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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วม จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล
อุดมศึกษานานาชาติ เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บูรพายิมเนเซียม คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดการแข่งขันกีฬา
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บาสเก็ตบอลอุดมศึกษานานาชาติ เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานในพิธีเปิดและ
กล่าวต้อนรับนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ๗ ทีมด้วยกัน ได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)
๒. มหาวิทยาลัยบูรพา (สระแก้ว)
๓. มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทบุรี)
๔. Kunming University
๕. Qujing Normal University
๖. Dali University ( China )
๗. Ho Chi Minh City University of Sports (Vietnam)
โดยทีม Qujing Normal University คว้าแชมป์ไปครองในครั้งนี้ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Dr. Nguyen
Hong Quang จาก Institute for Southeast Asian Studies
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร.จักรี
ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ Dr. Nguyen
Hong Quang, Head of department of Thai and Myanmar Studies จาก Institute for Southeast
Asian Studies ขึ้นตรงกับ Vietnam Academy of Social Sciences ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับนักวิชาการจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และเวียดนาม ในการนี้ทั้งสองส่วนงานได้มีการร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการทาบทาม
และเรียนเชิญให้มาร่วมงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ซึง่ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ รายละเอียดตามความทราบแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการบริหารจัดการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นายธีระ กุลสวัสดิ์
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ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 90133 ดารงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี อีกตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.4 การสนันสนุนการจัดงานการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ

ครั้งที่ 3
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์
ในยุคเปลี่ยนผ่าน” “The 3rd Public Administration Association of Thailand (PAAT) Conference
on Thai Public Administration in Transition 2015” ที่ได้จัดขึ้น ณ อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 บัดนี้ การประชุมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างประเทศและชาวไทยรวมประมาณ 127 คน มีจานวนผู้นาเสนอบทความ 45 บทความ
เป็นบทความภาษาอังกฤษ 3 บทความ และบทความภาษาไทยจานวน 42 บทความ หัวข้อที่นาเสนอครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับ Public Affairs and Innovation, Government Budget and Spending, Local
Governance and Decentralization, Public Administration Theory and Practice, Public
Organization Effectiveness, และ Public Administration and Everyday Life (ดังปรากฏในซีดีรวม
บทความตามเอกสารแนบ)
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กรุณาอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ จานวน 200,000 บาท และบุคลากร พร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือสมาคม ฯ อย่างเต็มที่ จนทาให้งานประชุมวิชาการครั้งนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดีในโอกาสต่อ ๆ ไปในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (ระเบียบวาระที่ 5.10)
ด้วยผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้เสนอเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
อบรม ณ ต่างประเทศ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่
7 เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อทราบ ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังนี้
1. รับทราบ
2. ให้หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนาใน
ต่างประเทศของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ไม่ยกเว้นแม้แต่การพานิสิต
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งนี้ การไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ ก็ควรดาเนินการเฉพาะ
กรณีที่จาเป็น และเมื่อเดินทางกลับมาแล้วควรรายงานผลที่ได้จากการเดินทางไปต่างประเทศให้ชัดเจนว่าบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับแบบฟอร์มการรายงานผล ฯ ให้เหมาะสม
ต่อไป
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3. งดการแจกเสื้อ หรือสิ่งของใด ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายการประหยัดของรัฐบาลที่ให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 รายงานการประชุมการพิจารณาค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
ด้วยมีการประชุมกันระหว่างผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์
เรืองประเทืองสุข) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีคณะโลจิสติกส์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางกันตา ปานสวัสดิ์ นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ และนางสาวิตรี ผาสุกเจริญ เมื่อวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคารเรียนสหกิจศึกษา ซึ่งกองคลังและทรัพย์สินได้จัดทา
รายละเอียดที่แต่ละคณะได้จ่ายไปแล้วในการก่อสร้างของบริษัท บิลเลียน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด และที่ต้องจ่าย
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการสรุปผลการประชุมร่วมกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 แจ้งมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอวาระการประชุมในการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
ขณะนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดาเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
4 ปี) ภาคพิเศษ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 IPDN เชิญนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 ประกาศรับสมัครนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๓
ตามที่งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยจะถึงกาหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ ใกล้ถึงกาหนดการปิดรับสมัครตามประกาศ
ฉบับแรกแล้ว แต่หลักสูตรต่าง ๆ ยังไม่ได้จานวนผู้สมัครตามแผนการรับ งานบัณฑิตจึงขอขยายการรับสมัคร
หลักสูตรทั้งหมดในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ออกไปถึง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.3 กาหนดการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ ประจาปี ๒๕๕๘ ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
ด้วยงานประกันคุณภาพาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20, 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้เชิญวิทยากรภายใน จานวน 2 คน ได้แก่ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ และอาจารย์สริยา
วิริโยสุทธิกุล ส่วนวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้เชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรานี พรรณวิเชียร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.4.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0086/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ที่ 0087/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมภาควิชานิติศาสตร์
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ โดยอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้จัดโครงการเผยแพร่
ความรู้กฎหมายลักษณะมรดก ในหัวข้อ “การตกทอดของทรัพย์มรดก” ให้แก่นิสิตและประชาชนที่สนใจ
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง KA – 500 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย
สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 3๐๐ คน โดยผลการประเมินโครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 ขอทบทวนการจ้างเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เนื่องด้วย ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
บูรพา ตาแหน่งอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาเอกด้านกฎหมาย สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการ
คัดเลือก ฯ ได้ตอบปฏิเสธการรับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
แต่ด้วยความจาเป็น เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจาหลักสูตรยัง
ไม่ครบ ๕ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรของสาหนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์จึงได้ทาบทาม ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ มาเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษแทน
ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างเพียง ๑ ปี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์วิจัย
และผลงานทางวิชาการเป็นหลัก แต่เนื่องจาก ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเพราะอายุยังไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงนาเรื่องเข้าหารือเพื่อขอ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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ต่อมาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ทาบันทึกไปยังประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอถอนวาระดังกล่าวออกจากการประชุม และขอนากรณีดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอหารือคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อขอ
ยกเลิกมติกรรมการประจาคณะฯ (ครั้งพิเศษ ๑/๒๕๕๘) ที่ให้ความเห็นชอบการจ้าง ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ประเด็นเสนอ ขอทบทวนการจ้าง ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาให้ปรับเปลี่ยนเป็นวาระแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และที่ประชุม ฯ
มีมติรับทราบเหตุผลประกอบการชี้แจงของหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
๑.6 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 3
ปีการศึกษา 2557
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 นั้น ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ดังต่อไปนี้
1. รายวิชา 675418 Information Technology for Administrators
1.1 อาจารย์ชนนิกานต์ รอดมรณ์
1.2 เรืออากาศเอกสุรเชษฐ์ เฉลิมผล
1.3 อาจารย์รัฐชญา ขวัญมั่น
1.4 อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (การเงิน)
นับถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขอเปลี่ยนกรอบอัตราอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต้องปรับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตให้ครบ ๕ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังขาดอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกเพียงท่านเดียว
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัย สามารถทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาโทได้ ผนวกกับปัจจุบันบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางกฎหมายเป็นที่ต้องการและอยู่ใน
สภาวะขาดแคลนอย่างยิ่ง แต่ด้วยเหตุผลความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอหารือคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบเปลี่ยนกรอบอัตรอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นคุณวุฒิปริญญาโทจานวน ๑ กรอบอัตรา เพื่อที่ภาควิชาฯ จะได้ดาเนินการปรับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่รอบการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕7
(1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) ที่จะถึงนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนกรอบอัตราอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยที่ประชุม ฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้พิจารณาถึง
สาขาวิชาของผู้ที่จะบรรจุควรสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาเอกของหลักสูตรด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิของภาควิชานิติศาสตร์ต่อไป
4.2 ขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ ประจาปีงบประมาณ
2558 (เพิ่มเติม)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นคณาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยขอจ้าง จานวน 4 อัตรา โดยเริ่มจ้างตั้งแต่ วันที่ 1
มิถุนายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยภาควิชาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0004/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
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ประจาคณะ ฯ พิจารณาคุณสมบัติ และอัตราค่าตอบแทน เพื่อคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะได้ดาเนินการ
เสนอขออนุมัติกรอบอัตราต่อมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์
ประจาปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์
ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
2. นางสาววงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์
ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
3. นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์ มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์
ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
4. นายบุญร่วม นภาโชติ มีภาระงาน 5 วันต่อสัปดาห์
ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

4.3 เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 3
ปีการศึกษา 2557
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเสนอแต่งตั้ง นางสาวมธุรส ผ่านเมือง เป็นอาจารย์พิเศษ
ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ให้กับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป โดยสอนในรายวิชา 675418 Information Technology for Administrators
กลุ่ม 2104 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมธุรส ผ่านเมือง เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 3
ปีการศึกษา 2557
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวมธุรส ผ่านเมือง เป็นอาจารย์พิเศษ
ในรายวิชา 675418 Information Technology for Administrators กลุ่ม 2104
4.4 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ โดยสรุปได้ดังนี้
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
ลาดับ

รหัสนิสิต

๑

๕๕๙๑๐๐๑๓

ชื่อ-สกุล

นายกิตติชัย ขันทอง
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รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ลาดับ

รหัสนิสิต

๑
๒
๓
๔
๕

๕๖๙๒๐๘๔๓
๕๖๙๒๐๘๕๒
๕๖๙๒๐๘๖๓
๕๖๙๒๐๘๗๒
๕๖๙๒๐๘๘๖

ชื่อ-สกุล

ร้อยตารวจตรีเจนรบ วันทองสังข์
นางสาวธนาพร ปัญญวรรณศิริ
นางสาวศิรินันท์ สังข์ทอง
นายภราดร ชัยนภาพร
นางสาวสุชาดา กรรณิกา

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2557
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
ลาดับ

รหัสนิสิต

๑

๕๕๙๑๐๐๑๓

ชื่อ-สกุล

นายกิตติชัย ขันทอง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ลาดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
๑
๕๖๙๒๐๘๔๓
ร้อยตารวจตรีเจนรบ วันทองสังข์
๒
๕๖๙๒๐๘๕๒
นางสาวธนาพร ปัญญวรรณศิริ
๓
๕๖๙๒๐๘๖๓
นางสาวศิรินันท์ สังข์ทอง
๔
๕๖๙๒๐๘๗๒
นายภราดร ชัยนภาพร
๕
๕๖๙๒๐๘๘๖
นางสาวสุชาดา กรรณิกา
ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.5 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557
จานวน 14 คน ดังนี้
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
จานวน 14 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2557 (โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายขจรศักดิ์ เอกอนงค์
55441919
2. นางสาวจุฑารัตน์ หนูเหลือง
55441921
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3. พันตารวจเอกชาติชาย ชาติเวช
4. นางชูสิมา พนมศักดิ์
5. นายประสิทธิ์ มณะโสต์
6. พระมหาปัญญา แล่นปิว
7. นายพรทรัพย์ สุพร
8. นายสง่า ทองนพคุณ
9. นายสัญญา วงค์งาม
10. นางสาวสุวคนธ์ นุ่มดี
11. สิบตารวจเอกอภิชาต นามจันโท
12. นางสาวอมรรัตน์ พิมพรภิรมย์
13. นางสิริมา จิรกิจธนา
14. นายวรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์

55441924
55441925
55441930
55441931
55441993
55441942
55441943
55441945
55441946
55441548
55441995
55441997

ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่
25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

