
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘๑๒ และรูปแบบออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

----------------------------------

ผู้เข้าประชุม
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา

ยนอก

     ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา

ยนอก

     ๔. นายพีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา

ยนอก

     ๕. ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา

ยนอก

     ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๗. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๘. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ กรรมการ

     ๑๐. รองศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ กรรมการ

     ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ กรรมการ

     ๑๒. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

     ๑๔. นายดุสิต รัฐศีล ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๕. ดร.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๖. ดร.ณปภา จิรมงคลเลิศ
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์/โฆษก

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๗. นายธัช ขันธประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๘. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

ผู้ลาประชุม

     ๑ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม

     ๒ นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ลาประชุม



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ การแต่งตั้งกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๑๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๓๔๒/๒๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะฯ

เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ

ครบ ๕ คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕(๕)

ที่กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๔ (หนังสือส่งกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ อว ๘๑๑๑/๑๕๒๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๖๔)

     ดังนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะฯ มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นายอัศวิน โชติพนัง

เป็นกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

(ได้แนบประวัติและแบบตอบรับมาพร้อมนี้แล้ว) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๑.๒ รายงานผลการเลือกกรรมการประจำคณะฯ ประเภทหัวหน้าภาค

   ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทหัวหน้าภาควิชา ในวันที่

๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะฯ จึงจัดให้หัวหน้าภาควิชา ๓ ภาควิชา เลือกกันเอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๖๔ ปรากฎผลผู้ที่ได้รับการเลือก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์

และเห็นควรให้เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทหัวหน้าภาควิชาต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๑.๓ รายงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 สรุปงบประมาณประจำปี 2565 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ 
     

45,389,900.00
      45,389,900.00

                   -

  

        

12,000.00

   

45,377,900.00
                    -        5,281,941.20

    

40,095,958.80

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

42,553,300.00
      16,980,600.00

                   -

  

                   -

  

   

16,980,600.00
                    -        5,907,000.42

    

11,073,599.58

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      14,600,000.00

        

30,000.00

        

24,300.00

   

14,605,700.00
                    -           605,107.36

    

14,000,592.64

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

9,800,000.00
        6,307,500.00

                   -

  

                   -

  

     

6,307,500.00
                    -           430,500.00

      

5,877,000.00

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
         

200,000.00
          120,000.00

                   -

  

                   -

  

       

120,000.00
                    -                      -  

        

120,000.00

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
         

200,000.00
          120,000.00

                   -

  

                   -

  

       

120,000.00
                    -                      -  

        

120,000.00

 ช.แผนยุทธศาสตร์         

 1.งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 
       

1,846,800.00
        1,108,000.00

                   -

  

                   -

  

     

1,108,000.00
                    -                      -  

      

1,108,000.00

 2.งานพัฒนาด้านการวิจัย 
       

8,336,600.00
        6,112,600.00   

     

6,112,600.00
       2,776,600.00

      

3,336,000.00

 รวม     121,290,000.00       84,626,000.00
        

30,000.00

        

36,300.00

   

84,619,700.00
                    -       12,224,548.98

    

72,395,151.02

         

         

       จัดทำโดย........................................................  

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                            22/11/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๑.๔ แนวปฏิบัติการรับเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย แหล่งทุนภายนอก

             ตามที่ กองคลังและทรัพย์สิน แจ้งหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ว๑๒๑๒๕ ลงวันที่ ๘

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการรับเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย

แหล่งทุนภายนอก นั้น

             ในการนี้ งานการเงินและบัญชี

จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการรับเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย

ที่มีการส่งมอบงานเป็นงวดให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ให้ทุนสนับสนุน โดย ณ วันที่ออกหนังสือส่งมอบงาน

ให้สำเนาหนังสือส่งมอบงานให้แก่งานการเงินและบัญชีเพื่อตั้งลูกหนีค้่าขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน-

จากบุคคลภายนอก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ แนวปฏิบัติการรับเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย แหล่งทุนภายนอก

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๑.๕ แนวทางการจัดสรรรายได้จากการจัดการศึกษาที่ส่วนงานต้องสมทบให้บัณฑิตวิทยาลัย

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๑.๖ การกำหนดสัดส่วนการประเมินฯ

ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และค่าคะแนนสมรรถนะสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  ตามที่ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และค่าคะแนนสมรรถนะสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ได้ผ่านมติรับทราบจากคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแล้วนั้น

     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอกำหนดสัดส่วนการประเมินฯ

ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ปฎิบัติงานในภาควิชาฯ

ดือ ร้อยละ ๗๐ สำนักงานคณบดีเป็นผู้ประเมิน  ร้อยละ ๓๐ ภาควิชาเป็นผู้ประเมิน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  มหาวิทยาลัยกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม พ.ศ.

๒๕๖๕  โดยมีกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ซ้อมจริง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



๑.๒.๒ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนจากสโมสรนิสิต

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ และสำหรับอาจารย์พิเศษ

ให้แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน



๑.๒.๓ โครงการบริการวิชาการคณะ

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้รับดำเนินการโครงการบริการวิชาการ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี และโครงการ

U2T จำนวน ๑ ตำบล และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการประสานงานเบื้องต้น

มอบให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดำเนินการอีกจำนวน ๘ ตำบล 

      โดยคณบดี รองคณบดี ได้เดินทางไปแสดงความขอบคุณ หน่วยงานดังกล่าวบางแล้ว 

โดยได้รับการเสนอการให้มหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลในการให้การบริการวิชาการ บริการวิจัย ให้เป็นปัจจุบัน

ในข้อมูลสำนักงานปลัดสำนักนายก เพื่อใช้ในการพิจารณาให้คณะฯ ดำเนินการวิจัยต่อไปในอนาคต 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติรับทราบ 



๑.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือน 21 ตุลาคม –

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายงานผลผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือน 21 ตุลาคม – 25

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน หมายเหตุ

1

โครงการกฐินสามัคคี และถวายผ้ากฐินจีวร  ณ

วัดเขาไม้แดง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

(รวมยอดเงินถวาย 38,909 บาท)

0  

2

กิจกรรมหารือทางวิชาการร่วมกันกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

(สทป.)

พลอากาศเอกปรีชา  ประดับมุข ผบ.สทป.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

6,144.-  

3

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

ส่งผลงานเข้าแข่งขัน international article competition

กับนิสิตอีก

10 ประเทศ รวม 412

-นิสิตได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน

-นิสิตได้รับรางวัลที่ 3 จำนวน 3 คน

0  

รวมงบประมาณ 6,144.-  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ นำเสนอในการประชุมฯครั้งต่อไป



๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ ผลการพิจารณาข้อเสนอแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ได้ยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ผ่านระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research

and Innovation Information Systems หรือ NRIIS

และมหาวิทยาลัยได้จัดทำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงแจ้งผลการพิจารณาแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

            ลำดับที่ 22 แผนงานวิจัย เรื่อง

นวัตกรรมชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรวมทั้งแผนงาน 1,200,000 บาท

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบผลการได้รับทุนวิจัย แผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท ประเภท

Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

งบประมาณรวมทั้งแผนงาน 1,200,000 บาท

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ นำเสนอในการประชุมฯครั้งต่อไป



๑.๔.๒ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ในการบรรจุข้อเสนอ

แผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

      ตามที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

ได้กำหนดกรอบเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564

มีมติเห็นควรบรรจุข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน และ

ดร.พัชราภา ตันตราจิน เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย

ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and

Innovation Information Systems หรือ NRIIS) ต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ มติเห็นชอบในการบรรจุข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ประเภท ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ นำเสนอในการประชุมฯครั้งต่อไป



๑.๔.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  ณ

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดังนี้

                              1. วันที่ 8 ตุลาคม 2564

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาสิทธิและเสรีภาพทางเพศของประเทศไทยและเกาหลีใต้ในเชิงเปรียบเทียบ

                              2. วันที่ 16 ตุลาคม 2564 การลงพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

และสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชุมชนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ

                              3. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รับเชิญจาก WE

WATCH THAILAND

เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการนโยบายสาธารณะในฝันของคนรุ่นใหม่กับสิทธิของพลเมืองภายใต้การสนับสนุนของ

UNDP. และมูลนิธิคอนราด-อเดนาวร์ (KAS)

                              4. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รับเชิญจาก

International Republican Institute (IRI)

เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับพรรคการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งองค์ก

ารบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก ในประเด็น

“บริบทสังคมการเมืองในภาคตะวันออกและสิทธิทางการเมืองของพลเมือง”

                              5. วันที่ 30 ตุลาคม 2564 การลงพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

และสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ

                              6. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 การบันทึกความร่วมมือ (MOU)

“การบูรณาการขับเคบื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ภาคตะวันออก)”

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ การดำเนินกิจกรรมของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

รอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ นำเสนอในการประชุมฯครั้งต่อไป



๑.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ การประมาณการต้นทุนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต

          ตามที่ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ เลขที่ อว 8111.2/110 

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติคงสภาพการเปิดกลุ่มเรียนที่มีจำนวนนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

 เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต มีจำนวนไม่ถึง 25 คน  ทั้งนี้  คณบดีได้มีความเห็นว่า

จำนวนนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณธิต ภาคบัณฑิต ซึ่งมีจำนวนไม่ถึง 25 คน

มีแนวโน้มจะกระทบต่อต้นทุนการบริหารจัดการของหลักสูตรและอาจต้องตอบคำถามจากหลักสูตรอื่นๆ ของคณะฯ

นอกจากนั้น นิสิตกลุ่มนี้ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ ไปอีก 3 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจน

คณบดีได้มอบหมายให้ทางภาควิชานิติศาสตร์ คำนวนต้นทุนที่แท้จริง เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ นำเสนอในการประชุมฯครั้งต่อไป



๑.๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หัวข้อ “การเพิ่มทักษะการเขียนแผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่สำหรับนักนิติศาสตร์”

     ตามที่ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หัวข้อ

“การเพิ่มทักษะการเขียนแผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่สำหรับนักนิติศาสตร์”ในวันที่  ๓๐ - ๓๑  ตุลาคม

๒๕๖๔ ผ่านทางโปรแกรม Zoom เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ภาควิชานิติศาสตร์จึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติรับทราบ



๑.๖ ผู้ช่วยคณบดี(คุณดุสิต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ อัตราบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

          ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

เงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจะมีการเปิดรับข้อเสนอฯ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 –

31 มกราคม 2565 ความทราบแล้วนั้น

 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

          เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นการสนับสนุน

การผลิตผลงานวิจัยและ ผลงานทางวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ หัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา

ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ ที่มีกำหนดระยะเวลาใกล้จะครบกำหนด การขอตำแหน่งทางวิชาการ

รวมถึงคณาจารย์ที่มีความสนใจ ทราบเกี่ยวกับทุนฯ ทั้งสองประเภท ดังกล่าว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ นำเสนอในการประชุมฯครั้งต่อไป



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม

๒๕๖๔

มต ิ       

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ หลักสูตรกฎหมายปกครอง และหลักสูตรกฎหมายละเมินแพ่งทางการแพทย์

คณบดีนำเสนอในที่ประชุมฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติ รับทราบ



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ ขอเสนอร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564 ความทราบแล้ว นั้น

          บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1164/2564 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.

2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

           ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนวิชา

การ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

และขอเสนอเรื่องผลการประเมินมาเพื่อให้ท่านโปรดพิจารณา

มีมติเห็นชอบค่าคะแนนการพึงพอใจในการปฏิบัติงานและจะได้นำออกไปเป็นประกาศต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อพิจารณาเสนอคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง หลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  2564

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบงานบุคคลประสานงานกับงานพัสดุ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๑.๒ เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้สรุปเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบงานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และประสานงานกับรองคณบดี

และภาควิชา ในการขอข้อมูล ดังต่อไปนี้

                        Program ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต KR1 ๑๓๑ จำนวนรายวิชา BUU –

MOOCs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมายที่ส่วนงานรับ ๒ รายวิชา KR๔ ๑๔๓ จำนวนนิสิตจิตอาสา

(ค่าเป้าหมายคำนวนจากร้อยละ ๕ ของนิสิตระดับปริญญาตรีของแต่ละส่วนงาน) เป้าหมายที่ส่วนงานรับ ๑๗๓ คน

Program ๕ ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการทำวิจัย

กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ KR๔ จำนวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ควอไทล์ ๑ หรือ ๒

 เป้าหมายที่ส่วนงานรับ ๒ เรื่อง   



๔.๑.๓ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

         งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้จัดทำ Action plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ สอดคล้องกับ OKRs  และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ ขอให้ระบุ OKRs หรือ AUN ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมอบงานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

ดำเนินการกำหนดแบบฟอร์ม ประสานงานกับภาควิชา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งต่อไป



๔.๑.๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบ ๑๕ ปี

คณบดีนำเสนอในที่ประชุม

ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบ ๑๕ ปี ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยขอภาควิชา กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดงานครบรอบ ๑๕ ปี ภาควิชาละ ๒ กิจกรรม

และรูปแบบดำเนินการ โดยนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ในวาระการประชุมฯ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๑.๕ แผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อทดแทนอาจารย์พิเศษของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีมติเห็บชอบ และกำหนดให้มีการประชุม คณบดี

รองคณบดี ร่วมกับหัวหน้าวิชา ๓ ภาควิชา ทุกวันพฤหัสบดี โดยคณบดีจะประสานงานกับผู้ช่วยคณบดี(คุณสิริลักษณ์)

และจะแจ้งการนัดหมายอีกครั้ง เมื่อกำหนดเวลาเรียบร้อย



๔.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๑ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 300 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท

รองคณบดี นำเสนอในที่ประชุม  งานกิจการนิสิตเสนอร่างประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวน 300 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท และในการประกาศทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ ๑ แล้ว

ยังมีจำนวนผู้ขอทุนยังไม่ครบจำนวน ให้ประกาศทุนการศึกษาฯอีกครั้ง ในกลางปีงบประมาณ

โดยมอบงานกิจการนิสิต ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. 2564

            ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ

ต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี  พ.ศ. 2564   ตามแบบฟอร์ม สมอ.08

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

      เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในลำดับดังนี้

ลำดับที่ 3 จากนายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ เป็น นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก เนื่องจากนายสัมฤทธิ์

ยศสมศักดิ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

          ปรับลำดับให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรตามลำดับดังนี้

          ลำดับที่ 1 นายอนุรัตน์ อนันทนาธร

          ลำดับที่ 2 นายจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์

          ลำดับที่ 3 นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก

          ลำดับที่ 4 นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์

ลำดับที่ 5 ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร

ลำดับที่ 6 จากนายไพทูรย์ โพธิสว่าง เป็น นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ เนื่องจากนายไพฑูรย์  โพธิสว่าง

หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

          ลำดับที่ 7 นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

          ลำดับที่ 8 จากนายธีระพงษ์  ภูริปาณิก  เป็น นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ เนื่องจาก

นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก ย้ายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ลำดับที่ 9  นายธีระ กุลสวัสดิ์

          ลำดับที่ 10 ร้อยตำรวจเอกวิเชียร ตันศิริคงคล

          ลำดับที่ 11 นายชัยณรงค์ เครือนวม และ

          ลำดับที่ 12 นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์

          ลำดับที่ 13 นายพงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต



ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา สมอ.08 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. 2564

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๒ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร พ.ศ. 2560

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตร พ.ศ.

2560  ตามแบบฟอร์ม สมอ.08

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

     เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 จากนายไพฑูรย์ โพธิสว่าง เป็น นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ เนื่องจากนายไพฑูรย์  โพธิสว่าง 

หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

          ปรับลำดับให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรตามลำดับดังนี้

              ลำดับที่ 1. ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร

              ลำดับที่ 2. นายสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

              ลำดับที่ 3. นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

              ลำดับที่ 4. นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์

              ลำดับที่ 5. นายจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์

              ลำดับที่ 6. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร

              ลำดับที่ 7. นายธีระ กุลสวัสดิ์

              ลำดับที่ 8. นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์      

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา สมอ.08 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตร พ.ศ.

2560 โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๓ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

        ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ตามแบบฟอร์ม สมอ.08

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

      เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ในลำดับดังนี้

          ลำดับที่ 3 จาก นางเขมมารี  รักษ์ชูชีพ เป็น นายธีรพงษ์  บัวหล้า เนื่องจาก นางเขมมารี 

รักษ์ชูชีพ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

          ปรับลำดับให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์

ลำดับที่ 2 นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์

ลำดับที่ 3 นายธีรพงษ์  บัวหล้า

ลำดับที่ 4 ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร

ลำดับที่ 5 นายธีระ  กุลสวัสดิ์

ลำดับที่ 6 นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

ลำดับที่ 7 นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์

ลำดับที่ 8 นางสาวโชติสา  ขาวสนิท

ลำดับที่ 9 นายชัยณรงค์ เครือนวน 

ลำดับที่ 10 นางสาวรัชนี   แตงอ่อน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา สมอ.08 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2564โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๔ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

         ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ตามแบบฟอร์ม สมอ.08

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

      เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

          ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในลำดับดังนี้

          ลำดับที่ 1 จาก นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก เป็น นายพงศธร  แก้วมณี เนื่องจาก

นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก  ย้ายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

           2. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวศิกัญญา   อยู่เมือง

ลำดับที่ 2 นางสาวชยาภรณ์  จตุรพรประสิทธิ์

ลำดับที่ 3 นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา สมอ.08 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๕ ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

และปรับปรุง พ.ศ. 2561

                   ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2555 และปรับปรุง พ.ศ. 2561

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

     เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร

                  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 

แจ้งว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้างจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

อย่างกะทันหันโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จึงส่งผลกระทบต่อจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และหลักสูตร พ.ศ. 2561 ซึ่งเดิมมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

     1) รองศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร 

     2) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต และ

     3) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 

                 ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.

2558  (มคอ.1)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์

ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ขึ้นไป อย่างน้อย 3 ท่าน

                 ในการนี้  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ไม่สามารถจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

รองศาสตราจารย์ขึ้นไปได้ทันกว่า 90 วัน และประกอบกับมีจำนวนนิสิตคงค้างเพียง 3 คน  ได้แก่

                1) 59810104     นายวรุตม์ เชี่ยวเวช      

                2) 59810105     นายณธีพัฒน์ วงศ์สิริฉัตร         

                3) 59810106     นางสาวฐิติมา พลีธัญญวงศ์       

                ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  กล่าวคือ

“กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน

หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน

ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุด

มศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี”

ประเด็นเสนอ        



เพื่อพิจารณา 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติมอบหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ประสานกับอาจารย์ประจำในภาควิชารัฐศ

าสตร์ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๖ ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

               ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนกาสอน 

 ประจำภาคเรียนปลาย  ปีการศึกษา 2564    โดยมีอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาตรี ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา กลุ่มเรียน

1. นายอดิศร  วังมูล
67730359

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
2101, 2102

2.
นายธีรศักดิ์  จตุพงษ์

 
67511364  นโยบายสาธารณะ 2101

3. นายภูษิต  แจ่มศรี
67714459

กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
01, 02, 03

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๗ ขอขยายเวลาการศึกษานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัสนิสิต 59930001

Mr.Sovisonth Chou นิสิตกัมพูชารับทุนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

             อ้างถึงเอกสารลงรับเลขที่ 00926 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่มอบหมายให้

รศ.ดร.พงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต แสดงความคิดเห็นในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของ Mr.Sovisonth Chou

ซึ่ง รศ.ดร.พงษ์เสฐียรฯ  ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

1.

เนื่องจากนิสิตดังกล่าวมีบุคคลในครอบครัวป่วยกะทันหันจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัว

ทำให้การแก้ไขเล่มงานวิจัยล่าช้า

2.

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศกัมพูชามีความรุนแรงทำให้การหาข้อมูลเพื่อมาแก้ไขตามคำแนะนำของคณะก

รรมการมีข้อจำกัด

3. แต่อย่างไรก็ตามนิสิตมีความพยามยามท าการแก้ไขงานวิจัยหลังสอบ 5 บทจนสำเร็จ

4. นิสิตได้ตีพิมพ์ลงวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 TCI กลุ่มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลาการศึกษานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัสนิสิต 59930001

Mr.Sovisonth Chou นิสิตกัมพูชารับทุนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การขอขยายเวลาการศึกษานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัสนิสิต 59930001 Mr.Sovisonth

Chou นิสิตกัมพูชารับทุนจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๘ พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

          ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต

ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ยื่นคำร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา  ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 ราย

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

          คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

1.นางสาว อัชญา          ยอดโถ                      63670041              เกรดเฉลี่ย 3.19

2.นางสาว ภัทรวดี        คุ้มพลาย                    63670031              เกรดเฉลี่ย 3.48

 

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

         คณะวิทยาการสารสนเทศ

1.นาย ณฐพงศ์            กองทรัพย์เจริญ            62160256              เกรดเฉลี่ย 2.71

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 3 ราย

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารญ์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี 2564 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ

โดยขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน คือ ดร.พัชรา ตันตราจิน และ ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักงานวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา  ขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน คือ ดร.พัชรา ตันตราจิน และ ดร.ญาเรศ

อัครพัฒนานุกูล เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักงานวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์

ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี 2564 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๒ ขอขยายเวลาศึกษาต่อ (อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ)

                             ตามที่  นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาบุคคลากรสู่ระดับปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0077/2560

                              สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่าน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกิดการระบาด  โควิดอย่างหนักในระลอกที่ 4 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

จึงเกิดการระงับกิจกรรมภายในประเทศและการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามนับตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าว

ทำให้กระทบต่อการดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์และการเก็บข้อมูลตามประเด็นการศึกษาดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับการเมืองเ

รื่องเพศกับผู้หญิงเวียดนามในฮานอย ไม่เป็นไปตามแผนการที่ได้กำหนดไว้

ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดความยากลำบากในการเก็บข้อมูลและมีความล่าช้าในการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ากำลังพยายามดำเนินการเก็บข้อมูลจากในประเทศไทยบางส่วน ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้

ข้าพเจ้าจึงยังอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งไม่ได้เป็นไปในตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอขยายเวลาลาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมอีก

1 ภาคการศึกษา (31 ธันวาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) ตามปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา การขอขยายเวลาลาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ภาคการศึกษา (31 ธันวาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

ตามปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอขอขยายเวลาศึกษาต่อ (อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ)

เพิ่มเติมอีก 1 ภาคการศึกษา (๑ มกราคม 256๕ – 30 มิถุนายน 2565) ตามปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน

โดยมอบงานบุคคล ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจาณา

๔.๕.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕

          ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

 เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ วาระที่ ๔.๒.๑ การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ได้มีมติเห็นชอบการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา

๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดในประกาศดังกล่าว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ ทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  เรื่อง

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์

นำเสนออีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์



๔.๕.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ จะจัดตั้งหน่วยงานภายในระดับคณะ

โดยยกฐานะจากภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์

ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2565 ดังนั้น

เพื่อให้การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอเสนอ  (ร่าง)

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดในคำสั่งดังกล่าว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการยกฐานะจากภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2565

โดยมอบให้ภาควิชานิติศาสตร์ นำเสนอ(ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ต่อคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อไป



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๗.๓๐ น.

----------------------------------------


