รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 9/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์เทียนชัย ศศิศาสตร์
อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
(แทนหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางอรพร สดใส

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ลาประชุมไปฝึกอบรม

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ และกล่าวต้อนรับนิสิตรายวิชาวิทยาการทางทหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์จัดบรรยายและเปิดคอร์สในรายวิชาวิทยาการทางทหาร โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ชัยฤกษ์
แก้วพรหมมาลย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาบรรยาย
เบื้องต้นให้นิสิตในรายวิชาวิทยาการทางทหาร โดยมี ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยการจัดบรรยายและเปิดคอร์สในรายวิชาวิทยาการทางทหารในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิต
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ที่เลือกวิชาเสรีนี้ ได้รับรู้ถึงจุดประสงค์และความเป็นมาของวิชานี้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตที่ได้ทาการ
เลือกมาเรียนในรายวิชาวิทยาการทางทหารต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวทักทาย ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร
ประธานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยได้มีการแนะนาการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ฯ ตลอดจนวิธีการลงทะเบียน และสืบค้นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับนิสิต โดยคุณ
ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล เจ้าหน้าที่จากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายเงินบริจาคแด่ เจ้าคุณอลงกต
วัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ตลาดหนองมน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวมเงินบริจาคจาก ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา เป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี
(กากับงานสานักงานคณบดีและงานบริหารงานทั่วไป) เป็นตัวแทน ถวายเงินบริจาคแด่ เจ้าคุณอลงกต
แห่งวัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งท่านจะมาเดินบาตรที่ตลาดหนองมนเป็นประจาทุกปี การร่วมทาบุญ
ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่พานักอยู่ในวัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี รวมทั้งรักษาขนมทาเนียบประเพณี
อันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทาบุญในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. จัดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ โดยมี ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา
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วงศ์สุรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทุนในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่เกี่ยวกับโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ให้กับนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สนใจให้รับทราบโดยทั่วกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสต์ ม.บูรพา ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ BURAPHA DRUGS
WAR PROJECT ”
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้
โครงการ “ BURAPHA DRUGS WAR PROJECT ” จัดโดยงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร คณบดี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ. บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีกากับงานกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมลงทาการแข่งขัน
ในรอบคัดเลือกจานวน ๒๔ คน และจะคัดเลือกเหลือ ๑๐ คนสุดท้ายในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รอบชิงชนะเลิศที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ทั้ง ๓ ท่าน จนเหลือ ๑๐ คนสุดท้าย โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องทั้งหมด ๒ เพลง
คือรอบเพลงช้าและรอบเพลงเร็ว โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า นางสาวกัลยา จิรศักดากรณ์ นิสิตจาก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
โดยมี ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีกากับการงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นผู้มอบถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ได้อันดับ ๑ - ๓ ของการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ BURAPHA DRUGS WAR PROJECT ”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมแกนนานิสิต ต่อต้านยาเสพติด
ภายใต้โครงการ “ BUU DRUGS WAR PROJECT ”
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ
ฝึกอบรม แกนนานิสิต ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ โครงการ “ BUU DRUGS WAR PROJECT ” โดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร. โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดีกากับงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในได้จัดการ
อบรมในหัวข้อเรื่อง จะอยู่อย่างไร เมื่อรอบตัวทั่วไปมีแต่ยาเสพติด วิทยากรโดย พันตารวจเอกสมศักดิ์
หน่องพงษ์ พันตารวจเอกหญิง ดร. ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร พันตารวจโทนิมิต ชิตเจริญ จากสานักงานตารวจ
แห่งชาติ มาร่วมกันให้ความรู้แก่นิสิต การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตและเยาวชน ได้เรียนรู้สภาพปัญหาจากการ
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ติดยาเสพติด และหาหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด รวมทั้งได้รับความรู้จากการฝึกอบรมด้านการป้องกันภัยยาเสพติด
แก่ผู้อื่นได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการ การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน ต่อต้าน
ยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ BUU DRUGS WAR PROJECT ”
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบางแสนฟุตบอลคลับ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ
การแข่งขันฟุตบอล ๙ คน ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ โครงการ “ BUU DRUGS WAR PROJECT ” โดยมี
ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีกากับงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการแข่งขัน
และมอบรางวัล ทั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จานวน ๒๔ ทีม จากคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Engine จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
คว้าถ้วยพร้อมเงินทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท อันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมบาร์ท่องโก๋ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และอันดับที่ ๓ ได้แก่ ทีมวิทย์กีฬาเซค ๑ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท การจัดการแข่งขันฟุตบอล ๙ คนในครั้งนี้ เพื่อแสวงหากิจกรรมให้นิสิต
และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และหันมาออกกาลังกาย ไม่ไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทาบันทึกความเข้าใจกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
เมื่อวันอังคารที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทาบันทึกความเข้าใจกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับนายชัยวิชญ์ภณ ตังกิจ ผู้จัดการภาคตะวันออก สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การทาบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามยุทธศาสตร์และนโยบายของทั้ง ๒ หน่วยงาน และพัฒนาศักยภาพของนิสิต บุคลากร ร่วมทั้งสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อีกทั้งส่งเสริมการผลิตบัณฑิตของคณะ ฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
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1.1.9 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาด้านหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นาโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร.รุ้งนภา
ยรรยงเกษมสุข รองคณบดี (กากับงานสานักจัดการศึกษา งานวิชาการ และงานบัณฑิตศึกษา) อาจารย์เจนวิทย์
นวลแสง หัวหน้าภาควิชานิตศิ าสตร์ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วม
ในการแถลงข่าว การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งข้อเท็จจริงแก่นิสิตนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ - ๕
ได้รับทราบ และร่วมกันหารือเพื่อให้เกิดผลและทางออกที่ดีที่สุด
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.10 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” รุ่นที่ ๔
เมื่อวันที่ ๘ - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร
คณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ และ ดร.จักรี ไชยพินิจ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” รุ่นที่ ๔ ( training for trainers ) โดยการ
ฝึกอบรมดังกล่าว จัดโดยสานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นาความรู้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม
ไปถ่ายทอดให้กับคนในองค์กรและส่วนงานของตนเอง รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนต่อนิสิตใน
มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.11 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนาประจาปี
สานักเศรษฐศาสตร์การเมือง ครั้งที่ ๓
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ จัดงานสัมมนาประจาปีสานักเศรษฐศาสตร์การเมือง ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ
เศรษฐศาสตร์การเมืองของประชาคมอาเซียน : เหลียวมองท้องถิ่น คิดถึงคนชายขอบ โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการสัมมนา
ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฐานการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ทันสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและโลกาภิวัฒน์ รวมถึงสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองใน
เป็นจารีตประเพณีในการ สร้างเวทีวิชาการอย่างต่อเนื่อง

6

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.12 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นานิสิตรายวิชา การพัฒนาทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
แห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นานิสิตรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
เดินทางไปศึกษาดูงานเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ สักการะ วางพวงมาลากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ พลโท วสุ
เฟื่องสารวจ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมไปศึกษาดูงาน
กับนิสิตในครั้งนี้ด้วย การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนและลงพื้นทีจ่ ริงภายใน
ค่ายทหาร และเข้าใจถึงการทางานของทางทหารในด้านความมั่นคง รวททั้งทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.13 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ เปิดโอกาสความสาเร็จ สู่สุดยอดเคล็ดลับการสอบปลัดอาเภอ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง KB - ๓๐๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ เปิดโอกาสความสาเร็จ
สู่สุดยอดเคล็ดลับการสอบ “ปลัดอาเภอ” โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี งานกิจการนิสิต กล่าวเปิดงาน
และมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มาให้ความรู้แก่นิสิต
เกี่ยวกับการทางานของปลัดอาเภอและการทางานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะให้นิสิตที่สนใจและ
มีความใฝ่ฝันจะเป็นปลัดอาเภอ ได้รับความรู้และเคล็ดลับของการเข้าสอบปลัดอาเภอ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเจ้าของวิชาชีพที่ทาหน้าที่ปลัดอาเภอจริง ๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเดิน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาสามมุข - มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เขาสามมุข – มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการเดินเรียนรู้
ประวัติศาสตร์เขาสามมุข - มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงษ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงานและให้สัญญาณปล่อยตัว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน ทั้งนี้
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ได้มีนิสิตชั้นปีที่ ๑ จากทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาสามมุข มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการย้อนราลึกถึงวันก่อตั้งวิทยาลัยการศึกษาบางแสน ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ก่อนจะ
สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน และเป็นการสืบสานประเพณีการวิ่งเขาสามมุขของมหาวิทยาลัยบูรพา
ให้คงอยู่ต่อไป
นอกกิจกรรมการเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาสามมุข - มหาวิทยาลัยบูรพา ยังมีการเปิด
นิทรรศการแสดงถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สมพล พงษ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัยบูรพาในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิต และผู้สัญจรผ่านไปมา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้รับทราบถึง
ประวัติของมหาวิทยาลัย ฯ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยบูรพาครบ ๖๐ ปี ในปีนี้อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเดิน
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เขาสามมุข - มหาวิทยาลัยบูรพาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการเดินรณรงค์
ต้านภัยยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงษ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงานและให้สัญญาณปล่อยตัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีนิสิตจากทุกคณะ
ในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเดินรณรงค์ในครั้งนี้ การจัดการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นรณรงค์ให้นิสิต
ประชาคมและชุมชนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยบูรพา ทราบถึงโทษภัยของสิ่งเสพติด และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเดินออกกาลังกายจากจุดเริ่มต้น ณ เขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
“ค่ายนักกฎหมายวิถีไทยวิถีธรรม” โดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายนักกฎหมายวิถีไทยวิถีธรรม
จัดโดยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นาโดย อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ ดูแลนิสิตในการเข้าร่วมโครงการ
การเข้าร่วมค่ายนักกฎหมายวิถีไทยวิถีธรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตของคณะ ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ
ต่างมหาวิทยาลัย ที่เรียนในสายกฎหมายเหมือนกัน และสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี
ในการทางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตใต้สานึกในความเป็นไทยและคุณธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3.2 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งนิสิตเข้าร่วม แข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานศาลยุติธรรมภาค ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งนิสิตจานวน ๒ ทีม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภูมิภาค
ระดับอุดมศึกษา จัดโดยสานักงานศาลยุติธรรมภาค ๒ โดยมี อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ และอาจารย์พิมพ์ประไพ
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ควมคุมนิสิตเข้าร่วมทาการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่าตัวแทนนิสิต
ทั้ง ๒ ทีม คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภูมิภาค ระดับอุดมศึกษา
ได้รับทุนการศึกษา จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ชนะเลิศ) และ ๑๐,๐๐๐ บาท (รองชนะเลิศ) ตามลาดับ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ
รัฐศาสตร์ประจาปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ดนตรีและศิลปะ อโศกมนตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. นายศรายุธ หอมชะมด ๒. นางสาวสุชัญญา คงนุรัตน์ ๓. นายกิตติพัทธ์ กุลธนวิวัฒน์ ๔. นางสาวสิริภา ศรีวนค้า
๕. นายณัฐกิตติ์ ศิริพงษ์ ทั้งหมดเป็นนิสิต ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ เข้าร่วม
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในประเด็น “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาคดี
อาชญากรรม” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี และ ดร.โอฬาร
ถิ่นบางเตียว รองคณบดี ฝ่ายงานกิจการนิสิต ร่วมแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่
21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ครั้งที่ 8/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
2.2 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งพิเศษ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน
พ.ศ. 2557
ประเด็นที่เสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
ครั้งพิเศษ 2/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขอความเห็นชอบในการเสนอกรอบอัตราอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ (วุฒิปริญญาโท)
จานวน ๕ อัตรา
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการถูกตรวจรับรองคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากสานักงาน
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) และสานักงานคณะกรรมการอัยการ (กอ.) ภาควิชานิติศาสตร์จึงต้อง
ดาเนินการปรับจานวนอาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อจานวนนิสิต
เป็นไปตามเกณฑ์ 1 : 50 ดังนั้น ภาควิชานิติศาสตร์จึงมีความจาเป็นต้องขอเพิ่มกรอบอัตรากาลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จานวน 5 อัตรา
ประเด็นเสนอ เสนอเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณาจากการประชุมครั้งพิเศษ 2/2557
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ภาควิชานิติศาสตร์ดาเนินการขอเปลี่ยนกรอบอัตราบรรจุที่คณะ ฯ ได้จัดสรรให้
จานวน ๕ อัตรา (กรอบวุฒิปริญญาเอก) ให้เป็นกรอบบรรจุอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จานวน ๒ อัตรา
เพื่อสรรหาและบรรจุต่อไป
๒. เห็นควรให้ภาควิชานิติศาสตร์ปรับปรุงภาระงานของอาจารย์ประจาบางส่วนเวลาให้เป็นไป
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณถึง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 (การเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

4.๒ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ตามที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นั้น เนื่องจากบางรายวิชาจาเป็น
ต้องเชิญผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ เข้ามาสอนเป็นอาจารย์พิเศษ ในการนี้ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
สังกัดสานักงานจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จานวน 6 คน
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมอบหมายให้งานวิชาการดาเนินการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
ต่อมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
4.3 แก้ไขคาอธิบายรายวิชา ๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเพื่อทาหน้าที่สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. รายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ขอเสนอแต่งตั้งแล้วในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน 12 คน
ดังนี้
๑.๑ นายจิรพัฒน์ อุ้มมนุษย์ชาติ
๑.๒ นายปกาศิต เจิมรอด
๑.๓ นางสาวธัญลักษณ์ นามจักร
๑.๔ นายปริญญา ศิริอัตตะกุล
๑.๕ นายธรรศ ปานสวัสดิ์
๑.๖ นางนภัสวรรณ สุภาทิตย์
๑.๗ นางสาวนัยนา สถิตย์เสถียร
๑.๘ นางสาวศุภลักษณ์ ลีฬหาธีรพงศ์
๑.๙ นางสาวดั่งหวัง ประฌมศรี
๑.๑๐ พันเอกวัฒนพงศ์ มหิพันธ์
๑.๑๑ นายธานี ขามชัย
๑.๑๒ ว่าที่ร้อยตรีภูริทัต บริบูรณ์
๒. รายชื่อบุคคลที่เสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน 19 คน ดังนี้
๒.๑ นายศุภกานต์ มังกรสุรกาล
๒.๒ ว่าที่ ร.ต.ต.เชิดชัย คงวัฒนกุล
๒.๓ ดร.กุศล สุวรรณรัตน์
๒.๔ นายรัฐ เดชอภิโชค
๒.๕ นางสุมนา จันทราช
๒.๖ นางสุพร บัวทอง
๒.๗ นายภควัต เลาหวิโรจน์
๒.๘ นายชยุตพงศ์ นิลอ่อน
๒.๙ นายภูษิต แจ่มศรี
๒.๑๐ นางจินดารัตน์ ยศสมศักดิ์
๒.๑๑ ว่าที่ ร.ต.ไพรวัลย์ เคนพรม
๒.๑๒ นายฉัตรชัย ดนตรี
๒.๑๓ นางสาวอัญชลาวไล บุศยธรรม
๒.๑๔ นางสาวสุพิชฌาย์ ศักดิ์ศรีพยากรณ์
๒.๑๕ พันเอกทัศนัย ประทุมทอง
๒.๑๖ นายศิริพงษ์ สวยสม
๒.๑๗ ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์
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๒.๑๘. นายวรากร เกรียงไกรศักดา
2.19 นายวศิน โกมุท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแก้ไขคาอธิบายรายวิชา ๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้งานวิชาการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

4.4 ขอให้พิจารณามติคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 วาระที่ 4.9 ได้มีการอนุมัติหลักการภาระ
งานสอน สาหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาในประเด็นการเบิกค่าพาหนะเดินทางได้ อาจขัดกับระเบียบของทางราชการ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางของผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีสัญญาจ้าง ฯ
4.6 การจ้างอาจารย์บางส่วนเวลา (อาจารย์) ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะจ้างอาจารย์บางส่วนเวลาในปีงบประมาณ 2558
เพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเป็นการจ้างต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งสิ้นจานวน 16 อัตรา ทั้งนี้เป็นการจ้างของภาควิชารัฐศาสตร์ จานวน 3 อัตรา
ภาควิชานิติศาสตร์ 6 อัตรา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 อัตรา และ สานักงานจัดการศึกษา 2 อัตรา ในการนี้
ได้แนบรายชื่อ และรายการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์บางส่วนเวลาที่จะดาเนินการจ้างในปีงบประมาณ
2558 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0005/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างพนักงานบางส่วนเวลา พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะ ฯ พิจารณาคุณสมบัติและ
อัตราค่าตอบแทน เพื่อคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะได้ดาเนินการเสนอขออนุมัติกรอบอัตราต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการจ้างอาจารย์บางส่วนเวลา (อาจารย์) ประจาปีงบประมาณ 2558
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อทั้ง ๑๖ ท่านตามเสนอ โดยมอบหมายให้ภาควิชา
ทั้ง ๓ ภาควิชา และสานักจัดการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบด้วย โดยมีรายนามอาจารย์บางส่วนเวลาดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3

ภาควิชารัฐศาสตร์
นายชัยณรงค์ เครือนวน
นางสาววิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ

ค่าตอบแทน ลาดับ
ต่อเดือน
9,450
9,450
9,450

1
2
3

รายชื่อ
ภาควิชานิติศาสตร์
นางสาวจงรักษ์ เมธาวรกุล
นางสาววชิราภรณ์ พวงจินดา
นายคณิน วงศ์ใหญ่

ค่าตอบแทน
ต่อเดือน
6,300
6,300
6,300
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ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายพฤกษพงษ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี
นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
นางสาวจุฬาลักษณ์ พันธัง
นายวิทยา เชาว์เจริญรัตน์
นายอานาจ หอมปลื้ม

ค่าตอบแทน ลาดับ
ต่อเดือน
4
6,300
5
9,450
6
6,300
6,300
1
6,300
2

รายชื่อ
นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์
นางสาวจิดาภา พรยิ่ง
นางสาวจันทนี นาคเจริญวารี
สานักงานจัดการศึกษา
นางสาววิภา เฟื่องฟูดารงชัย
นายธัช ขันธประสิทธิ์

ค่าตอบแทน
ต่อเดือน
6,300
6,300
6,300
6,300
9,450

4.7 การจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจาปีงบประมาณ 2558
มติ
ทีป่ ระชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบรายชื่อ และอัตราค่าตอบแทนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ อัตราเดิม (ชาวไทย) จานวน 6 อัตรา (ชาวต่างชาติ) จานวน 1 อัตรา และ อัตราใหม่ (ชาวไทย)
จานวน 2 อัตรา ตามเสนอ โดยมอบหมายให้ภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา และสานักจัดการศึกษา ดาเนินการให้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายนามผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ

1
2
3
1
2
1
2

รายชื่อ
ภาควิชารัฐศาสตร์
อัตราเดิม (ชาวไทย)
รศ.ชนะ ประณมศรี
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
อัตราเดิม (ชาวไทย)
ดร.บุญร่วม นภาโชติ
ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง
อัตราใหม่ (ชาวไทย)
ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค

ค่าตอบแทน ลาดับ
ต่อเดือน
16,800
16,800
32,000
16,800
16,800
24,000
24,000

1
1

รายชื่อ
สานักงานจัดการศึกษา
อัตราเดิม (ชาวไทย)
ดร.ประสิทธิ์ เงินชัย
อัตราเดิม (ชาวต่างชาติ)
Ms.LANJUN HUANG

ค่าตอบแทน
ต่อเดือน
16,800
9,000
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4.8 การจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558
(กรณีคุณสมบัติแตกต่างจากกาหนดของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา)
อัตราเดิม
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในปีงบประมาณ 2558 (อัตราเดิม) กรณีคุณสมบัติแตกต่างจากกาหนดของประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0004/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 3 อัตรา (อัตราเดิม จ้างต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2557)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อ และอัตราค่าตอบแทนผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปีงบประมาณ 2558 (กรณีผู้มีคุณสมบัติแตกต่างจากกาหนดของประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา) อัตราเดิม จานวน 3 อัตรา ตามเสนอ โดยมอบหมายให้
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ดาเนินการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
อัตราเดิม (ชาวไทย)
นายสุรินทร์ สรงสระแก้ว
นายสยุมพร ลิ่มไทย
นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช

ค่าตอบแทนต่อเดือน
12,600
12,600
12,600

4.9 ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณา
ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0006/2555 เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุและตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พ.ศ. 2555 นั้น
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทาประกาศให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิการบดีพิจารณา ดังนั้น
จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารแนบ) เพื่อพิจารณาข้อมูลและเสนออธิการบดี
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่.............../2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พ.ศ.2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่.............../2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2557
โดยมีผู้ขอรับการพิจารณาขอรับเงินเพิ่ม ฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.

นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป
นางสาวปริยาภัทร กันกา
นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
นางสาวชญาภา เรียบเรียง

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาข้อมูล และเสนออธิการบดี
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบ
4.10 การขอแยกภาควิชารัฐศาสตร์เพื่อจัดตั้งเป็นคณะใหม่

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. รับทราบ โดยให้พิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ให้ภาควิชารัฐศาสตร์ดาเนินการร่วมกันในการศึกษารายละเอียดโครงการและบรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อไป โดยคานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ งบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย เป็นต้น
3. ให้ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ได้พิจารณา
ร่วมกัน
๔.๑๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวน ๑ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑ คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
4.12 ขอความเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๗ จานวน ๑ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑ คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๔.๑๓ แจ้งผลการเสนอปรับแก้ไขรหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา และเทียบโอนรายวิชา ๖๗๘๑๐๑
เป็น ๖๗๘๑๐๔ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้ง 10/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลิกประชุม 18.30 น.
(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

