายน พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
มติ

ถอนวาระ
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กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่
30 เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

