รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 7/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์
นายจักรี ไชยพินิจ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
2. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
3. ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 งานเลี้ยงบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๓๕
ด้วยวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารสีคราม โรงแรมบางแสนวิลล่า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดงานเลี้ยงบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับ
บุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขัน การจัดงานเลี้ยงในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่สละเวลา

การทางานไปแข่งขันกีฬา เพื่อชื่อเสียงของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นมหาวิทยาลัยรักษ์สุขภาพอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมถ่ายทาวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ปั่นจักรยาน Nation Bike Thailand 2016 ชวนปั่นทั่วไทยปี ๓
ด้วยวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วม
ถ่ายทาวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นจักรยาน Nation Bike Thailand 2016 ชวนปั่นทั่วไทยปี ๓ ซึ่งจะ
เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV ช่อง ๒๒ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ โดยมี นางอรพร สดใส
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และนายคานึง พลานนท์ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การจัดงานปั่นจักรยาน Nation Bike Thailand 2016
ชวนปั่นทั่วไทยปี ๓ เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ การเข้าสู่ทศวรรษที่ ๗ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ครบรอบ ๖๑ ปี ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และปลูกจิตสานึกในการใช้รถจักรยานร่วมกับ รถยนต์
ในการลดอุบัติเหตุ share the road ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔
(Green University) ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการปั่นจักรยานและออกกาลังกาย รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วยจักรยาน และกาหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. เส้นทางมหาวิทยาลัยบูรพา - ถนนเลียบชายหาดบางแสน - ถนนข้าวหลาม อ่างเก็บน้าบางพระ รวมระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
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1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอบรม
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
ห้อง PJ - ๓๐๓ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” โดยมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ดร.ปรีชา
เปี่ยมพงศ์สานต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ แสงจันทร์ ทั้ง ๓ ท่าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
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1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
เทศบาลตาบลแสนสุข
เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนเทศบาลตาบลแสนสุข โดยมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี และอาจารย์พิมพ์ประไพ
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ร่วมจัด
กิจกรรม ๑ ฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสโมสรนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสันทนาการและความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
และนิติศาสตร์ให้กับน้อง ๆ รวมทั้งเป็นแนะนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะ ฯ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนวิชาหลักกฎหมายเอกชน
เมื่อระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ชั้น ๑๖ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค จังหวัดนนทบุรี คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน
วิชาหลักกฎหมายเอกชน โดยมีอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ และอาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี
อาจารย์บางส่วนเวลาภาควิชานิติศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการการเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องของการสอนวิชาหลักกฎหมาย
เอกชน และสามารถนามาปรับใช้ในการเรียนสอนของภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข
ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เชิงเขาสามมุข คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๑ ปี โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และให้สัญญาณปล่อยตัวจากเส้นสตาร์ท ทั้งนี้ มีนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์เข้าร่วมวิ่งประเพณีเขาสามมุข การจัดงานวิ่งประเพณีในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิม
ฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๑ ปี และถือเป็นประเพณีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยบูรพามาโดยตลอด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ
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1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ นาโดยอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์
และบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ แบ่งออกเป็น
๔ สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว โดยมีการแข่งขัน ๖ ประเภท ได้แก่ ๑. ฟุตบอล ๒. วอลเลย์บอล
๓. แบดมินตัน ๔. เปตอง ๕. เซปักตะกร้อ ๖. กีฬาพื้นบ้าน โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้สังกัดอยู่สีเขียว
การจัดงานกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยบูรพา
ครบรอบ ๖๑ ปี และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา หันมาออกกาลังกาย สร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในหมู่คณะ ฯ รวมทั้งสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยรักษ์สุขภาพคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย: ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจาปี ๒๕๕๙ ณ วัดใหม่เกตุงาม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดใหม่เกตุงาม ตาบลบ้านปึก อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจาปี ๒๕๕๙ การจัดโครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย : ถวายเทียนเข้าพรรษา ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ในด้านพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่สืบไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 รายงานการประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3 คณะ และสรุปรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3 คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดประชุมพิจารณาค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง 3 คณะ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเพ็ญแข วงศ์สง่า
วัจนสุนทร (QS2-209) ความทราบแล้วนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอจัดส่งเอกสารดังนี้
1. รายงานการประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3 คณะ
2. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3 คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 แจ้งจานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ นิสิตใหม่หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น งานวิชาการในฐานะหน่วยประสาน ขอแจ้งจานวนผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
สาขาวิชา

จานวนประกาศ

จานวนผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์

จานวนผู้ขาดสอบ
สัมภาษณ์

รัฐศาสตร์

36

36

0

นิติศาสตร์

85

82

3

การบริหารทั่วไป

136

127

9

การบริหารท้องถิ่น

78

59

19

*รายงานตัววันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ *
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา
นักกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมฟูราม่าเอ็กคลูซีฟ แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนานักกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมฟูราม่าเอ็กคลูซีฟ แซนดารา จังหวัด
เพชรบุรี นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้นาคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๙ เดินทางไปสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตของคณะ ฯ ได้จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา
๒๕๕๙ ได้รับทราบแนวทาง นโยบายปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท
และหน้าที่ของตนเองต่อองค์กรทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
งานกิจการนิสิต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอชื่อผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
อบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (Tier 2)
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอชื่อผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/ สถาบัน (Tier 2) ณ ห้อง
กมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งจัดโดยสานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จานวน 3 คน ดังนี้
วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง ภาควิชานิติศาสตร์
การเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประเมิน CUPT QA
ระดับคณะ/ สถาบัน และได้รับรู้ถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA (Tier ๒) และสามารถนา
กลับมาใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558”ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA Version 3 และการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ตลอดจนให้บุคลากรจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรได้ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์จึงกาหนดให้มีการจัดโครงการ ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ AUN QA ได้แก่
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (องค์ประกอบที่
1 การกากับมาตรฐาน) ปีการศึกษา 2557 – 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ขอข้อมูลองค์ประกอบที่
1 การกากับมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT QA ทุกหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.4 การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่ประเมินเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA”
ตามที่กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่ประเมิน
เพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA” สาหรับหลักสูตรที่ประเมินเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA เมื่อวันที่ 25 –
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 101 – 102 อาคารหอประชุมธารง
บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ จานวน
4 คน ดังนี้
1. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
2. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ดร.จักรี ไชยพินิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
4. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4.5 การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร
(Organization Profile : OP)
ตามที่กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดจัดโครงการอบรม
สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 101 – 102 อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น ในการนี้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ จานวน 2 คน ดังนี้
1. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
ตาแหน่ง รองคณบดี
2. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 Dr.Soetomo University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางมาศึกษาดูงาน
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี Dr.Soetomo
University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางมาศึกษาดูงาน ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ซึ่งมี อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร และ ดร.อรรัมภา
ไวยมุกข์ อาจารย์ประจาภาคนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนกับคณะศึกษาดูงาน โดยใน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาดูงาน เดินทางไปดูงาน ณ ศาลจังหวัดพัทยาและสานักงาน
อัยการจังหวัดพัทยา โดยมี อาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ อาจารย์ประจาภาคนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ
และรับรอง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ
ค่ายสิงห์ครามอาสา
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.มาบโป่ง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการค่ายสิงห์ครามอาสา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไป
ร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นิสิต
เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทางปฏิบัติ สร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียน
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นตอบสนองพันธกิจงานบริการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างจิตสานึก
ในการรับใช้สังคม รู้จักช่วยเหลือส่วนรวม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง “พิศ” สังคมไทยภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๐๒ หอประชุมธารง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง“พิศ” สังคมไทยภายใต้ความเปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“สู่สังคมสมานฉันท์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และเวทีการเสวนาเศรษฐศาสตร์การเมือง
เรื่อง “สังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ศาสตราจารย์
ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว เป็นผู้ดาเนินรายการ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.7 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.7.1 โครงการของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ดาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม พ.ศ. 2559
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแจ้งการดาเนินการโครงการต่าง ๆ ของภาควิชา ฯ
ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.

ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาดูงานรายวิชา ๖๗๕๔๓๗
การบริหารการพัฒนาบทบาทองค์กร
พัฒนาภาคเอกชนกับการพัฒนาสุขภาวะ
กรณีศึกษา วัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี
โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชา
677๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภค

กาหนดการ
๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

สถานที่
วัดพระบาทน้าพุ
จังหวัดลพบุรี

จานวนผู้เข้าร่วมฯ
ประมาณ ๘๐ คน

๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณ ๑๖๘ คน

โครงการศึกษาดูงานใน รายวิชา
677217 สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น
โครงการเตรียมความพร้อมรับน้อง
สร้างสรรค์ เพื่ออัตลักษณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
โครงการรู้ทันภัยสังคมยุคใหม่ส่งเสริม
วินัยจราจร
โครงการสัมมนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการ PA พบผู้ประกอบการ

9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะมนุษยศาสตร์ ประมาณ ๖๐ คน
และสังคมศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ รป.บ.
การบริหารทั่วไป
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ รป.บ.
การบริหารท้องถิ่น

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
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ประมาณ ๑๐๐ คน

๒๒ กรกฎาคม คณะมนุษยศาสตร์
๑๕๐ คน
พ.ศ. ๒๕๕๙ และสังคมศาสตร์
๑ – ๒ สิงหาคม
จังหวัดจันทบุรี
ประมาณ ๒๓ คน
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓ สิงหาคม
เทศบาลนคร
ประมาณ ๖๐ คน
พ.ศ. ๒๕๕๙
แหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
๕ สิงหาคม
อาคาร ๖๐ พรรษา ประมาณ ๓๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาราชินี ๑
๕ สิงหาคม
อาคาร ๖๐ พรรษา ประมาณ ๓๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาราชินี ๑

1.7.2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ
สร้างสรรค์สังคม (วินัยจราจรเพื่อสังคมน่าอยู่)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๒ -๑๐๑ ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสร้างสรรค์สังคม (วินัยจราจรเพื่อสังคม
น่าอยู่) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.นภดล วงษ์น้อม อาจารย์พงศธร แก้วมณี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น ได้รับความรู้ทางด้านกฎจราจรที่ถูกต้อง นาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวัน และจบ
การศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมไทย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.8.1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน “คลินิกกฎหมาย”
เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณาจารย์ และนิสิตภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
“คลินิคกฎหมาย” ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง ดร.รัชนี แตงอ่อน อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร และอาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ อาจารย์
ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกันไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนเทศบาลเมืองบ้านบึงในครั้งนี้
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยบูรพา และให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งตอบข้อสักถามจากผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การทานุ
บารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
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1.8.2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีจัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ย
ในศาล” ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง Huso ๒๐๒ อาคารศาสตราจารย์
กระแสร์ มาลยาภรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยในศาล” มาบรรยายให้
ความรู้แก่นิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และอาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี ร่วมกันให้การต้อนรับ
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ที่กาลังศึกษาด้านกฎหมาย ได้รับความรู้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพโดยตรง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างวิทยากรกับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพในอนาคต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.3 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการ
เสวนาเตรียมความพร้อมสาหรับประกอบวิชาชีพกฎหมาย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนาเตรียมความพร้อมสาหรับประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยมีอาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ กล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากนายชนุดม ปิติฤกษ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๒
นายรวินท์ ชัยภิวัตรภักดี รองอัยการจังหวัดชลบุรี นายปณตกร จงธีรโชติ นักกฎหมายกฤษฎีการชานาญการ
ซึ่งมีอาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินรายการการจัดโครงการใน
ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวนิสิตที่เรียนทางด้านกฎหมายเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.4 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2558
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยมี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และสานักวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสถานที่จริงและประสบการณ์จริงจากการดาเนินการท่าเรือ
พาณิชย์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในด้านการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศจีน พม่า ลาวและไทย ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเปิดรับทัศนคติและประสบการณ์จากสานักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในด้านการวิจัยและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสะสมองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรจาก
ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ประสบการณ์จริง และสามารถนามาพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ใน
ภาควิชา ฯ โดยเฉพาะกฎหมายขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602
2.2 รับรองวาระเวียนมติขออนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2558 จานวน 10 คน ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1 คน
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (แผน ข)
1 คน
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
2 คน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ก)
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
1 คน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (แผน ข)
5. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
1 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (แผน ข)
6. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (แผน ข)
1 คน
7. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ
3 คน
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
รวม
10 คน
ในการนี้คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้พิจารณาเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 10 คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองวาระเวียนมติขออนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
(การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม วันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 (การเงิน)

มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจา
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต
ในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์
ภูริปาณิก ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผู้สอน - สอบประจา
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 จานวน 22 ราย ตามข้อมูลรายละเอียด
ที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้กลั่นกรองและนาเสนอ
4.2 ทบทวนข้อมูลแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันอังคารที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการให้แต่ละส่วนงาน รวมถึงคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงในรอบปีการศึกษา ซึ่งในหมวด
ที่ ๑ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๔ ปี ซึ่งในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) ไม่ได้ระบุ
ประเภทนิสิต ว่าเป็นภาคปกติหรือภาคพิเศษ ในการนี้ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงขอให้คณะ ฯ
ตรวจสอบและยืนยันประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิต ตามประเด็นต่อไปนี้
1. กรณีเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) ระบุเป็นจานวนรับเฉพาะภาคปกติ ให้คณะ ฯ จัดทาคาขอ
เปิดรับภาคพิเศษ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยจานวนการรับนิสิตรวมกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษให้คานึงถึง
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
2. กรณีในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) เป็นจานวนรับรวมกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ให้คณะ ฯ ระบุประเภทและจานวนรับของแต่ละประเภท ทั้งนี้จานวนรับรวมนั้นต้องเท่ากับในเล่มหลักสูตร
(มคอ.๒)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. ยืนยันตัวเลขจานวนการรับปีการศึกษา 2560 จานวนรับเท่าเดิมระหว่างนิสิตภาคปกติ
และนิสิตภาคพิเศษ เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและบุคลากรประเภทเงินงบประมาณ
แผ่นดินในสัดส่วนน้อย

2. ในปีการศึกษา 2561 – 2563 มีให้มกี ารปรับลดจานวนรับและกาหนดประเภทนิสิตเพียง
ประเภทเดียว โดยให้ระบุแผนการรับและการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในลักษณะของหลักสูตรที่
เก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายและให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
3. มอบหมายงานวิชาการดาเนินการส่งมติที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยตามกาหนดระยะเวลาต่อไป
4.3 ทบทวนข้อมูลแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการให้แต่ละส่วนงาน รวมถึงคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และหลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงในรอบปีการศึกษาซึ่งในหมวด
ที่ ๑ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๔ ปี ซึ่งในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) ไม่ได้ระบุ
ประเภทนิสิตว่าเป็นภาคปกติหรือภาคพิเศษ ในการนี้ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงขอให้คณะ ฯ
ตรวจสอบและยืนยันประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิต ตามประเด็นต่อไปนี้
๑. กรณีเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) ระบุเป็นจานวนรับเฉพาะภาคปกติ ให้คณะ ฯ จัดทาคาขอ
เปิดรับภาคพิเศษ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจานวนการรับนิสิตรวมกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษให้คานึงถึง
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. กรณีในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) เป็นจานวนรับรวมกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ให้คณะ ฯ ระบุประเภทและจานวนรับของแต่ละประเภท ทั้งนี้จานวนรับรวมนั้นต้องเท่ากับในเล่มหลักสูตร
(มคอ.๒)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. ยืนยันตัวเลขจานวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวนเท่าเดิม
2. คณะ ฯ ควรมีแผนการดาเนินการในระยะยาวที่คานึงถึงความอยู่รอดด้านทรัพยากรทาง
การบริหาร เพื่อคานวณต้นทุน/ จานวนรับ/ ค่าธรรมเนียม/ รายได้/ ค่าธรรมเนียมของสถาบันอื่นที่คุณภาพ
เทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยให้นาเสนอเป็นแนวทางเลือกเพื่อให้คณะกรรมการประจาคณะได้พิจารณาโดย
ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ ขอให้นาประเด็นข้อมูลว่าด้วยการที่อาจารย์ประจามีภาระการสอนได้น้อยลง ทาให้ต้อง
จ้างอาจารย์พิเศษมากขึ้น และย่อมส่งผลต่อการคานวณเข้าไปในต้นทุนของหลักสูตรด้วย
3. มอบหมายงานบัณฑิตศึกษาดาเนินการส่งมติที่ประชุมต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในระดับมหาวิทยาลัยตามกาหนดระยะเวลาต่อไป
4.4 พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ด้วยในปัจจุบันได้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ สกอ. มีเกณฑ์เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา
ในหลากหลายประเด็น ดังนั้น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงขอหารือหากจะมีความเห็นให้รื้อฟื้นการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อกากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่การรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ การควบคุมคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
๑. เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย ในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
๒. ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ
ถอนวาระ
4.5 พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 5 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาศาตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ
1.1 นายณัฐทเชษฐ์
คุณปลื้ม
57530120 เกรดเฉลี่ย 2.14
2. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
2.1 นายเกษมธีรพจน์
พลอยประดับ 58160278 เกรดเฉลี่ย 3.23
2.2 นายพลพัฒน์
อริยสิริกุล
58160217 เกรดเฉลี่ย 2.47
3. นิสิตขอย้ายสังกัด จากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เป็น คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
3.1 นางสาวพิชชาภา
การะกิจ
57130988 เกรดเฉลี่ย 2.34
3.2 นางสาวมัณทิชา
ฐิติวร
57130443 เกรดเฉลี่ย 2.69
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การขอย้ายสังกัดคณะเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จานวน 5 ราย ตามข้อมูลที่งานวิชาการดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตผู้ร้องขอ
4.6 พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 11 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นายเกษมสินธ์ ธัญพัฒน์ธนกูล
56441410
เกรดเฉลี่ย 2.56
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวธิดารัตน์ กาญจนโอฬารศิริ
57441275
เกรดเฉลี่ย 2.29
2. นายภูเบศ
เฉลิมแสน
57441377
เกรดเฉลี่ย 2.08
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวเหมือนแพร
โพธิราช
56441729
เกรดเฉลี่ย 3.03
2. นางสาวชิษณุพร
อยู่ศรี
57441178
เกรดเฉลี่ย 2.68
3. นางสาวธีรญา
ภู่ทิม
56440913
เกรดเฉลี่ย 2.67
4. นางสาวภักดิพร
สุขอยู่
56440950
เกรดเฉลี่ย 2.45
5. นางสาววราภรณ์
เกิดมณี
57441387
เกรดเฉลี่ย 2.30
6. นายธนาธิป
ชานิธุระการ 57441519
เกรดเฉลี่ย 2.27
7. นายยศ
คาสาร
57441255
เกรดเฉลี่ย 2.22
8. นายเสฎฐวุฒิ
จิตรถิ่น
57441293
เกรดเฉลี่ย 2.07
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ จานวน 11 ราย ตามข้อมูลที่งานวิชาการดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตผู้ร้องขอ
4.7 พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่
ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้อง
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นัน้
งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ทไี่ ด้กาหนดไว้โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 11 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรรัฐศาสตร์ ภาคปกติ) ได้กาหนดจานวนรับนิสิตไว้
ดังต่อไปนี้
สาขารัฐศาสตร์
150 คน
มีนิสิตในระบบ 117 คน
1. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสติ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากหลักสูตรรัฐศาสตร์
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1. นางสาวกุลสินี
จารัสผล
57440951
เกรดเฉลี่ย 3.49
2. นางสาวนริศรา
อารีรอบ
57441019
เกรดเฉลี่ย 3.36
3. นางสาวพิชชา
ขจรยุทธไกร
57441055
เกรดเฉลี่ย 3.18
4. นางสาวนริศรา
ฮามพิทักษ์
57440181
เกรดเฉลี่ย 3.18
5. นางสาวสุพัตรา
คงแตง
57441132
เกรดเฉลี่ย 3.03

6. นางสาวนภารัตน์
จันทร์เขียว
57441017
เกรดเฉลี่ย 3.02
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2558 (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ) ได้กาหนดจานวน
รับนิสิตไว้ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
50 คน
มีนิสิตในระบบ 57 คน
2. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสติ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
*ไม่สามารถให้นิสิตเปลี่ยนประเภทได้เนื่องจากจานวนที่รับตามแผนเกินจานวนที่กาหนด
แผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคปกติ) ได้กาหนดจานวนรับนิสิตไว้
ดังต่อไปนี้
สาขานิติศาสตร์
100 คน
มีนิสิตในระบบ 67 คน
3. นิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสติ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน จากหลักสูตรนิติศาสตร์
ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ
1. นางสาวนภัสนัน
โชระเวก
58440387
เกรดเฉลี่ย 3.38
2. นายพิศุทธิ์
พิทักษ์จินดา
58440009
เกรดเฉลี่ย 3.33
3. นายภานุพันธ์
โรจนวณิชยากร 58440410
เกรดเฉลี่ย 3.32
4. นางสาวพิมพ์จิราพร
ยอดประทุมวัน
58440404
เกรดเฉลี่ย 2.97
5. นายธนิสร
แจ้งประภากร
58440379
เกรดเฉลี่ย 2.89
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลีย่ นประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ พิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทนิสิตในสาขาวิชา
เดียวกันภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน 11 ราย ตามข้อมูลที่งานวิชาการดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของนิสิตผู้ร้องขอ
มติ

4.8 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ด้วยงานบัณฑิตศึกษา ขอเสนอการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จานวน ๕ คน รายละเอียดและเอกสารแนบท้ายนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

๑

ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์

๒

พ.ต.อ.หญิง ดร.ศุภลักษณ์
เหลี่ยมวรางกูร

สอนระดับ
ปริญญาโท
/

สอนระดับ
ปริญญาเอก

รหัสวิชา
67651159

/

67653159

กระบวนการและขัน้ ตอน
งานยุติธรรม
กระบวนการและขัน้ ตอน
งานยุติธรรม
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการสาหรับ
นักบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
ทฤษฎีอาชญาวิทยา

67470459

ความมั่นคงศึกษา

67651159
67651259

๓
๔

รศ.(พิเศษ) พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์
มณีปกรณ์
พ.อ.ดร.พร พิเศก

/
/

ชื่อวิชา

หลักสูตร
การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม

การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
ยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง

๕

รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

/

673772
673829
673889

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
สัมมนาปฏิบัตกิ ารการวิจัยเชิง
คุณภาพ
สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผู้สอน - สอบประจา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 ราย ตามข้อมูลรายละเอียดที่
งานบัณฑิตศึกษาเป็นผู้กลั่นกรองและนาเสนอ
4.9 พิจารณาให้ทุนบุคลากรในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วย นายพงศธร แก้วมณี ตาแหน่ง อาจารย์ประจา สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอสมัครรับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 ประเภททุนอุดหนุนระดับปริญญาเอก
เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ในหลักสูตร Ph.D. in Public Policy, University of Aveiro, Portugal
ตามประกาศ ที่ 0046/2559 เรื่อง การสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แก่นายพงศธร แก้วมณี อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. เห็นชอบตามรายละเอียดการให้ทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ ฯ และเป็นไปตามเกณฑ์
ของคณะและมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการปรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ขอ
อนุมัติตามหลักเกณฑ์ต่อไป
3. มอบหมายให้งานบุคคลดาเนินการประกาศผลการคัดเลือก และดาเนินการทาสัญญา
รับทุนต่อไป
4.10 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น
ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็น
อาจารย์พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ดร.สมชัย ศิริสมบัติ ในรายวิชา กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๒. อาจารย์พลพธู วัฒนา ในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักรัฐศาสตร์ กลุ่ม ๒๑๐๑,
๒๑๐๒ และ ๒๑๐๓
๓. อาจารย์สุจิตรา สามัคคีธรรม ในรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์สาหรับนักรัฐศาสตร์ กลุ่ม ๒๑๐๑,
๒๑๐๒ และ ๒๑๐๓

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ของภาควิชารัฐศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผู้สอน - สอบประจา
ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ราย ตามข้อมูลรายละเอียดที่ภาควิชา
รัฐศาสตร์เป็นผู้กลั่นกรองและนาเสนอ ทั้งนี้ กรณี นายสมชัย ศิริสมบัติ ใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการนาเสนอ
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ จึงขอให้ภาควิชารัฐศาสตร์ชี้แจงรายละเอียดแนวปฏิบัติการอ้างอิงคุณวุฒิให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์แก่ผู้สอนด้วย
4.11 ขอจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐
(ผูน้ าเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วยมติที่ประชุมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ระดับปริญญาโท และปริญญญาเอก มีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ ๒ ท่าน ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ และ ๒.ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
เนื่องจากอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ยังคงทาหน้าที่เป็นกรรมการประจาหลักสูตร และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก และยังคงมีภาระงานที่ต่อเนื่องกับภาควิชารัฐศาสตร์ โดยการจ้างเป็น
การจ้างต่อเนื่องตามมติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๖๐๒
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นแสนอ เพื่อพิจารณาขอจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจ้างต่อเนื่องปีที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เห็นชอบการจ้าง ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ อัตราเงินเดือน 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) ปฏิบัติงาน 5 วันทาการ
2. เห็นชอบการจ้าง รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ อัตราเงินเดือน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ปฏิบัติงาน 5 วันทาการ
ทั้งนี้ ที่ประชุม ฯ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการนาเสนอของหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
รายละเอียดว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ได้ครบสัญญาจ้างในปีที่ 1 แล้ว ดังนั้น หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ และภาควิชา ฯ จึงได้มีการประชุมแล้ว ให้ขออนุมัติทาสัญญาจ้างต่อแบบปี
ต่อปีเพื่อเข้าสู่การจ้างปีที่ 2 ภายใต้กรอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา (กบบ.)
ทีอ่ นุมัติให้มีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
4.12 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาค
เรียนต้น ปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น ภาควิชานิติศาสตร์ ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ
(ผู้สอนเป็นบุคคลภายนอก) รายละเอียดดังเอกสาร
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผู้สอน - สอบประจา
ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 จานวน 9 ราย ตามข้อมูลรายละเอียดที่
ภาควิชานิติศาสตร์เป็นผู้กลั่นกรองและนาเสนอ
4.13 ผลการหารือข้อไกล่เกลี่ย และแนวทางการดาเนินการ (ลับ)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาถูกดาเนินการฟ้องร้องในคดีผู้บริโภค และได้ดาเนินการหารือข้อ
ไกล่เกลี่ยเป็นนัดที่สาม จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินการ
ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดาเนินการไกล่เกลี่ยที่ดาเนินการเรียบร้อย
และได้ข้อยุติแล้วตามกระบวนการทางการยุติธรรม
4.14 พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน 4 คน
ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี)
จานวน 1 คน
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน 2 คน
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน 1 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 4 คน
ทั้งนี้ ได้ผ่านคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว จานวนทั้งสิ้น 4 คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสาเร็จการศึกษา จานวน 4 ราย โดยให้มี
ผลสาเร็จการศึกษา ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และมีมติรับรองมติดังกล่าวนี้พร้อมกันด้วย
4.15 พิจารณางบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ตามนโยบายการจัดทางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีงบประมาณรายรับที่ตั้งงบประมาณตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย หลังหักสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย และสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว คงเหลือ
งบประมาณรายรับ จานวน 97,454,000 บาท โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จานวน 117,210,000
บาท โดยขออนุมัติใช้เงินสะสม จานวน 19,756,000 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อใช้ตั้งเป็นกองทุนสินทรัพย์ถาวร สาหรับค่าควบคุมงานตกแต่งภายใน และจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารสหศึกษา
และเพื่อการตั้งงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2560 ตามข้อมูลเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 5/2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม PJ-302
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

