รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)
3. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
4. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
6. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
7 พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
8. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
9 นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
10 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
4 นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑4.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
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ธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จานวนทั้งสิ้น ๑๑,๑๑๐ ราย ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๘ รูป ปริญญาเอก
๑๗๗ ราย ปริญญาโทจานวน ๑,๗๑๖ ราย และปริญญาตรีจานวน ๙,๒๐๙ ราย ทั้งนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ทั้งสิ้น ๑,๔๙๒ ราย ปริญญา
เอกจานวน ๖ ราย ปริญญาโทจานวน ๖๗ ราย และปริญญาตรี ๑,๕๑๙ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับอนุญาตจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภาให้เปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอดโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณพิต ภาคค่า
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อนุญาตให้คณะฯ เปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอด
โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณพิต ภาคค่า เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจที่อยู่
ต่างจังหวัดได้มโี อกาสฟังการบรรยาย โดยไม่จาเป็นต้องเดินทางไปรับฟังที่สานักอบรมฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.3 การขอผ่อนผันคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่คณะฯ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาการขอ
ผ่อนผันคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ นั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ได้มีมติเห็นชอบการผ่อนผันคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมี
เงื่อนไขให้นาผลระดับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมาแสดงต่อมหาวิทยาลัยภายในช่วงระยะเวลาการ
ทดลองปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 8 เดือน)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ
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1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
2560
ด้วยสานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ส่ง (สาเนา) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รองคณบดี (ผศ. ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว)
1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการส่งมอบงานสโมสร
นิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Pollaw ๘๑๒ อาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่สโมสรนิสิตชุดใหม่ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ที่จะเริ่มเข้ามาทาหน้าที่แทนสโมสรนิสิตชุดเก่า (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ทีห่ มดวาระไป โดยภายใน
งานเป็นไปด้วยความเรียบง่าย ซึ่งสโมสรนิสิตชุดใหม่จะเริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ตอนเปิดภาคเรียนปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ทาหน้าที่ในการรับน้องประชุมเชียร์ ถือว่าเป็นขนบทาเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มา ตั้งแต่ตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขึ้น การจัดโครงการส่งมอบงานในครั้งนี้ ก็เพื่อจะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมมรชุดเก่าและชุดใหม่ ให้เกิด
กิจกรรมดี ๆ วันขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์
ประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออก โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกันให้
การต้อนรับ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะผู้ติดตาม ทั้งนี้การเปิดศูนย์
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ประสานงานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตภาคตะวันออกและผู้ได้รับความ
เดือดร้อนใกล้เคียงชุมชนของมหาวิทยาลัยจากการละเมิดสิทธิของตน สามารถนาเรื่องเข้าร้องทุกข์กับ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างสะดวกขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

รองคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.7 ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“หลักสูตร Outcome - Based Education and AUN - QA”
ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“หลักสูตร Outcome - Based Education and AUN - QA” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ และวันเสาร์ที่ ๒๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น ๒๓ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ตลอดจน พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เชิญ อาจารย์
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดี และพันตารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวเพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.8 ผู้บริหาร บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนา AUN QA
Implementation And Gap Analysis at Program Level
เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้บริหาร บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนา AUN QA Implementation And
Gap Analysis at Program Level นาโดย อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีกากับงาน
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประจาหลักสูตร เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร ทุกหลักสูตรภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รองศาสตราจารย์ ดรกัญญดา อนุวงศ์ วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยตรง อีกทั้งทาให้การจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ผู้ช่วยคณบดี (พันตำรวจโท ดร. ไวพจน์ กุลำชัย)
1.9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจาก Faculty of Defense Strategy Indonesia Defense University
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง Auditorium อาคารสหศึกษา ผู้บริหาร
บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
คณบดี และพ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร ประธานหลักสูตร การจัดการ
ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) ร่วมกันให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศ
อินโดนีเซีย Faculty of Defense Strategy Indonesia Defense University ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้
จัดทาความร่วมมือระหว่างกันไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.10 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการบรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “กระบวนการ Judicial Review ในสังคมไทย โดยศาลรัฐธรรมนูญ”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง Auditorium อาคารสหศึกษา หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระบวนการ Judicial
Review ในสังคมไทย โดยศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่านมาร่วม
เสวนา ได้แก่
๑. ผศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
๒. ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไฟบูลย์
๓. คุณวรารัตน์ ไคขุนทด
ร่วมกันแลกเปลี่ยนให้นิสิตและผู้ที่สนใจได้รับฟังในหัวข้อข้างต้น และในช่วงบ่ายได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บารุงสุข เดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเดียวกัน การจัดงานเสวนา
และบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมทั้ง
บุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ตาราเรียนของนิสิตอีกด้วย
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

1.11 ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เตรียมสอบ ภาค ก.
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง Auditorium ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เตรียมสอบ ภาค ก.
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิตย์ บุญยะวันตัง “นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการ สานักงบประมาณ
นักเรียนทุนรัฐบาล UIS ป. โท University of Manchester, UK และ อาจารย์ ธนพจน์ อุดมเวช
“ผู้ก่อตั้ง The Mentor English School, ป.โท University of Liverpool, UK” โดยมี ดร.วีระ หวังสัจจ
โชค เป็นพิธีกรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอบภาค ก. และชีวิตราชการ ในการจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้นิสิตและผู้ที่สนใจเตรียมสอบภาค ก. และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรมากความสามารถโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

หัวหน้ำภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑๒ กิจกรรมภำควิชำรัฐประศำสนศำสตร์ พฤษภำคม ๒๕๖๐
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอแจ้งกิจกรรมของภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประกาศทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได้ดาเนินการต่างๆ เรียบร้อยแล้วบางส่วน โดยวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ที่ ๐๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีทุนนิสิตช่วยงานมาสัมภาษณ์ จานวน ๓๐ ทุน และทุนเรียนดี จานวน ๑๒ คน
๒. โครงการบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า จัดให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศศรีลังกา ภายใต้ชื่อการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่เพื่อการ
พัฒนาองค์การและการบริหารโครงการ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วม
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จาวน ๑๙ คน เป็นเงิน ๑,๗๖๓,๒๖๙.๔๕ บาท โดยท่านผู้ปฎิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๘๐๕
สานักงานอฺธิการบดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ
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1.13 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอภิปรายผลการประเมินผลการฝึกงาน
และนิทรรศการสหกิจศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดโครงการ อภิปราย ผลการประเมินผลการฝึกงานและนิทรรศการสหกิจศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รายวิชา ๖๗๗๔๘๓ Cooperative
Education in Local โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นิสิต การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตผู้ที่มีประสบการณ์
และไม่มีประสบการณ์การทางาน ด้านท้องถิ่นได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์นิเทศก์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ และนิสิตในการนาไปพัฒนาและปรับรปรุงวิชาสหกิจศึกษา ทางการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.14 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากศาลอาญา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธารงบัวศรี ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญา โดยมี
รศ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและกฏหมาย และ รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ร่วมกันให้การต้อนรับนายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และผู้บริหาร ข้าราชการ และ
บุคลากรของศาลอาญา ซึ่งเดินทางศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาล
ยุติธรรมของศาลอาญา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๑5 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทา
โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่า
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดทาโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตภาคค่า โดย
จะดาเนินการถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพฯ
ไปยังห้อง Auditorium ชั้น 4 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
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เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษา การบรรยายหลักสูตรดังกล่าวที่ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง ในภาคค่า
สมัยที่ 70 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 4/25๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/25๖๐ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 พิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
นับถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
นับถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณารายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ดาเนินการจัด “โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม-16 มีนาคม 2560 นั้น
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คณะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจานวน 2 ราย คือ นางสาวธนิตา เทพจิตร์ และนางสาวมณีรัตน์ ข่าย
พิลาป ซึ่งทั้ง 2 ราย ไม่ผ่านการอบรมเนื่องจากมีระยะเวลาการเข้าอบรมน้อยกว่าร้อยละ 80
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ มาตราการในการติดตาม ประเมินผล การเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมของบุคลากร
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้เข้าอบรมจานวน 2 ราย คือ นางสาวธนิตา เทพจิตร์
และนางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป ชี้แจงเหตุผลในการไม่ผ่านการอบรมดังกล่าว และมอบหมายให้รองคณบดี
(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดีแสวงหาวิธีการเพิ่มพูนทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๒ พิจารณาการเข้าร่วมโครงการของบุคลากร
ตามที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกประสบการต่างแดน ให้แก่นิสิต
ภาควิชาฯ ในระหว่างวันที่ 23 -27 พฤษภาคม 2560 ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ 12 คน และบุคลากรของภาควิชาฯ 4 คน ซึ่งทางคณะฯ ได้ขอให้ภาควิชาฯ ได้ชี้แจงเหตุผล
และความจาเป็นในการนาบุคลากรสังกัดภาควิชาฯ ร่วมโครงการดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ การนาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดของคณะฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติกาหนดสัดส่วนคณาจารย์และบุคลากรผู้ควบคุมนิสิตเข้าร่วม
โครงการ จานวนนิสิต 10 คน ต่อบุคลากร 1 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้บริหารคณะฯ ที่กากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ
๔.๓ พิจำรณำอำจำรย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภำยนอก) ประจำภำคเรียนฤดูร้อน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) เพิ่มเติม รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
เป็นผู้ประสานงาน
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษเฉพาะลาดับที่ 1-3
ในส่วนของลาดับที่ 4 พ.อ. เจน สุขศรีทอง เห็นควรให้เป็นวิทยากรที่ภาควิชาเชิญมาบรรยายให้กับนิสิต
เนื่องจากคุณวุฒิของ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ที่เสนอไม่ตรงกับหลักสูตรที่สอน
๔.4 พิจำรณำกำรแก้ไขเกรดนิสิต ในรำยวิชำ 675333 Project Analysis and
Evaluation (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์)
เนื่องด้วย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ กุลสวัสดิ์ ได้บนั ทึกคะแนนสอบกลางภาคของ
นางสาวพิชญานันท์ สุวะ รหัสประจาตัว 57440487 ในรายวิชา 675333 Project Analysis and
Evaluation กลุ่มเรียน 2104 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 ผิดพลาด เนื่องจากนิสิตพ้นสภาพไม่มา
ชาระเงินค่าลงทะเบียน และรายชื่อได้กลับมาหลังจากการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจาก
ประกาศคะแนนกลางภาคในระบบทะเบียนไปแล้ว ทาให้ช่องคะแนนสอบกลางภาคของนางสาวพิชญานันท์
สุวะ ไม่ปรากฏคะแนนสอบกลางภาค มีผลคะแนนรวมในระบบขาดคะแนนสอบกลางภาคไป 14 คะแนน
ซึ่งนิสิตจะได้คะแนนรวมทั้งหมด 52 คะแนน โดยขอแก้ไขจากเกรด F เป็น เกรด D
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการแก้ไขเกรดนางสาวพิชญานันท์ สุวะ จากเกรด F เป็น เกรด D
มติ

ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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