รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 9/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม โรงแรมไพร์มไทม์ (Prime Time Hotel)
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม โรงแรมไพร์มไทม์ (Prime Time
Hotel) แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการฟุตบอล ๙ คน ต้านภัยยาเสพติด
ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการ “BUU DRUGS WAR PROJECT”
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบางแสน
ฟุตบอลคลับ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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จัดโครงการ การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการ “BUU DRUGS WAR
PROJECT” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี
ฝ่ายงานกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จานวน ๑๖ ทีม จากคณะ
และวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม MUN - D
จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าถ้วยพร้อมเงินทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท อันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีม BAD - BOY
จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และอันดับที่ ๓ ได้แก่ ทีมบ้านกีฬา บางแสน
จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท การจัดการแข่งขันฟุตบอล ๙ คนในครั้งนี้
เพื่อแสวงหากิจกรรมให้นิสิตและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และหันมา
ออกกาลังกาย ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ พันธะกรณีและบทบาท
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง HUSO ๖๐๑ ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ พันธะกรณีและบทบาทด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก
ซึ่งมี อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช อาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน ได้แก่ ๑ คุณฉลองขวัญ ถาวรายุศม์ ๒. คุณอริสา
สุคนธทรัพย์ จากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต
ในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรในสายงานต่างประเทศโดยตรง และรับรู้ถึงประสบการณ์ด้านการทางานสายงานต่างประเทศ
ของวิทยากรทั้งสอง รวมทั้งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “BURAPHA
DRUGS WAR PROJECT ครั้งที่ ๒”
เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานศูนย์กิจกรรมนิสิต ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) จัดการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้านภัย
ยาเสพติด ภายใต้โครงการ “BURAPHA DRUGS WAR PROJECT ครั้งที่ ๒” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทน
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี มอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ได้แบ่ง
การแข่งขันเป็นสองประเภทชายและหญิง ฝ่ายชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมาโนช อ่อนสิงห์
จากคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ
ได้แก่ นายกฤษณะ โคตรหลงมา จากคณะดนตรีและการแสดง ได้รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายกฤษณะ สมกอง จากคณะดนตรีและการแสดง ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
ส่วนฝ่ายหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพลอยกนก กลิ่นหวล จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับ
ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนุชจรี ศรีแก้ว จากคณะดนตรี
และการแสดง ได้รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวปรียาพร จุลปาน
จากคณะดนตรีและการแสดง ได้รับทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
การเขียนรายงานและบทความวิจัยเชิงปริมาณ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “การเขียนรายงานและบทความวิจัยเชิงปริมาณ” โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร. โยธิน แสวงดี ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายให้ความรู้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ รวมทั้งบุคคลที่สนใจ การจัดโครงการ อบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนรายงานและบทความวิจัยเชิงปริมาณ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์
ในการทางานวิชัยเชิงคุณภาพระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความไว้วางใจจากธนาคาร
แห่งภูฏาณ จัดการอบรมวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งภูฏาณ
(Bhutan National Bank) ให้จัดการอบรมวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน (Audit Fundaments)
และการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) ให้แก่บุคลากรของธนาคารดังกล่าว
จานวน ๘ คน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยเป็นความร่วมมือกันครั้งแรก
ระหว่างคณะ ฯ และสถาบันการเงินในประเทศภูฎาณ ในระหว่างช่วงการอบรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า ในฐานะหัวหน้าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้นาผู้เข้ารับการอบรมจานวน ๘ คน เข้าเยี่ยม
คารวะคณบดี และผู้บริหารภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ และรับมอบของ
ที่ระลึกจากคณบดี เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเพิ่มโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการในระยะยาว
ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 พิธีไหว้ครู คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับนิสิตเรียนดีรวมทั้งทาคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ฯ ทั้งศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่าผู้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตแสดงความ
กตัญญูกเวทิตาแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ รวมทั้งเป็น
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้อยู่สืบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรประจาสัปดาห์
จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธารงบัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ถูกเชิญ
เป็นประธานในพิธีตักบาตรประจาสัปดาห์ ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โดยจัดเป็นประจาทุกวันพฤหัสบดี ทั้งนี้มี ดร.โชติสา ขาวสนิท ผู้ช่วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรประจาสัปดาห์ในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดพิธีตักบาตรสัปดาห์
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รู้จักการให้ทาน รักษาศีล ซึ่งเป็นหลักขั้นแรก
ของพระพุทธองค์ในการปฏิบัติธรรม ได้แก่ทาน ศีล ภาวนาและได้มีโอกาสสั่งสมบุญจากการ ให้ทาน
และรักษาศีล ทาให้จิตใจอ่อนโยนและรู้จักเสียสละ เพื่อรักษาวัฒนธรรมของไทยในการทาบุญตักบาตร
ซึ่งถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร์การเมือง ครั้งที่ ๔ “ เศรษฐศาสตร์การเมือง : จากโลกาภิวัฒน์ถึงโลกาวินาศ ”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสวนาทางวิขาการเศรษฐศาสตร์การเมือง
ครั้งที่ ๔ “เศรษฐศาสตร์การเมือง : จากโลกาภิวัฒน์ถึงโลกาวินาศ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน ภายในงาน
มีการปาฐกถาพิเศษ “ธนานุวัตร ความโยงใยระหว่างรัฐ บรรษัท และชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี
ประศาสน์เศรษฐ และมีเวทีเศรษฐศาสตร์ การเมืองของคนหนุ่มสาว “จากโลกาภิวัฒน์ ถึงโลกาวินาศ มุมมอง
ของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่” รวมทั้งการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
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๑.2 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๑๘ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการของสโมสรนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตให้การต้อนรับ การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมรับน้องระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.2.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานคอนเสิร์ต Pol - Law

Music Festival
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานกิจกรรมคณะวิศวะกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานคอนเสิร์ต Pol - Law Music Festival โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นายอรรถพล
นามเชียงใต้ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปิด
กิจกรรมรับน้องใหม่ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีคอนเสิร์ตจากศิลปินหลายวง อาทิ Flure, Lipta, Sunday
Drive และคณะดนตรีแฮนเมค มาสร้างความสนุกสนานในการปิดกิจกรรมรับน้อง และเป็นการผ่อนคลาย
จากการเข้ารับน้องมาตลอดระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา โดยทางสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้เปิดให้นิสิตจากทั่วทุกคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้ฟรี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมนักกิจกรรม กองกิจการการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางมา
ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการของสโมสรนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ นายอรรถพล นามเชียงใต้ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรม
รับน้องระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
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๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันอังคารที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 การรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมจานวน 8 หลักสูตร
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กาหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีทั้งหมด 12 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตร
ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนหน้านี้ 4 หลักสูตร และเพิ่มเติมอีกทั้งหมด 8 หลักสูตร
โดยมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ รอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท
แอนด์สปา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตรในการแนะแนวนิสิตใหม่ ให้มีแนวทาง
และเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสาเร็จการศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รู้จักอาจารย์ประจาหลักสูตร
ซักถามข้อสงสัยและสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน อันเป็นกระบวนการสาคัญที่นาไปสู่การสาเร็จการศึกษาให้ตรง
ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตที่อยู่ต่างหลักสูตร ได้พบปะและทาความรู้จัก
ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องยากในช่วงระหว่างที่มีการศึกษาในภาคเรียนปกติ การพบปะกันนี้จะทาให้เกิดชุมชน
ทางวิชาการและสังคมเข้มแข็งในการผลักดันให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สามารถพัฒนาให้ก้าวไกลในยุค
ประชาคมอาเซียนได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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๑.5 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ
ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการจัดโครงการค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้าน
คลองกุ่ม ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ และนิสิตชั้นปีที่ ๓ – ๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จานวน ๕๐ คน
ดาเนินในการจัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองกุ่มและนักเรียนของโรงเรียน
บ้านคลองกุ่ม โดยการจัดให้กิจกรรมการมอบความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม กิจกรรม
สันทนาการร่วมกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุ่มและนิสิตที่ร่วมโครงการ รวมถึงกิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านคลองกุ่มให้ดีมากยิ่งขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.6 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.6.1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒
เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งนิสิตจานวน ๒ ทีม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ โดยมี อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
เป็นผู้ควมคุมนิสิตเข้าร่วมทาการแข่งขั้น ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฎว่า ตัวแทนนิสิต ๑ ทีม ได้คว้ารางวัล
รองชนะเลิศมาครอง พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท โดยในทีมประกอบไปด้วย ๑.นางสาวเพชรรัตน์
ทองสาริ ๒.นายธนธร มุสิกุล ๓.นางสาวเบญจมาศ สุขสีดา โดยจะได้ผ่านเข้ารอบ ไปแข่งขันรอบสุดท้าย
ในระดับประเทศต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.2 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจาภาควิชานิติศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจาภาควิชา โดยมี
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เป็นประธานและบรรยายทาความเข้าใจกับอาจารย์ใหม่
ทั้ง ๔ ท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาของนิสิตในระดับปริญญาของภาควิชา ซึ่งอาจารย์ใหม่
ประจาภาควิชานิติศาสตร์ ทั้ง ๔ ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
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๑. พันตารวจโท ดร.ประลอง ศิริภูล
๒. อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี
๓. อาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ
๔. อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร
การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้ามาทางานใหม่ ได้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานของคณะ และเป็นการมอบหมายภาระงานให้แก่คณาจารย์แต่ละท่าน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.6.3 การขอยกเลิกกรอบและการขออนุมัติจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ชาวไทยเป็นอาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นชอบการกาหนดกรอบและการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ศาสตราจารย์
(พิเศษ) จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษชาวไทยเป็นอาจารย์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ซึ่งจ้างด้วยเงิน
รายได้ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เนื่องจากมีตาแหน่ทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร ฯ มีจานวนและคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ความทราบแล้วนั้น
ในกาลต่อมา ภาควิชานิติศาสตร์ได้ขอชะลอการทาสัญญาจ้างศาสตราจารย์ (พิเศษ) จุลสิงห์
วสันตสิงห์ ไว้ก่อน เพื่อขอหารือไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าตาแหน่งศาสตราจารย์ (พิเศษ)
สามารถนับเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทได้หรือไม่ ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนการขอหารือ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏว่า ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้แสดง
ความประสงค์โดยวาจามายังหัวหน้าภาคนิติศาสตร์ โดยขอยกเลิกความประสงค์ที่จะมาเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอนาความประสงค์ดังกล่าวของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จุลสิงห์
วสันตสิงห์ เรียนมายังคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดาเนินการยกเลิก
กรอบและการขออนุมัติจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาวไทยเป็นอาจารย์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่
8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน ณ วันอังคารที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน ณ วันอังคารที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 ขอระงับการเรียนการสอนและเยียวยานิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ มีมติของดรับนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และขอดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
1. ย้ายสาขาวิชา และยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาให้กับนิสิตจานวน ๕ ราย คือ
ลาดับ
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
สาขาที่ประสงค์จะย้ายไป
๑
๕๘๙๒๐๑๖๐ นางสาวจุฬาลักษณ์ น้ารัด
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
๒
๕๘๙๒๐๑๖๓ นายโสภณ น้าส้ม
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
๓
๕๘๙๒๐๗๒๓ นางสาวกานติมา ครุฑธาโรจน์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
๔
๕๘๙๒๐๗๒๕ นางสาวศิวรัศมิ์ พนมรัสมี
สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
๕
๕๘๙๒๐๗๒๖ นายสุวิทย์ งอกศรี
สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
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2. เพิ่มถอนรายวิชา และยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมการเพิ่มถอนรายวิชาให้กับนิสิต
จานวน ๑ ราย คือ นางสาวจุฬาลักษณ์ น้ารัด รหัสนิสิต ๕๘๙๒๐๑๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
วิชาที่ถอนออก
วิชาที่เพิ่ม
๑
รหัสวิชา ๖๗๑๕๑๖ State and Society
รหัสวิชา ๖๗๖๕๐๑ Introduction to
กลุ่ม ๒๑๐๒
Government, Politics and Administration
กลุ่ม ๒๑๐๑
๒
รหัสวิชา ๖๗๓๕๐๑ Principles of Political รหัสวิชา ๖๗๖๖๑๓ Justice Process and
Science for Economists กลุ่ม ๒๑๐๑
Procedure กลุม่ ๒๑๐๑
๓
รหัสวิชา ๖๗๓๕๐๒ Principles of
รหัสวิชา ๖๗๖๕๖๓ Theories of
Economics for Political Economists
Criminology Public Policy and Social
กลุ่ม ๒๑๐๑
Planning กลุ่ม ๒๑๐๑
๔
รหัสวิชา ๖๗๕๕๒๒ Theories of
รหัสวิชา ๖๗๕๕๒๒ Theories of
Administration in Public Sector
Administration in Public Sector
กลุ่ม ๒๑๐๒
กลุ่ม ๒๑๐๑
๕
รหัสวิชา ๙๙๙๐๖๑ English Reading for Graduate Studies กลุ่ม ๒๑๐๒
3. คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าขึ้นทะเบียนนิสิต จานวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่น
สองพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๗๑๓ เลขที่ ๓๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับ
นางสาวอังศุมาลี ลาอิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอระงับการเรียนการสอนและเยียวยานิสิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ภาคพิเศษ รหัสปี ๕๘
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
1. ให้รวมวาระที่ 4.1 และ 4.2 เข้าด้วยกัน เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
2. มีมติเห็นชอบทั้ง 3 ขั้นตอน
3. มอบหมายงานบัณฑิตศึกษาดาเนินการตามข้อกาหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 มาตรการเยียวยานิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้รวมวาระที่ 4.1 และ 4.2 เข้าด้วยกัน เนื่องจากพิจารณาว่า
เป็นเรื่องเดียวกัน
4.3 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาครัฐประศาสนศาสตร์)
ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๑๐๙/๒๕๕๘ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่ประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เขมมารี รักษ์ชูชีพ ๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
๓. นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์
๔. พันตารวจเอกนภดล วงษ์น้อม
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ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๒ ให้ลูกจ้าง ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนหมายเลข ๕ ก ของประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๐๑๙๗/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเต็ม
เวลาและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาจเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแบบเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
การจ้างบุคคลตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจาเป็นส่วนงานอาจจ้างในอัตราเงินเดือนต่า
กว่าหรือสูงกว่าขั้นต้นตามบัญชีเงินเดือนหมายเลข ๕ ก ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๙๗/๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเต็มเวลาและลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงงบประมาณ
และศักยภาพทางด้านการเงินของส่วนงานด้วย
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยกาหนดอัตรา
เงินเดือนคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
มติ

ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้เปลี่ยนแปลงการเรียงลาดับวาระจากเดิมในวาระ 4.4 ขึ้นมาเป็นวาระ 4.3 เนื่องจากเป็น
ลาดับขั้นตอนเหตุการณ์ก่อน - หลัง
2. เห็นชอบตัวบุคคลและค่าตอบแทน ดังนี้
2.1 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เขมมารี รักษ์ชูชีพ ค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อเดือน
๒.2 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อเดือน
2.๓ นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์
ค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อเดือน
2.4 พันตารวจเอกนภดล วงษ์น้อม
ค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อเดือน
3. เห็นชอบให้มีผลการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 1 กันยายน พ.ศ. 2559
จานวน 12 เดือน
4. มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มอบหมายงานบุคคลทั้ง 4 คน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ฯ
4.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ฉบับ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาครัฐประศาสนศาสตร์)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีจานวนและคุณวุฒิดังนี้
(๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการการสอนระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ข้อ ๑๒.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจานวนและคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
(๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการการสอนระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
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ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต รายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่
1. อาจารย์พงศธร แก้วมณี
1. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
2. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. ดร.สโรชา แพร่ภาษา
3. ดร.สโรชา แพร่ภาษา
4. อาจารย์กัญญาภัค อยู่เมือง
4. อาจารย์กัญญาภัค อยู่เมือง
5. อาจารย์นพวรรณ พึ่งพา
5. พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์
อาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
2. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
3. ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์
4. ดร.ปิยะ นาควัชระ
5. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตามลาดับ
มติ

ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้เปลี่ยนแปลงการเรียงลาดับวาระจากเดิมในวาระ 4.3 ลงไปเป็นวาระ 4.4 เนื่องจากเป็น
ลาดับขั้นตอนเหตุการณ์ก่อน - หลัง
2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2554
3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป พ.ศ. 2554
4. มอบหมายงานวิชาการดาเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ ต่อไป
4.5 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาครัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิชาโทการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เป็นอาจารย์นพวรรณ พึ่งพา และอาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
เนื่องจาก นางสาวจุฬาลักษณ์ พันธัง และนายพฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี จะหมดสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจา
บางเวลา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.6 ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหารหลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๕ และยุติการรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาครัฐศาสตร์)
ตามที่ได้มีการจัดหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๕ และได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ นั้น เนื่องด้วย
จานวนนิสิตที่สนใจศึกษาวิชาโทดังกล่าวมีจานวนน้อย ประกอบกับ การหาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน
เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบสอนนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้น
จึงขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
และยุติการรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วในหลักสูตร
ดังกล่าวจะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหารหลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕ และยุติการรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับ
นักบริหารหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และยุติการรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ยุติการรับนิสิตในหลักสูตรหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
2. เมื่อหลักสูตรได้ดาเนินการบริหารจัดการให้นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรวิชาโทได้ครบหมดแล้ว ให้ดาเนินการขอยกเลิกหลักสูตรตามระเบียบ ฯ ต่อไป
4.7 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดทาโปรแกรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและลูกจ้าง (ระเบียบวาระที่ 4.5.2)
ตามที่ ค ณบดี วิ ท ยาลั ย การบริ ห ารรั ฐ กิ จ ได้ เสนอเรื่ อ งการจั ด ท าโปรแกรมประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและลูกจ้าง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 9/2558 เมื่อ
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อทราบ ความแจ้งแล้ว นั้น ที่ประชุม ฯ มีมติดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

14

มติ

ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจากวาระแจ้งเพื่อทราบที่ 1.2.1 เป็นวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.7
2. เห็ น ชอบให้ แ ก้ไขรายละเอีย ดตามเอกสารข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ของงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลบังคับใช้ในรอบการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. มอบหมายให้ ฝ่ ายบริ ห ารประชุมชี้แ จงแนวทางและรายละเอียดให้ คณาจารย์ท ราบตาม
เงื่อนไขเวลาที่กาหนด คือ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
4. ข้อตกลงเกณฑ์เกี่ยวกับมาปฏิบัติงานให้ยึดถือ ดังนี้
4.1 การเข้าสอนตรงเวลาสม่าเสมอ โดยมีระบบตรวจสอบเวลาในการเข้าสอน หากไม่มี
การสอนต้องแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า
4.2 การกาหนดเวลาให้นิสิตเข้าพบ ต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาที่นิสิตสามารถเข้าพบได้
จริง โดยมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบเวลา Office Hour ของคณาจารย์และมาพบนิสิตตรงตามเวลาที่
นัดหมาย อีกทั้งควรเข้มงวดการทาหน้าที่ตามช่วงเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงช่วงเวลาและลักษณะกิจกรรมที่
สอดคล้องกัน อาทิ ช่วงเปิดภาคเรียน ช่วงลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา เป็นต้น
4.3 การส่งผลงานของอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งผลการเรียนต้องสามารถส่ง
ได้ทันกาหนดเวลา
4.4 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการโดยวิธีการลงนามในใบลงเวลาปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งพิเศษที่ 3/2558 วันศุกร์ที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 12.15 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

