รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 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
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
2. นายจักรี ไชยพินิจ
3. หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๘ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร

ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกันให้การต้อนรับ โดยการเดินทางมามหาวิทยาลัย
บูรพาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นิสิตและประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
และเครื่องราชสักการะ ในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธารง บัวศรี ผู้บริหาร บุคลากร
และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) ถวาย
ราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล นาโดย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ บุคลากรและนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีและกล่าวคาถวาย
พระพร และเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ๘๔ พรรษา มหาราชินี คู่บารมีองค์ราชัน ตรงบริเวณส่วนจัด
แสดงนิทรรศการ หอประชุมธารง บัวศรี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศึกษาดูงาน

ประจาปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการศึกษาดูงานประจาปี ๒๕๕๙ โดยมี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี คุณอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี พร้อม
บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้ศึกษาดูงาน ๓ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
๑. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๒. โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๓. ศูนย์
การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกะพง การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการ
องค์กร และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จริง สามารถนามาปรับใช้กับการทางานของคณะ ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดงานมุทิตาจิต วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคณาจารย์เกษียณอายุ จานวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยสสมศักดิ์ ภาควิชารัฐประศาสศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงจัดงาน
มุทิตาจิต ประจาปี 2559 ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้องกระจก Hu-so 101
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัย
ปรัชญาและแนวคิดทางทฤษฎีการเมือง”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี งานวิจัยและผลิต
เอกสารตารา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยปรัชญาและ
แนวคิดทางทฤษฎีการเมือง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิต บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ ฯ จานวนมาก การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการวิจัยปรัชญาและแนวคิดทางทฤษฎีการเมือง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
การวิจัยปรัชญาและแนวคิดทางทฤษฎีการเมืองระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เตรียมพร้อม
ก่อนเริ่มการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เตรียมพร้อมก่อนเริ่มการศึกษา ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ภายในงานปฐมนิเทศได้มีการบรรยายเทคนิค
การลงทะเบียนเรียนและการเข้าใช้ระบบทะเบียนที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้ในด้านกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนิสิตตามความถนัด การใช้ชิวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และการบริการ
ให้คาปรึกษานิสิต โดยงานกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแนะนา
และแนะแนวกระบวนการเรียนการสอนของคณะ ฯ ตลอดจนหน่วยงานที่นิสิตต้องเข้ารับการติดต่อระหว่าง
ทาการศึกษา รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อม
และนิเทศฝึกงานของนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง PJ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมและนิเทศ
ฝึกงานของนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี
(กากับงานกิจการนิสิต) เป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรภายในงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากปลัดเทศบาล
ตาบลหนองปลาไหล ดร.เพ่ง บัวหอม และปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสมชัย ศิริสมบัติ มาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่นิสิต การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลที่
สาคัญในการเตรียมตัวฝึกงานภาคปฏิบัติวิชาชีพ และร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร
ที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.4 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานกับประธานหลักสูตรเพื่อกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ตลอดจน
กาหนดรายชื่อประธาน กรรมการ และเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
พร้อมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ให้ข้อมูล ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และ The Governance Institute of Home Affairs สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ The Governance
Institute of Home Affairs สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สมพล
พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิต
ระดับปริญญาตรีตามกรอบความร่วมมือในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมให้แก่
นิสิตนักศึกษาระหว่างสองสถาบันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้ง
เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการไปสู่กรอบความร่วมมือที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นระหว่างสองสถาบันในโอกาส
ต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-

1.7 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.7.1 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมพร้อม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องQS๑ ๑๐๑ และ ๒๐๑ ภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมพร้อม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาเป็นวิทยากร ได้แก่ ๑. คุณสุชาติ คงทอง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงษ์ ๓. ดร.ธงชัย ทองมา ๔. คุณภูษิต แจ่มศรี ๕. อาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวและเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของการเรียน
การสอนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาที่จะเรียนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารทั่วไปและบริหารท้องถิ่นโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.8.1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดวิพากษ์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง PJ ๓๐๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร
จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต โดยมี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิส์ มบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล อดีตอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ มาเป็นวิทยากรใน
ครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ศึกษาในหลักสูตร ผู้ใช้
บัณฑิต รวมทั้งอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อนามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.2 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน
ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง PJ ๓๐๓ อาคารศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดงานปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ และอาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ ประธานหลักสูตร ฯ เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านทอง
ธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสาหรับการศึกษา
กฎหมาย” การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ แนะนารายวิชาและชี้แจงในเรื่องการลงทะเบียน
เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศึกษาดูงานประจาปี ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.3 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมพร้อม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง๒๐๒ หอประชุมธารง บัวศรี ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี
กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ
จาก ดร.ดล บุนนาค ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครและผู้พิพากษาช่วยทางานใน
ตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวทางเบื้องต้นของการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมทั้งรายวิชา
ที่จะเรียนของนิสิต ชั้นปีที่ ๑ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.4 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตใหม่ ก่อนเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง QS๑ ๓๐๑ ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ก่อนเข้ารับ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล และอาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร
อาจารย์ประจา ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากร
ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ นายเกษมวุฒิ แก้วทอง รองอัยการจังหวัดชลบุรี นางสาวกานติมา เจริญประเสริฐ
ทนายความ และนางสาวอาภาธรี อาสภวิริยะ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

โดยมีอาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ เป็นผู้ดาเนินรายการ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะ
แนวทางเบื้องต้นของการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมทั้งรายวิชาของนิสิตชั้นปีที่ ๑ และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.5 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๔ เข้า
ร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ พูนสวัสดิ์พงศ์ นางสาว
สินิทนันท์ อินเกิด นางสาวศิริพร ชินผา โดยมี อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์ประจาภาควิชา
นิติศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนิสิตเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๘ ทีม ซึ่งตัวแทนนิสิต
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลาดับที่ ๖ จากการแข่งขันในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.6 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนลูกรพี
บูรพา และพิธีต่อเทียนพี่สู้น้องประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารโภชนาการ ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีปฏิญาณตนลูกรพีบูรพาและพิธีต่อเทียนพี่สู้น้อง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ โดยมี อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง การจัดโครงการพิธีปฏิญาณตน
ลูกรพีบูรพาและต่อเทียนพี่สู่น้องในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าอาจารย์ นิสิตรุ่นพี่
รุ่นน้อง สร้างขวัญกาลังใจในการศึกษา การทากิจกรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความภาคภูมิใจใน
สถาบัน และที่สาคัญเป็นการให้นิสิตนิติศาสตร์ได้แสดงความกตัญญุตาจิตและราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.7 ภาควิชานิติศาสตร์สง่ นิสิตเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่อง
ในวันรพี ประจาปี พ.ศ. 2559 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค 2) ระดับอุดมศึกษา
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งนิสิตจานวน ๒ ทีม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ โดยมี อาจารย์จิรวัธ
ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนิสิตเข้าร่วมทาการ
แข่งขัน ทั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมที่ ๑ ประกอบไปด้วย นางสาวฐิติพร ภารสงัด นางสาวศิริกร
สีสดดี นางสาวพิมญาลักษณ์ พานิชวัฒนา ได้อันดับที่ ๔ และทีมที่ ๒ ประกอบไปด้วย นางสาวมณิสรา
นิยมการ นางสาววิจิตรา สังฆเวช นางสาวธมลวรรณ ภิญโญ ได้อันดับที่ ๓ ในการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย ระดับภูมิภาค
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.8 ภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลจังหวัดชลบุรี ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี นาโดย อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และนิสิต ซึ่งในงานมีกิจกรรมศาลจาลองและกิจกรรมการ
ไกล่เกลี่ยจาลอง ซึ่งนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมแสดงและร่วมรับชมการแสดง การเข้าร่วมงานในครั้งนี้
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน และได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.8.9 ภาควิชานิติศาสตร์ นานิสิตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักกฎหมายวิถีไทยวิถีธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นานิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายนักกฎหมายวิถีไทยวิถีธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ระยะเวลากิจกรรมทั้งสิ้น ๓ วัน ๒ คืน โดยมีอาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์
เป็นผู้ดูแลนิสิตเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรม Work - Rally การเสวนา
วิชาการ การโต้วาทีกฎหมาย การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการเข้าร่วมโครงการค่ายในครั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิตที่ศึกษาทางด้านกฎหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ณ ห้องประชุม
602
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่
5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม
PJ 302 อาคารศาสตารจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่
6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาและผล
การศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน 316 คน
ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี)
จานวน 185 คน
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอนฯ) จานวน 32 คน
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
จานวน 10 คน
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
จานวน 5 คน
๕. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน 84 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 316 คน
ในการนี้ คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พิจารณาเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
จานวนทั้งสิ้น 316 คน โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. งานวิชาการจึงแจ้งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 ในส่วนของข้อมูลสัดส่วนการรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 – 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

3.3 พิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผู้นาเสนอ กรรมการประจาคณะ ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๐๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขออนุมัติกรอบอัตราผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จานวน ๕ อัตรา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายชื่อ
จานวนวันจ้าง อัตราค่าตอบแทนเงินเดือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ๕ วัน/สัปดาห์
๔๐,๐๐๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ ๕ วัน/สัปดาห์
๔๐,๐๐๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ๕ วัน/สัปดาห์
๔๐,๐๐๐.ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์
๕ วัน/สัปดาห์
๔๐,๐๐๐.รองศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี
๕ วัน/สัปดาห์
๔๐,๐๐๐.โดยมีภาระงานดังต่อไปนี้
1. มีภาระงานด้านการสอน จานวน ๙ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา (ต้น ปลาย และฤดูร้อน)
2. มีภาระงานด้านการวิจัย จานวน ๑ เรื่องต่อปีงบประมาณ (๘๐% ขึ้นไป)
3. มีภาระงานด้านการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
4. มีภาระงานด้านบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI ขึ้นไป หรือ
นาเสนอในเวทีวิชาการที่มี Proceeding จานวน ๑ เรื่องต่อปี (๑๐๐%)

5. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนด
หรือมีคาสั่งแต่งตั้ง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามประกาศ ฯ
มติ
เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการประจาคณะ ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะในที่ประชุมให้คณะ ฯ ดาเนินการ

1. ให้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของทุกท่านว่าสอดคล้องตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนหรือไม่ โดยให้ดาเนินการจัดทาในลักษณะตารางตรวจสอบรายการ (Check List) คุณสมบัติย้อนหลัง
(History Record)
2. หากผลการตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้นาแจ้งที่ประชุม ฯ
ในคราวถัดไปเพื่อทราบ
3. หากผลการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ เห็นสมควรให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
และคณะ ฯ รีบแจ้งเรื่องยับยั้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๖๗๕๔๙๔ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วยอาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอแก้ไขผลการเรียน
รายวิชา ๖๗๕๔๙๔ Seminar in Public Administration สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๒๑๐๑ ประจา
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนางสาวอริสา ขันแข็ง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้เกรดรายวิชา ๖๗5494 Seminar in Public
Administration สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม210๑ ประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕8
ผู้สอน อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ ของ น.ส.อริสา ขันแข็ง รหัส 56441908 จากผลการเรียนเดิม B+
เป็นผลการเรียน A (คะแนนรวมจาก 76.62 เพิ่มขึ้นเป็น 87.53)
ทั้งนี้ ให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์แจ้งกาชับอาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผลการเรียน
โดยรอบคอบก่อนส่งการเรียน และมอบหมายงานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.2 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสาขา
ขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตาแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายสาขาขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

ในการนี้กองบริหารและทรัพยากรพัฒนาบุคคล ได้แจ้งแนวทางการจัดทาประกาศให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าว เสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิการบดี
พิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสาขา
ขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตาแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสาขา
ขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ ฯ และเห็นชอบ
อัตราจ่าย ดังนี้
1. นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราจ่าย 3,000 บาท
2. นางสาวปริยาภัทร กันกา ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราจ่าย 3,000 บาท
3. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราจ่าย 3,000 บาท
4.3 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุและตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
ในการนี้กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งแนวทางการจัดทาประกาศให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าว เสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิการบดี
พิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ ฯ และเห็นชอบ
อัตราจ่าย ดังนี้
1. นางสาวชญาภา เรียบเรียง ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราจ่าย 3,000 บาท
2. นางสาวประภาศรี ถนอมจิตร์ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราจ่าย 3,000 บาท

4.4 ขอขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ นายธนพัฒน์
เล็กเกียรติ์ขจร ตาแหน่งอาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ตามที่นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร อาจารย์ประจา สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยน็องต์ สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ด้วยทุน Franco - Thai Scholarship Program และทุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
ณ ต่างประเทศ (ทุนประเภท ๒ และ ๑ง) มีกาหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้ระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงแล้ว นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร ได้มี
บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ณ ต่างประเทศ โดยแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาอุปสรรคใน
การศึกษาเป็นภาษาฝรั่งเศส จึงขอขยายระยะเวลาลาศึกษาต่ออีก ๑ ปีการศึกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยทุนส่วนตัว (โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า คณบดีในฐานะหัวหน้าส่วนงานต้องดาเนินการกลั่นกรองการขอ
ขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อของนายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ เพื่อเสนอ
ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาตามสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในสัญญาการรับทุนการศึกษา ฯ
นาแจ้งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ทราบ ในคราวประชุมถัดไปเมื่อดาเนินการเสร็จครบ
ขั้นตอนแล้ว
4.5 พิจารณาการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วยปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและให้ความรู้ด้านกฎหมาย จานวน 3 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองและ
การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่
25 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง
ณ ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2559
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง
(การติดตามการให้บริการวิชาการ) ณ ตาบลคลองหินปูน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว วันที่
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
4. โครงการบริการวิชาการทั้งสาม ใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการงบเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการ จานวน 148,310 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
ในโอกาสนี้ ใคร่ขอให้ที่ประชุม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในปีงบประมาณต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการให้ริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ 2559
4.6 การคืนเงินยืมในการเดินทางไปปฏิบัติงานนาเสนอผลงานวิชาการที่ต่างประเทศ
ภาควิชารัฐศาสตร์
(ผู้นาเสนอ คณบดี)
ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก กรุงนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (โดยงานจัดวันที่ 22 - 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 98,330 บาท (เก้าหมื่นแปดพัน
สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) นั้น
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ได้ยืมเงินมหาวิทยาลัยไป 2 รายการ ดังนี้
1. ยืมจากกองคลังและทรัพย์สิน ตามใบยืมเลขที่ BR 0206059040114 วันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2559 โดยให้เหตุผลว่าต้องจ่ายค่าลงทะเบียน และค่าตั๋วเครื่องบิน ภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.
2559 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 62,910 บาท (หกหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
2. ยืมจากการเงินของคณะฯ ตามใบยืมเลขที่ ย. 082/59 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
โดยยืมเพื่อใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวีซ่า และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 35,420 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ถอนวาระ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559
วันศุกร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา 17.45 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

