รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
3. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)
4. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
5. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
6. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
7. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
8. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
9 พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
10. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
11. นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
12 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวัน
สงกรานต์ ประจาปี 2560
คณะฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่
5 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ POLLAW 102 เพื่อให้บุคลากรภายในคณะ นิสิต และศิษย์
เก่าได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
อาจารย์
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และบุคลากร รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้จัด
พิธีสรงน้าพระประจาวันเกิด รดน้าดาหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสของคณะฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.๒ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายระหว่างประเทศ กับ VNU University
of Social Science and Humanities Hanoi
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี พร้อมทั้ง พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์
กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี อาจารย์จิรายุ
สีม่วง และ อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามใน
MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ VNU University of Social Science
and Humanities Hanoi เวียดนาม ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ VNU University
of Social Science and Humanities Hanoi เวียดนาม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.๓ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดทาความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ Indonesia Defense University
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดทาความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ Indonesia Defense University เมื่อวันที่ ๒1 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 209 สานักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วมลงนามใน MOU ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก
ธีระกุลพิศุทธ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับและร่วมลงนามใน MOU ในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ
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1.๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน IPDN เข้าพบผู้
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้บริหารคณะฯ นาโดยรองศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร และ
พันตารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ministry of Home Affairs (IPDN) ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 2560 เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน หลักจากกลับจากอบรบจากประเทศอินโดนีเซีย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาจัดทาแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง
คณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และนายธัช ขันธประสิทธิ์ ฝ่ายกิจการพิเศษเข้าร่วม เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วม
การสัมมนาจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม
2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูล ความคิดเห็นในการดาเนินการด้านการส่งเสริมมนุษยชน จากทุกภาคส่วน
เพื่อนาไปจัดทาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๖ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจาปีการศึกษา

2559
ภาควิชานิติศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ประจาปีการศึกษา
2559 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้อง Auditorium ชิงทุนการศึกษากว่า 12,000 บาท
โดยอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ
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โครงการ เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาความรู้ทักษะทางปัญญา การทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ภาควิชา
ได้ทราบระดับความสามารถทางด้านวิชาการของนิสิต รวมทั้งให้นิสิตและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.๗ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษรายวิชากฎหมายลักษณะมรดก ใน
หัวข้อการจัดการมรดกและพินัยกรรม
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษรายวิชากฎหมาย
ลักษณะมรดก ในหัวข้อการจัดการมรดกและพินัยกรรม เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง
Auditorium โดยมีอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นเจ้าของรายวิชา วิทยากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในรายวิชากฎหมายลักษณะมรดกได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการมรดก
และพินัยกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมรดกโดยตรง ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีท่านคณบดี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรในการจัด
งานครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสานักงานอธิบดีศาลภาค 2 จัดโครงการ
ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับร่วมกับสานักงานอธิบดีศาลภาค 2 จัดโครงการศาล
ยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินคดี รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ของผู้ต้องหาหรือจาเลย และเข้าใจอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการ ทนายความ ศาล
และราชทัณฑ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร พร้อมทั้งผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้
การต้อนรับ และนายยงยศ คุปตะวาทิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 2 กล่าวรายงาน นายยงยุทธ
แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค ๒ กล่าวเปิดงาน
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลจังหวัดชลบุรีจัดโครงการ 135 ปี
วันศาลยุติธรรม เผยแพร่กฎหมายสัญจร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลจังหวัดชลบุรีจัดโครงการ 135 ปี วันศาล
ยุติธรรม เผยแพร่กฎหมายสัญจร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กฎหมาย
ตามภารกิจ เพื่อการอานวยความยุติธรรมในศาลจังหวัดชลบุรี เป็นการระลึกถึงวันแห่งการสถาปนาศาล
ยุติธรรม และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรองศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร กล่าวต้อนรับ และนายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นในศาลจังหวัด
ชลบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “นักศึกษากฎหมายและการเป็นนักกฎหมายที่ดี”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.10 กิจกรรมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอแจ้งกิจกรรมของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ในเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.10.1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career Program)
สาหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นในวันที่ 23-24 และ 27
เมษายน พ.ศ. 2560 จานวนนิสิต 228 คน
1.10.2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีอาจารย์
สมคิด เพชรประเสริฐ พันตารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ดร. อนุรัตน์
อนันทนาธร และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
1.10.3 ประกาศทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ 2560 ของภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้ดาเนินการต่างๆ เรียบร้อยแล้วบางส่วน ดังนี้
- รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยทุนนิสิตช่วยงานจานวน 53 คน และทุนนิสิตเรียนดีจานวน 15 คน
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- วันที่ 26 เมษายน 2560 ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยมีทุนนิสิตช่วยงานมา
สัมภาษณ์ จานวน 49 คน และทุนเรียนดี จานวน 12 คน สละสิทธิ์ จานวน 2 คน และไม่มาสัมภาษณ์
จานวน 1 คน
1.10.4 โครงการอภิปรายผลการประเมินผลการฝึกงานและนิทรรศการสหกิจ
ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560
นิสิตจานวน 228 คน
1.10.5 โครงการฝึกประสบการณ์ต่างแดน สาหรับนิสิตภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีนิสิตเข้า
ร่วมโครงการจานวน 12 คน
1.10.6 ประกาศรับสมัครนิสิตของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ปี จานวน 35 คน
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น จานวน 25 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ครั้งที่ 3/25๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และครั้งที่ 3/25๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 พิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ประจาเดือนเมษายน
นับถึงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ประจาเดือนเมษายน
นับถึงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรรมการหลักสูตร เดิมเป็นอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็น ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ
และดร.วีระ หวังสัจจะโชค เนื่องจาก ชื่อของอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ บรรจุอยู่ในหลักสูตรอื่น
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
๔.๒ พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2559
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์มีความประสงค์ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. อาจารย์ปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล
๒. อาจารย์เธียรไท สุนทรนันท
๓. รศ. (พิเศษ) ดร. ประทีป ทับอัตตานนท์
๔. รศ. (พิเศษ) พันตารวจเอก ดร. ปกรณ์ มณีปกรณ์
๕. อาจารย์ธนฤทธ์ โทวรรธนะ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ ตามที่เสนอ
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๔.๓ พิจารณาการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทของแต่ละส่วน
ตามมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดทิศทางและตาแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาใหม่
ให้สอดคล้องต้องกันกับแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี และประเทศไทย 4.0ในบริบทศตวรรษที่ 21 ซึ่งให้แต่
ละส่วนงานพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทของแต่ละส่วนงาน โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่ม ก. วิทยาลัยชุมชน (Community College)
๒. กลุ่ม ข. สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือมหาวิทยาลัยชุมชน (Community
University)
๓. กลุ่ม ค. สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (Specialized University)
๔. กลุม่ ง. สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต หรือมหาวิทยาลัยการสอน (Teaching
Focused University)
๕. กลุ่ม จ. สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยขั้นสูง หรือมหาวิทยาลัยวิจัย (Research
Focused University)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเลือกเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของคณะฯ
มติ
ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเลือกกลุ่ม ง. สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต หรือ
มหาวิทยาลัยการสอน (Teaching Focused University) เนื่องจากเป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง
และคณาจารย์ยังมีผลงานวิจัยและตีพิมพ์อยู่ในเกณฑ์ต่า และมีแผนในการเลื่อนระดับเป็นกลุ่ม จ.
ในระยะเวลา 5-10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป
๔.๔ พิจารณาหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาและประเภทนิสิต
พิจารณาหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาและประเภทนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี โดยกาหนดหลักเกณฑ์ตามร่างประกาศ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาและประเภทนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ตามที่เสนอ
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๔.5 พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์
พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จานวน ๑๓ ราย ดังนี้
๑. รศ. ดร. วสุธร ตันวัฒนกุล
๒. ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์
๓. พันตารวจเอก ดร. นภดล วงษ์น้อม
๔. ดร. บุญร่วม นภาโชติ
๕. ดร. พีระพงษ์ สุนทรวิภาต
๖. อาจารย์ภูษิต แจ่มศรี
๗. อาจารย์วิทยา เชาว์เจริญรัตน์
๘. ดร. ธงชัย ทองมา
๙. อาจารย์ชนนิกานต์ รอดมรณ์
๑๐. อาจารย์มธุรส ผ่านเมือง
๑๑. อาจารย์เจนจิรา ลีลาพลกุล
๑๒. อาจารย์อาภาภรณ์ เกียรมาลาวงศ์
๑๓. อาจารย์รัฐชญา ขวัญมั่น
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ ตามที่เสนอ

๔.๖ พิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก)
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอน
เป็นบุคคลภายนอก) ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 จานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. อาจารย์สมชัย สิริสมบัติ
๒. อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม
๓. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์
๔. อาจารย์จิราภรณ์ อมยิ้ม
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ลงทุนในโครงการหอพักเทา-ทอง จานวน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น กองกิจการนิสิต แจ้งแผนการคืนเงินทุน (เงินกู้) โครงการ
หอพักเทา-ทอง ตามมติคณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่
27 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยแต่ละปีงบประมาณมีการจ่ายคืนเงินลงทุน ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีการคืนเงินลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คืนเงินลงทุน จานวน 265,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คืนเงินลงทุน จานวน 250,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คืนเงินลงทุน จานวน 250,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คืนเงินลงทุน จานวน 235,000 บาท
รวมจานวนเงิน 1,000,000 บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา ๑4.0๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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