
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ น.

ณ ๘๑๒ ชั้น ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑

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

ผู้เข้าประชุม

     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๓. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๔. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ

     ๕. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ

     ๖. ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ

     ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๘. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๙. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๑. รองศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร

เหลืองอลงกต
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๓. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

     ๑ ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ ลาประชุม

     ๒ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ลาประชุม

     ๓ อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณากร ทาวะรมย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม ลาประชุม



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.

๒๕๖๔

เอกสารดังแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๑.๒ การจำแนกประเภทคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญและภาระงานขั้นต่ำ

เอกสารดังแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๑.๓ สรุปรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๔

     งานพัสดุ สำนักงานคณบดี ขอส่งสรุปรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคม

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เอกสารดังแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๑.๔ สรุปงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ค่าใช้จ่าย) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ ๑๗

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 17 มีนาคม 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ 
     

43,511,900.00
      42,543,000.00

                  -

  

      

435,148.45

   

39,787,451.55
    14,343,372.52       2,882,641.74

    

24,881,837.29

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

43,854,100.00
      20,514,100.00

        

43,000.00

      

859,569.60

   

33,189,430.40
      2,386,930.21          208,861.06

    

17,101,739.13

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      14,130,000.00

        

58,081.93

      

383,007.26

   

13,805,074.67
      2,054,211.13          735,876.00

    

11,014,987.54

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

8,800,000.00
        5,857,000.00

                  -

  

                  -

  

     

5,857,000.00
      1,455,010.75          587,380.00

      

3,814,609.25

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน           100,000.00            60,000.00
                  -

  

                  -

  

         

60,000.00
          11,400.00                     -  

         

48,600.00

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม           200,000.00           120,000.00
                  -

  

                  -

  
        120,000.00                    -                      -  

        

120,000.00

 ฉ.แผนงานวิจัย         

 1.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       

8,098,400.00
        4,859,000.00

                  -

  

                  -

  

     

4,859,000.00
          45,440.00                     -  

      

4,813,560.00

 รวม     125,864,400.00       88,083,100.00
      

101,081.93

    

1,677,725.31

   

97,677,956.62
    20,296,364.61       4,414,758.80

    

61,795,333.21

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                            17/03/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๒ รองคณบดี(ดร.ธีระพงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ ขอแจ้ง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การ

กำหนดภาระงานสอนเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เพื่อให้การกำหนดภาระงานและการเบิกจ่ายค่าสอนของคณาจารย์ในภาคเรียนเรียนฤดูร้อนเป็นไปด้

วยความเรียบร้อย

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๓ รองคณบดี(ดร.เอกลักษณ์) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

๑.๓.๑ Action plan คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้จัดทำ Action plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ สอดคล้องกับ OKRs 

และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

แจ้งเพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๓.๒ รายงานผลการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)

ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๔ รองคณบดี(อ.พิมพ์ประไพ)แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติการตรวจประเมิน

     เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลับูรพา ระดับหลักสูตร

ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ในฐานะหน่วยประสานงาน

ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวปฎิบัติการตรวจประเมิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๕ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์(ผศ.ดร.อนุรัตน์)แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ เสนอผลงานของนิสิตในรายวิชา ๖๗๗๓๐๙๕๙ Local Tourism Management

Sustainable

     ตามที่ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในรายวิชา ๖๗๗๓๐๙๕๙  Local Tourism Management Sustainable

(การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน) ผู้สอน อาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ 

ซึ่งในรายวิชาได้มีผลงานของนิสิตในรายวิชาที่น่าสนใจและภาควิชาฯ

ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานมานำเสนอที่ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ ผลงานของนิสิตในรายวิชา ๖๗๗๓๐๙๕๙ Local Tourism Management Sustainable

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๖ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์(ดร.สกฤติ)แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์

จัดโครงการบรรยายในหัวข้อสถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ โดย อาจารย์ยศพล จิระวุฒิ

หัวหน้าโครงการจัดโครงการบรรยายในหัวข้อสถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลจอภาพ โดยมีวัตุประสงค์ให้นิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ได้เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่มีประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง

รูปแบบของอาชญากรรมการค้ามนุษย์ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานในเรือประมง

และความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาสังคม ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติ

จากวิทยากรทั้ง ๓ ท่าน คือ

๑. นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour

Promotion Network: LPN)

๒. นายสมัคร ทัพธานี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานและต่อต้านการค้ามนุษย์

๓. นายแจ๊ค ปฏิญาณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคุ้มครองแรงงานและต่อต้านการค้ามนุษย์

ได้บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

และประสบการณ์การปฏิบัติงานในกรณีช่วยเหลือแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๖.๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จัดโครงการบรรยายหัวข้อวิกฤติสิ่งแวดล้อมกับ EEC

     เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา

ยรรยงเกษมสุข หัวหน้าโครงการ จัดโครงการบรรยายหัวข้อวิกฤติสิ่งแวดล้อมกับ EEC

ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลจอภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ได้เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก

โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ระยอง

โดยโครงการนี้ได้ให้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจต่างชาติเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อก่อตั้งโรงงานการผลิตและการเติบโตทางเศ

รษฐกิจในระยะยาวซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์

ได้บรรยายในหัวข้อวิกฤติสิ่งแวดล้อมกับ EEC

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๖.๓ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าสัมภาษณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มบัณฑิตอาสา

ต่อการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั

นออก (EEC)

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ  ห้อง ๔๐๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้มอบหมายให้ บริษัท ทริส

คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มบัณฑิตอาสา

ต่อการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภายใต้แผนบูรณาการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะ

วันออก (EEC) โดยมี ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปโครงการโดยรวม ซึ่งบัณฑิตอาสาที่มารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

เป็นนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ไปลงพื้นที่ทำงานตามพื้นที่ต่างๆ เช่น อำเภอต่างๆในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

     การสัมภาษณ์บัณฑิตอาสาในครั้งนี้

เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ –

๒๕๖๔ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงใน EEC

(โครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน

ต่อนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



๑.๖.๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือในการลงนาม

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

๘๑๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ. ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ,

ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และคณาจารย์ในภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จิดาภา

ถิรศิริกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์

ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยสยาม

ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์

และการบริหารบุคคลของคณะฯ

อีกทั้งพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองคณะฯ ในอนาคต

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ รองคณบดี(ดร.เอกลักษณ์) แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ พิจารณา ร่าง แผนพัฒนาบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

     งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้จัดทำ ร่าง แผนพัฒนาบุคลากร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติ ขอให้ภาควิชารัฐประศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์

และภาควิชานิติศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาควิชาฯ

เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ถัดไป



๔.๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานของคณะฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๔.๒ รองคณบดี(ดร.ธีระพงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน

เพื่อส่งให้คณะที่มีนิสิตสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ  ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ  

     ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย

                   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๖ คน ดังนี้

๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ   (๒๕๕๙)                                   จำนวน   ๑๐๘  คน

๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (๒๕๕๙)                                  จำนวน      ๓๘  คน

                                                                                           รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๔๖  คน

     ในการนี้ ได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา ขอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๖ คน

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา

๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๖ คน ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบประกอบการประชุม



๔.๒.๒ ประกาศทุนการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เกณฑ์การพิจารณาการให้ประกาศทุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา

๒๕๖๔ ประกอบด้วย

          ๑. ทุนเรียนดี จำนวน ๒๔ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

          ๒. ทุนนักกิจกรรม จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

          ๓. ทุนนิสิตฝึกประสบการณ์ จำนวน ๖๔ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ร่างประกาศทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔



๔.๓ ผู้ช่วยคณบดี(ผศ.ดร.อุษณากรณ์)แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๕

หัวข้อ "รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่"

     ตามที่เครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ มหาวิทยาลัยได้แก่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ครั้งที่

5  ในหัวข้อ “รัฐกับความท้าท้ายหลังความปกติใหม่” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐  เมษายน ๒๕๖๔

     ในฐานะภาคีเครือข่ายองค์กรร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ตามหนังสือที่  อว

๘๓๙๓ (๑๑)๒.๑.๒/ว.๑๙๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับบันทึกการประชุม

เพื่อเตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ วาระที่

๔.๒ พิจารณางบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

(สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสบทบทุนการจัดงานดังกล่าว จึงเสนอเข้ากรรมการประจำ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย ด้านรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศสตร์ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดงานดังกล่าว



๔.๓.๒ ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ

๓๔.๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่

๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

๑. ๖๐๙๒๐๓๖๖ นายรณรงค์ เส็งมี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา  อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา

๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายการประชุม



๔.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์(ดร.สกฤติ)แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ ขอความเห็นชอบภาระงานสอนของอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

             ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีภาระงานดังนี้

ภาระงานสอน-สอบ ภาควิชารัฐศาสตร์  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ลำดับ รายชื่อคณาจารย์ที่มีภาระงาน
ภาระงานสอน

(หน่วยกิต)

๑ ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ๓

๒ รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ๖

๓ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ๓

๔ ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี ๓

๕ ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล ๓

 อาจารย์ประจำบางเวลา  

๑ อ.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
๖ ชั่วโมง/สัปดาห์

เป็นภาระงาน

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๔.๒ ขยายเวลาลาศึกษาต่อ นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ

     ด้วยนางสาวธัชชนก สัตยวินิจ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ระดับปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขอขยายเวลาลาศึกษาเพิ่มเติมอีก ๑ ภาคการศึกษา ( ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๓ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบัณฑิตอาสา

ต้นแบบ ระยะที่ ๒

 

   ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(สกพอ.) และกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการในระยะที่ ๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ๒ โครงการ

ประกอบไปด้วย โครงการการจัดทำระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลบนมือถือฯ

และโครงการบัณฑิตศึกษาต้นแบบในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ประเด็นเสนอ        

     เพื่อทราบ/ พิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบระยะที่ ๒

โดยขออนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประกอบไปด้วย     

๑.โครงการการจัดทำระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลบนมือถือฯ งบประมาณ  ๙๔๓,๕๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน        ๒๕๖๔

๒.โครงการบัณฑิตศึกษาต้นแบบในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

มต ิ       

    ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้เห็นชอบในหลักการ

โดยมอบให้หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ดำเนินการ ตามระเบียบฯ/ข้อบังคับฯ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อต่อไป

และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ



๔.๔.๔ ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณา

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภา

คตะวันออก (สกพอ.) และกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการในระยะที่ ๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โครงการบัณฑิตศึกษาต้นแบบในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ/พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

(โครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.))

และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

มต ิ       

    ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาแล้ว มีมติมอบให้หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ดำเนินการ

ตามระเบียบฯ/ข้อบังคับฯ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อต่อไป

และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ



๔.๕ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์(ผศ.ดร.อนุรัตน์)แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๕.๑ ขอแจ้งภาระงานสอนอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา

๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติ เห็นชอบภาระงานสอนอาจารย์ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นขอบ



๔.๕.๒ เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มติ เห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สอนในราวิชา ๖๗๗๓๓๓๕๙ Leadership

     ๑.๑ ดร.พีระพงษ์  สุนวิภาต

     ๑.๒ ดร.มนูศักดิ์  กลิ่นดี

     ๑.๓ ดร.จุฬาลักษณ์  พันธัง

๒. สอนในรายวิชาการ ๖๗๗๒๓๑๕๙  Human Resource Administration

     ๒.๑ ดร.ชาตรี  บุนนาค

     ๒.๒ นายอดิศร วังมูล

(ตามเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา รายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มต ิ       

    ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๕.๓ ข้อเสนอการจำแนกประเภทคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญและภาระงานขั้นต่ำ

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

มีมติเกี่ยวกับข้อเสนอการจำแนกประเภทคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญและภาระงานขั้นต่ำ

(ตามเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา ข้อเสนอการจำแนกประเภทคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญและภาระงานขั้นต่ำ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๖ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์(อ.จิรวัธ)แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๖.๑ ขอความเห็นชอบภาระงานการสอนของอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ,

นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในการนี้

ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ และ

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ดังต่อไปนี้

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓   มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

๑ อาจารย์จิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ๖

๒ พ.ต.ท.ดร.ประลอง  ศิริภูล ๔.๖๒๕

๓ ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์ ๓

๔ อาจารย์ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช ๒

๕ อาจารย์มุกกระจ่าง  จรณี ๖

๖ อาจารย์เอกพล  ทรงประโคน ๖

๗ ผศ.ดร.รัชนี  แตงอ่อน ๔.๘๗๕

๘ อาจารย์ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ ๑

 

  และอาจารย์ประจำบางส่วนเวลาภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนภาคฤดูร้อน

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีดังนี้

๑ อาจารย์คณิน  วงศ์ใหญ่ ๓

๒ อาจารย์จงรักษ์  เมธาวรกุล ๖

๓ อาจารย์จันทนี  นาคเจริญวารี ๖

๔ อาจารย์จุฑามาศ  พรหมอินทร์ ๖

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๗ คณบดี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๗.๑ การจัดทำกลุ่มวิชา Module ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

     ในการจัดทำชุดวิชา (Module)

ในลักษณะเป็นชุดวิชาด้านกฎหมายสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการเงิน

การลงทุน และบัญชี โดยแต่ละชุดวิชาอาจมีวิชาย่อย ๓ - ๔ รายวิชา ๆ ละ ๒ หน่วยกิต

โดยมีเป้าหมายให้พัฒนาเป็นชุดวิชาทางเลือกในกลุ่มวิชาเลือกเสรีสำหรับคณะอื่น ๆ ที่สนใจ

และนำไปสู่การพัฒนาเป็น micro credential ที่สอดรับกับระบบ creit bank  ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักกสน

และมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ไปดำเนินการต่อ

และให้รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาชุดวิชาทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ



๔.๗.๒ การพิจารณาการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยบูรพา

   

 ตามที่คณบดีแจ้งเรื่องการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมราชฑัณฑ์และมหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งมีสาระสำคัญให้มหาวิทยาลัยบูรพาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดชลบุรี

ซึ่งคณะรัฐศาสตร์แและนิติศาสตร์ อยู่ในภารกิจด้านกฎหมายตามสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

คณบดีนำเสนอที่ประชุม เรื่องการจัดทำโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ต้องขัง หรือเรื่องกฎหมายอื่นๆ

ที่ผู้ต้องขังควรรู้ก่อนพ้นโทษ หรือได้รับพิจารณาให้พักโทษ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับเรือนจำจังหวัดชลบุรี และมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

ไปดำเนินการจัดทำโครงการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือข้อกฎหมายที่ผู้ต้องขังควรรู้

และให้รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงงการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งถัดไป



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๖.๔๐ น.

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


