รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 9/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒ – ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๓. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๔. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๕. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๖. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๗. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๘. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๙. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๑๐. ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
๑๑. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๒. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๓. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๔. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๕. นางกันตา ปานสวัสดิ์

คณบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
8/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหา
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมธารงบัวศรี ผู้บริหาร บุคลากร
และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ นาโดยอาจารย์สมคิด

เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานสานักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป) และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็ น ประธานในพิธีและกล่ าวคาถวายพระพร โดยมี ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิโ รจน์ เรืองประเทืองสุข รอง
อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาวิทยาลัยบูรพา เทิดไท้มหาราชินี”
ตรงบริเวณส่วนจัดแสดงนิทรรศการ หอประชุมธารง บัวศรี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 602/1 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยะลา เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงาน
สานักงานคณบดีและงานบริห ารงานทั่วไป) และประธานหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป และ ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 อาคาร 4 สานักงาน
ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ า จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.
โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) และตัวแทนนิสิตจากองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เดินทางไปร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสานักงาน ป.ป.ช.
กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคมรุ่นที่ 6 จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ปัญหาสังคมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมรุ่นที่ 6 จัดสัมมนา ใน
หัวข้อ “ปัญหาสังคมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร้อยตารวจเอก ดร.
วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจาภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินรายการ ภายในงานได้รับความสนใจจาก
หลากหลายชุมชนในตาบลแสนสุข อาทิเช่น ชุมชนหาดวอนนภา ชุมชนวัดตาลล้อม ชุมชนแหลมแท่น เข้าร่วมรับ
ฟังการเสวนาการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง รับรู้และเข้าใจถึงปัญหา
สังคมไทย และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย บูร พา จั ดโครงการสั มมนา
วิช าการเรื่ อ ง “ความก้ า วหน้ า หรื ออั บ จนของเศรษฐศาสตร์ การเมื อง ท่ า มกลางความเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมไทย”
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมเทา - ทอง มหาวิทยาลัย
บู ร พา คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ จั ด โครงการสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง “ความก้ า วหน้ า หรื อ อั บ จนของ
เศรษฐศาสตร์การเมือง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี
ชัดแช้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณี
ธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน และยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมืองเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร , รองศาสตราจารย์
ดร.สุธีธ์ ประศาสน์เศรษฐ , ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ คณาจารย์
บุ ค ลากร และนิ สิ ต ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ มี เ วที รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความรู้ กั บ วิ ท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเนื้อหาจะมุ่งเน้นในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมือง
ประเด็นเสนอ เพือ่ ทราบ
มติ

รับทราบ
1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2.1 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่ วมกับ สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ
“สานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัย
บูรพา ร่วมกับ สานักงานอัยการจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “สานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ” ซึ่ง

ได้รับเกียรติจาก นายอนุพนธ์ เกตุสมบูรณ์ รองอธิบดีอัยการภาค 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายอุทัย สัง
ขจร อัยการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการใน
ครั้งนี้ นาโดย อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานสานักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป)
และ อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล รองคณบดี (กากับงานประกันคุณภาพการศึกษา) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้ง
นี้ พร้อมทั้งนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 แจ้งการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556 ให้ส่วนงานดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อมหาวิทยาลัยได้จัดทาส่งหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป นั้น บัดนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อโปรดทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.3 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.3.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการตารวจ จัดโครงการจิต
อาสา วอล์คแรลลี่จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ แปลงปลูกป่าชายเลน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการตารวจ กองบัญชาการการศึกษา จัดโครงการจิตอาสา วอล์คแรล
ลี่จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเดินทางไปปลูกป่าชายเลน การร่วมกันจัดโครงการวอล์คแรลลี่จิตอาสาปลูกป่า
ชายเลนในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตอนุรักษ์ป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ รวมทั้งปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา และ
เป็นการคืนชีวิตให้กับป่าชายเลน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.2 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการฟุตบอล 9 คน “เยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด”

เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ.2556 ณ สนามฟุ ต บอลบางแสนเอฟซี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการแข่งขัน
ฟุตบอล 9 คน “โครงการเยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมด 14 ทีม ด้วยกัน การจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 9 คน “โครงการเยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพ
ติด” ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตออกกาลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้
นิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.3 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการรณรงค์ “เยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด”
เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ลานจอดรถ อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี
2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ
รณรงค์ “เยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ บุญมา ไทยก้าว รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณี
ธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน การจัดโครงการเยาวชนอาสา ไม่พึ่งพายาเสพติด ในครั้งนี้
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงต่างๆ และแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ นิ สิ ตได้มีส่ ว นร่ ว มในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และให้ นิสิ ตใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.4 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติศ าสตร์ จัด โครงการ ประกวดดาวและเดื อนสิง ห์

สัมพันธ์ครั้งที่ 9
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สโมสร
นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ “ประกวดดาวและเดือนสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9” เพื่อเฟ้นหาตัวแทน
ไปประกวดดาวและเดือนสิงห์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพจัดงานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 9 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่
เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเอง รวมทั้งส่งเสริมประเพณีการ
ประกวดดาวและเดือนสิงห์สัมพันธ์ที่จัดเป็นประจาทุกปีให้อยู่สืบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

รับทราบ
1.3.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมงาน BBS วัยใส ใจอาสา ต้านภัยยาเสพ

ติด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสานึกต้านภัยยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมหน้า
อาคาร ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ และเป็นประธานเปิดนิทรรศการ BBS พื้นที่สีขาว No place for
drugs ณ โถงชั้น 2 โรงแรมเทา-ทอง โดยมีนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่ว ม
กิจกรรม ทั้งนี้ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) และอาจารย์เกรียงไกร กางกาจัด ได้
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.6 คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 และ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันออก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ ประกวดขับร้องเพลง
ลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด “ลูกทุ่งคอนเทสต์ ” โดยมีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 16 สิงหาคม เพื่อ
คัดเลือกน้องๆ ที่มีความสามารถ 10 คนสุดท้าย เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.
2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับ
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
การจั ดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริมให้ นิสิ ตได้มีส่ ว นร่ว มในการจัด
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
1.3.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ “ศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนัก
กิจกรรม” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่ อ วั น ที่ 21-23 สิ ง หาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช สโมสรนิ สิ ตคณะรั ฐ ศาสตร์แ ละนิติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยบูร พา เดินทางไปศึกษาดู งาน ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการ “ศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์”

โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตในภาค
เรี ย นต่ อ ไป รวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยกิ จ กรรมภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จั ดโครงการแบตมินตันสิงห์คราม-ตราชูคัพ

ครั้งที่ 1
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ สนามแบตมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา ชมรม
กีฬาเพื่อสุขภาพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันแบตมินตัน สิงห์คราม-ตราชูคัพ ครั้งที่ 1 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ กล่าวเปิดงาน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชายคู่กับ
หญิงคู่ จัดการแข่งขันในช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนิสิตว่างจากการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกาลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรักษ์สุขภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.9 การจัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้คืนพื้นไพรให้ท้อง

ทะเล
ชุมนุมกิจกรรม จิตอาสา และ ชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นชุมนุมกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของนิสิตภายในคณะ ภายใต้การดูแลของงานกิจการนิสิต คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ร่วมกันกาหนดจัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้คืนพื้นไพรให้
ท้องทะเล ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน พ.ศ.2556 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และกองเรือ
ยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นการนาสิ่งของไปบริจาคให้กับ เด็กชายบ้านบางละมุง โดยนาเงิน
จากการเรี่ยไร ตามสถานที่ต่างๆ ผ่านกิจกรรมการร้องเพลง เล่นดนตรี โดยมียอดรวมบริจาคกว่า 20,000 บาท
และรวมถึงนิสิตยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมกันปลูกปะการัง ตามแนวชายฝั่งทะเล
แสมสาร พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายถึ งภาวะการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณแนวชายฝั่งทะเล ซึ่ง
เป็นสิ่งที่นิสิตทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
รับทราบ
1.3.10 ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต”

ตามที่บ ริ ษัทบุ ญรอดบริ ว เวอรี่ จากั ด ได้จัด สรรทุนส่ งเสริมการศึ กษา “ทุ นบุญ รอด
พัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 16 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดยมอบให้กับนิสิตที่มี
ผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนิสิต
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษานี้ 1 คน คือ นายกรกฎ เตียตระกูล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.11 โครงการเสวนา เรื่อง “องค์กรเอกชนกับการพัฒนาประเทศไทยภายใต้

โลกาภิวัฒน์”
ชุมนุ ม กิจ กรรมเรารักประชาธิปไตยร่ว มกับสโมสรไลออน จัดโครงการเสวนา เรื่อ ง
“องค์กรเอกชนกับการพัฒนาประเทศไทยภายใต้โลกาภิวัฒน์ ” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิตทราบถึงองค์กรอื่น
นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่บทบาทในการช่วยเหลือประชาชน และประเทศชาติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่
19 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4 รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเลือกวิชาเอก
วิชาโท ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติ
60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ เลือกวิชาเอก วิชาโท ภาควิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ นาโดย อาจารย์สมคิด
เพชรประเสริฐ รองคณบดีและประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ดร.รุ้งนภา
ยรรยงเกษมสุข รองคณบดีกากับงานวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิ สว่าง หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์และผู้รับผิดชอบวิชาโทต่างๆ มาพูดคุยแนะแนวให้นิสิตที่จะตัดสินใจเลือกวิชาเอกและวิชาโท การจัด
โครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนานิสิตชั้นปี 2 ที่จะเลือกวิชาเอกและวิชาโท ในภาคเรียนที่ 2/2556 ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละหลักสูตรก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิชาเอกและวิชาโทต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.4.2 การขอแก้ไขเกรด นายสุทัศน์ สุขเกษม

การขอแก้ไขเกรด รายวิชา 671212 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองให้นิสิต ชื่อ
นายสุทัศน์ สุขเกษม รหัสนิสิต 55442001 ไม่สามารถมาสอบได้ในภาคเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งต่อมานิสิต
ดังกล่าวได้ติดต่ออาจารย์ประจาวิชาเพื่อติดต่อการสอบย้อนหลัง ตามที่ดาเนินการชี้แจงต่ออาจารย์ ประจาวิชาไว้
ตั้งแต่ต้น บัดนี้ การพิจารณาผลคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นิสิตมีผลคะแนนรวม 62 คะแนน จึงเห็นสมควร
แก้ไขระดับเกรดจาก I เป็น B
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.1. ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จัดเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม”
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ภาควิชานิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จัดการเสวนาใน
หัวข้อ “กฎหมายสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม” วิทยากรโดย คุณสถาพร มีสอาด นักกฎหมายอาวุโส สานัก
กฎหมาย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และคุณจงโปรด คชภูมิ ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม บริษัท
บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.2. รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องใน
วันรพี ประจาปี พ.ศ.2556 รอบชิงชนะเลิศ ของสานักงานศาลยุติธรรม
ด้วยสานักงานศาลยุติธ รรมได้จัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่ว
ประเทศ เนื่องในวันรพี ประจาปี พ.ศ.2556 โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 รอบ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
รอบแรกเป็ น รอบคั ด เลื อ กจากผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคโดยส านั ก งานอธิ บ ดี ผู้
พิพากษาทั้ง 9 สานักอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 รับผิดชอบจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกจานวน 2 ทีม
เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขัน ปรากฎว่านิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้แก่ นางสาววลีรัตน์ ทรัพย์โสม นายธนวัฒน์ ภูวพัฒนชาติ และนายณภัทร สกุลผาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
ระดับภูมิภาคของภาค 2
ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ สถาบันข้าราชการตุล า
การ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ นิสิตทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาค 2) ได้สิทธิในการเข้าแข่งขันรอบ
ชิงชนะเลิศฯ ซึ่งผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นิสิตทีมดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชย โดยมีผลคะแนนอยู่ในอันดับ
4 ของทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม จากทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษาจานวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาท
ถ้วน) พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.3. การเดินทางไปศึกษาต่อ ของนายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
ตามที่น ายธนพัฒ น์ เล็กเกียรติ์ขจร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยน็องต์ (Université de Nantes) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุน
Franco-Thai Scholarship Program (ทุน ประเภท 2) และทุนโครงการพัฒ นาบุคลากรระดับปริญญาเอก ณ
ต่างประเทศ (ทุนประเภท 1 ง) มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้ นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร ได้เดินทางไปศึกษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยออก
เดินทางจากประเทศไทยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.4. หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของสานักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตามที่มีมติคณะกรรมการอานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครั้ง ที่ 329 วันที่ 21
มีนาคม พ.ศ.2556 โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 ข้อ 56(2) ในกรณีจะเข้าเป็น
นักศึกษาในสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สถาบันการศึกษาต้องมีมาตรฐานขั้นต่า ในเรื่องของ
หลักสูตรคณาจารย์ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา สถานที่และอาคารเรียน แผนพัฒนาอาจารย์ประจา การเรียนการ
สอนและการวัดผล และการจั ดการเรี ย นการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตามที่กาหนดไว้ ตามที่มีมติคณะกรรมการ
อานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครั้งที่ 329 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.5. การประกาศและจัดสอบประมวลความรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตามที่มีมติคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 วันที่
30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 วาระที่ 4.18 มีมติข้อ 2 ในกรณีผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.2556 นั้น ทางภาควิชานิติศาสตร์ได้ดาเนินการส่งจดหมายบั นทึก
ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรตามมติที่ประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ แต่ได้รับการตีกลับของจดหมายกลับมายัง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นอกจากมีการส่งเอกสารบันทึกข้อความลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยนิสิต
เป็นผู้ถือมา และทางคณะฯ ได้รับไว้โดยมีรองคณบดี 2 ท่านเป็นผู้รั บทราบ คือ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
และดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และได้ส่งสาเนาเอกสารบันทึกข้อความมายังภาควิชานิติศาสตร์ แต่ไม่ปรากฎว่ามี

การส่งผลใบแจ้งเกรด ตามระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย และไม่มีการดาเนินการส่งสมุดคาตอบคืนกลับมา
ยังภาควิชานิติศาสตร์แต่อย่างใด ทางภาควิชานิติศาสตร์จึงดาเนินการประสานแจ้งคณบดีและงานบัณฑิตเพื่อเสนอ
พิจารณาดาเนินการสอบใหม่ โดยยกเลิกการสอบประมวลความรู้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเมื่อวันที่ 20-21
เมษายน พ.ศ.2556 และประกาศคาสั่งแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการออก
และตรวจข้อสอบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
1.5.6. เปลี่ยนกาหนดการวันที่สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ การรับสมัคร
บุคคลเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยกาหนดวันสอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ ใน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับการจัดสอบของสานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ทา
ให้บุคคลที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตบางส่วนไม่สามารถมาสอบคัดเลือกข้อเขียนและ
สั มภาษณ์ได้ ด้ว ยเหตุดังกล่ าวภาควิช านิ ติศาสตร์จึง ได้เสนอคณบดีพิจ ารณาและแจ้งงานบัณฑิตให้ พิจารณา
ดาเนินการเปลี่ยนกาหนดวันสอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2556
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5.7. การจัดเสวนาเตรียมความพร้อมสู่การตั้งคณะนิติศาสตร์
ตามแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี งบประมาณ 2556 ภาควิช านิติ ศาสตร์ มีแ ผนการจั ด
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การตั้งคณะนิติศาสตร์ ดังนั้นในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องพิบูลสงคราม
อาคาร 12 พรรษามหาราชินี (QS2) ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเตรียมความพร้อมสู่การตั้งคณะ
นิติศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน อันจะก้าวไปสู่ความสาเร็จในการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ต่อไป ซึ่งจากการจัดโครงการในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความพร้อมในการจัดการศึกษา มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ ได้เสนอเกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน
ด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งได้มีความคิดเห็นต่างๆ เช่น ให้จัดเตรียมห้องเอนกประสงค์สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการเพิ่มมากขึ้น จัดหาห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน มีจานวนหนังสือทางด้านกฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น มีความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานทางด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น นอกจากหน่วยงานของสานักงานอัยการ
สูงสุด เปิดรายวิชาโททางนิติศาสตร์ให้แก่นิสิตคณะอื่นได้ศึกษา จัดโครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนแก่นิสิตชั้นปีที่ 1
ก่อนเข้าศึกษา จัดทาวารสารนิติศาสตร์ จัดทา clinic กฎหมายเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม มีการประมาณการ
รายรับรายจ่าย จัดทาแผนคิดจุดคุ้มทุน

นอกจากนั้ นได้แสดงความเห็นร่วมกันว่า ในการจัดเสวนาโครงการครั้งนี้มีผู้ เข้าร่ว ม
เสวนาประมาณ 40 คน จึงต้องการให้จัดเสวนาเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ศิษย์เก่า และนิสิตที่ยังไม่
ทราบได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ เห็นควรในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์

1.5.8. วิทยากรบรรยายในหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 125
ด้ว ยภาควิ ช านิ ติ ศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ได้มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ก าร
วิชาการแก่สังคม โดยในวันที่ 18 กันยายน 2556 ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 2 ได้ขอความอนุเคราะห์ให้
อาจารย์ ชิตาพร พิศลยบุ ตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์ประจาภาควิช านิติศาสตร์ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 125 ให้กับข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตร ตาแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบเท่า จานวน 115 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕๖ วันจันทร์ ที่
26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขยายระยะเวลาการศึ ก ษาและขอรั บ ทุ น
สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมให้ราย นางสาวรัชนี แตงอ่อน

ด้วยนางสาวรัชนี แตงอ่อน อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิ ติ ศ าสตร์ ประสงค์ ข ยายเวลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก ณ University of Minho ประเทศสาธารณรั ฐ
โปรตุเกส ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ในการได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
ปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556
ด้วยเหตุที่นางสาวรัชนี แตงอ่อน กาลังอยู่ในช่วงของการเขียนงานดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จึงขอขยายเวลาในการศึกษาและขอทุนสนับสนุนการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นเงิน
จานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี นับแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่
30 กั น ยายน พ.ศ.2557 ทั้ ง นี้ คณะฯ ได้ น าเสนอขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
ทุน การศึกษา ในคราวประชุมครั้ งที่ 8/2556 ที่ประชุมได้มีมติให้ คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ รับผิ ดชอบ
ทุนการศึกษาเต็มจานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม จานวน 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับผิดชอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท
(สามแสนบาทถ้วน) ในระยะเวลา 1 ปี
2. มอบฝ่ ายบริ ห ารก าหนดหลั กเกณฑ์ก ารให้ ทุนการศึก ษากับ บุคลากรโดยใช้แ นวทางของ
คณะกรรมการสานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อนาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

3.2 พิจารณาการขอแสดงความจานงในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 12/2555 มีมติให้ดาเนินการขออนุมัติ
กรอบบรรจุเป็นอาจารย์ประจา โดยให้เริ่มบรรจุปฏิบัติงานย้อนหลัง ตั้งวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 และตาม
หนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ศธ 6602.8/0043 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่องขออนุมัติกาหนดกรอบ
อัตราพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) เพื่อบรรจุนักเรียนทุน
รายได้ส่วนงาน ได้อนุมัติกรอบอัตราพนักงานจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จานวน
1 อัตรา ในตาแหน่ งอาจารย์ เลขที่ตาแหน่ง 90977 วุฒิปริญ ญาโท อัตราเงินเดือน 15,750 บาท สั งกัด
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ได้แสดงความจานงให้
คณะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้
ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้จัดภาระการสอนของ อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ประจาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
2556 จานวน 21 หน่วยกิต โดยมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน จานวน 12 หน่วยกิต ภายใต้
เงื่อนไขการรอกรอบอัตราบรรจุย้อนหลัง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
1. พิจารณาเห็นชอบ ให้บรรจุเป็นพนักงานตาแหน่งอาจารย์ตามเจตน์จานงของ นางสาวชยา
ภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์

2. พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต เนื่องจากสถานภาพ
เดิม คือ อาจารย์ประจาบางเวลา มีภาระงานจานวน 3 หน่วยกิต
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบรองคณบดี (อ.สมคิด เพชรประเสริฐ) ตรวจสอบ และปรับแก้
สัญญาโดยคณะฯ ไม่เสียประโยชน์ และอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ยินยอม ทั้งนี้ให้สามารถบรรจุได้ โดย
เทียบประสบการณ์ให้นับตั้งแต่วันที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
รับทราบ โดยมีข้อสังเกตสาหรับการการตั้งงบประมาณสาหรับการลงทุนในอาคาร สิ่งอานวย
ความสะดวก และห้องสมุด
๔.๒

พิจารณาการร่วมลงทุน สาหรับอาคารนวัตกรรมคณะการจัดการและการ

ท่องเที่ยว
ตามที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้นาเรื่องเข้าแจ้งเชิญชวนส่วนงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันอังคารที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ.2556 ในการร่ ว มลงทุนการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมคณะการจัดการและการท่องเที่ยวตาม
สั ดส่ ว นที่ป ระสงค์ใ นการให้ ค วามอนุ เคราะห์ ก ารกู้ยืม เงิ นเพื่ อก่ อสร้างอาคารฯ และได้ รับ การแนะนาให้ จ่า ย
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จูงใจ โดยการกาหนดดอกผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบลดต้นลดดอกเบี้ย โดยมี
อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
กรณีที่ 1 วงเงินให้กู้ไม่เกิน 30,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
กรณีที่ 2 วงเงินให้กู้ตั้งแต่ 30,000,001 บาท รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
โดยมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกงวด 6 เดือน จนกว่าคณะฯ จะชาระคื นเงินต้นเต็มจานวน ซึ่งทาง
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้วิเคราะห์ศักยภาพทางการเงินการคลังและงบประมาณแล้ว เป็นระยะเวลา
15 ปี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้วิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะฯ รวมถึงความจาเป็นใน
การใช้งบประมาณในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4.3 เสนอขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น
งานบัณฑิตศึกษาใคร่ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาสาหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จานวน
2 ราย คือ
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.4 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจา
บางส่วนเวลา และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลั ก สู ตร ตั้งแต่ ภ าคปลาย ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป ในการนี้ ทางงานวิ ช าการ ใน ฐานะหน่ว ย
ประสานงาน จึงขอสรุปรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรต่างๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต และ วิชาโทรัฐศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์พัชรา ตันตราจิน
อาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน
อาจารย์ศิริรักษ์ สิงหเสม
อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
อาจารย์ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
อาจารย์วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร

หลักสูตร วิชาโทอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
2. อาจารย์ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
1. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ

2.
3.
4.
5.

อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
อาจารย์สโรชา แพร่ภาษา
อาจารย์สุรินทร์ สรงสระแก้ว
อาจารย์กานติมา พงษ์นัยรัตน์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒน์วานิช
อาจารย์อานาจ หอมปลื้ม
อาจารย์วิทยา เชาว์เจริญรัตน์
อาจารย์สยุมพร ลิ่มไทย

หลักสูตรวิชาโท
การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี
2. อาจารย์จุฬาลักษณ์ พันธัง
การบริหารงานยุติธรรม
1. อาจารย์พรรณวสา สมิธธ์
2. อาจารย์วิภา เฟื่องฟูดารงชัย
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
ผศ.ดรสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง
ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง

1.รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
2.ผศ.ดรสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
3.ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
4.ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง
5.ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
4.5 ขอหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาหรับนิสิตต่างชาติ
ตามที่ University Brawijaya ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามประสงค์ จ ะส่ ง นิ สิ ต ชาว
อินโดนีเซีย เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคง ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 นั้น งานบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสาหรับนิสิตต่างชาติ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และของสกอ.
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบ รองคณบดี (ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) พิจารณา
ทบทวนร่วมกับ รองคณบดี (ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์) ถึงแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี –
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุม 18.15

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น.
น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

