
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ๘๑๒ ชั้น ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑

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

ผู้เข้าประชุม
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๓. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๕. ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๗. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๘. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร

เหลืองอลงกต
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๒. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

     ๑ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ลาประชุมไปต่างประเทศ



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ สโมสรนิสิตเข้าพบเพื่อแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับคณะฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ

สโมสรนิสิตนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยนำเสนอนโยบายดังต่อไปนี้

๑. สโมสรนิสิตเพื่อนิสิต

๒. การดำเนินงานคู่ขนาด ในการดำเนินการสร้างพันธมิตร สร้างความร่วมมือ

๓. สิทธิเก่าสร้างสรรค์ การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ โดย คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ

๑. ให้นิสิตตรวจสอบบทบาท ขอบเขต ของสโมสรในการดำเนินการต่างๆ 

๒. ระยะเวลา ๑ ปี สิ่งที่นิสิตต้องการ สิ่งที่นิสิตต้องให้พัฒนา

๓. เพิ่มนโยบายเพื่อสังคม



๑.๑.๒ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่

คณบดีนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๓ การจัดอบรมการทำ Content การสอนให้น่าสนใจ

คณบดีนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๔ แนวโน้มการทำ English Program ใบบางหลักสูตร

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๕ การแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานปประจำปี

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๖ ความก้าวหน้าในการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับจุดเด่นของหลักสูตร รปศ

(ท้องถิ่น)

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๗ ปัญหา/อุปสรรคจากการทำ SAR ของหลักสูตร

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๘ นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๙ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรโควิค ๑๙

ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๐ การต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๓ เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการการบรรจุและแต่งตั้ง สัญญาและระยะเวลาการจ้าง  การค้ำประกัน และการทดลองปฏิบัติงาน

ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.

๒๕๖๓ พร้อมส่งแบบวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการต่อสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 1.

            สัญญาที่ ๒ จำนวน ๒ คน

                นางสาวญาเรศ     อัครพัฒนานุกูล

                นางสาวพิมพ์กมล  กองโภค

            สัญญาที่ ๓ จำนวน ๔ คน

                นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน

                นายปิยะ          นาควัชระ

                นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์

                นายธีรพงษ์       บัวหล้า

ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ ที่อยู่ในระหว่างขยายสัญญาจ้าง จำนวน ๕ คน1.

 นางสาวพิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา     (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาขอตำแหน่ง

ผศ.)

 นายศิริศักดิ์         จึงถาวรรณ                     

(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาขอตำแหน่ง ผศ.)

 นายพงศธร          แก้วมณี                         (ลาศึกษาต่อ)

 นางสาวนพวรรณ   พึ่งพา                          (อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน)

 นางสาวชยาภรณ์   จตุรพรประสิทธิ์             

(คาดว่าจะส่งขอตำแหน่งวิชาการทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการและลูกจ้างที่ทำงานด้านบริการที่ใช้คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญา1.

ตรี

          สัญญาที่ ๓ จำนวน ๔ คน

               นายวิทยา            โพธิพร



               นางสาวปนัดดา      แฉ่งสงวน

               นางสาวปณิตา       แฉ่งสงวน

               ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร    สวาสนา

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ   

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๑ แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๒ (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๓ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้มีการเปิดรับข้อเสนอทุนฯดังกล่าว โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน

๓ ข้อเสนอ และข้อเสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน ๑ ข้อเสนอ 

     คณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาข้อเสนอวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๖๔  บัดนี้คณะกรรมการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวแล้ว

จึงขอแจ้งประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่  ๐๐๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๔ ขออนุเคราะห์นิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์

ให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ในวันที่ ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ขออนุเคราะห์นิสิตระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ให้สัมภาษณ์ นั้น

            ในโอกาสนี้ ใคร่ขออนุเคราะห์นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ๘ คน

และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ คน และอาจารย์ จำนวน ๓ คน

เพื่อให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ 

๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๕ สรุปงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน

๒๕๖๔
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ 
     

43,511,900.00
      43,511,900.00

                  -

  

      

880,665.85
    40,310,834.15     23,184,832.78       2,684,585.00

    

16,761,816.37

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

43,854,100.00
      37,207,300.00

        

43,000.00

      

872,619.60
    36,377,680.40       3,229,209.35           89,934.28

    

33,023,083.77

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      21,300,000.00

      

152,108.43

    

2,083,596.03
    19,368,512.40       3,901,803.13          402,560.00

    

15,064,149.27

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

8,800,000.00
        8,800,000.00

                  -

  

                  -

  
      8,800,000.00       2,592,227.87          132,200.00

      

6,075,572.13

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
         

100,000.00
          100,000.00

                  -

  

                  -

  
        100,000.00           11,400.00                     -  

         

88,600.00

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
         

200,000.00
          200,000.00

                  -

  

                  -

  
        200,000.00                    -                      -  

        

200,000.00

 ฉ.แผนงานวิจัย         

 1.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       

8,098,400.00
        8,098,400.00

                  -

  

                  -

  
      8,098,400.00           65,440.00                     -  

      

8,032,960.00

 รวม     125,864,400.00     119,217,600.00
      

195,108.43

    

3,836,881.48
   113,255,426.95     32,984,913.13       3,309,279.28

    

79,246,181.54

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                          16/06/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๓ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ แจ้งจำนวนนิสิตที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ ๑-๓)

เสร็จสิ้นแล้วนั้น งานวิชาการขอแจ้งจำนวนนิสิต ดังต่อไปนี้

 

สรุปจำนวนนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๔๖๔

หลักสูตร/สาขา แผนผลิตบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคบัณฑิต รวม 20% สรุป

นิติศาสตร์ 262 178 102 17 297 314.4 13.4%

รัฐศาสตร์ 97 90 45 135 116.4 39.2%

บริหารท้องถิ่น 83 63 36 99 99.6 19.3%

บริหารทั่วไป 75 70 52 122 90 62.7%

รวม 517 401 252 653 620.4 26.3

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๓.๒ ทุนการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดสรรจัดสรรทุนการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนการศึกษากับนิสิตที่เรียนดี นิสิตที่ทำกิจกรรม

และนิสิตที่ต้องการจะเพิ่มประสบการณ์ ตามประกาศที่ 0011/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

ซึ่งมีนิสิตยื่นใบสมัคร ดังนี้

          - ทุนเรียนดี                จำนวน  26  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  รวมเป็นเงิน   78,000 บาท

          - ทุนนักกิจกรรม           จำนวน    4  ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  รวมเป็นเงิน   12,000 

บาท

          - ทุนฝึกประสบการณ์     จำนวน  21  ทุน ๆ ละ 8,000 บาท  รวมเป็นเงิน 168,000 บาท

รวมจำนวนผู้ขอรับทุนทั้ง 3 ประเภท 51 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

258,000บาท(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหต ุ งบประมาณการให้ทุนการศึกษานิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2564  

              จำนวนเงิน 600,000 บาท

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ การจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2564

ด้วย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์

  ได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564

โดยได้มีการนำเผยแพร่ทาง Facebook page  ของภาควิชานิติศาสตร์  และ ทาง Youtube Channel ช่อง

Pollaw-Channel  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔.๒ การจัดกิจกรรม Active Learning: วิชากฎหมายแรงงาน

วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

และวิชาว่าความและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย “Episode : ว่าความคดีแรงงาน”

ด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์   ได้จัดกิจกรรม Active Learning:

วิชากฎหมายแรงงาน วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

และวิชาว่าความและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

“Episode : ว่าความคดีแรงงาน”

เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้จากวิชาที่ได้เรียนมาอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและนิสิตสามารถผลิตสื่อที่มีเนื้อหาครอบ

คลุมแนวคิด Active Learning ได้  ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ผ่านช่องทาง Facebook page ภาควิชานิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

มต ิ       

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

โดยให้ปรับแก้ มติ วาระที่ ๔.๑.๒   จากถอนวาระ เป็น ขอให้ใช้วิธีการจ่ายค่าสอนสอบในแบบเดิมที่ปฏิบัติมาก่อน



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความก้าวหน้าของการทำ MOOC ของคณะฯ

ภาควิชารัฐศาสตร์ เสนอ ๑ วิชา โดยมี อ.ดำรงพล เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ และสำหรับรายวิชาอื่นๆ อยู่ระหว่างการฝึกอบรม การตรวจสอบลิขสิทธิ์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๓.๒ ความก้าวหน้าของการจัดโครงการตามแผนให้สอดคล้องกับ OKR ของแต่ละภาควิชา

 แต่ละภาควิชา ตรวจสอบความก้าวหน้าของการจัดโครงการตามแผนให้สอดคล้องกับ OKR

ของแต่ละภาควิชา และนำเสนอในการประชุมฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ 

มต ิ       

รับทราบ โดยให้แต่ละภาควิชานำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯต่อไป



๓.๓ ความก้าวหน้าในการพัฒนากฎหมายละเมิดแพ่งและอาญาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และอื่น ๆ

ของภาควิชานิติศาสตร์

   ภาควิชานิติศาสตร์ ได้นำเสนอการพัฒนาในด้านพื้นฐาน / ด้านเฉพาะ/ ด้านให้บริการสังคม

ประกอบด้วย

๑. กฏหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒. กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๓.๔ แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังทดแทน / ไม่ทดแทน กรณีมีอาจารย์ลาออกของภาควิชานิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๓.๕ แนวทางการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาโทของภาควิชานิติศาสตร์ ในลักษณะกำหนด Incentive

รูปแบบต่างๆ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ โดยเป็นไปตามแนวทางในวาระพิจารณาที่ ๔.๕.๔



๓.๖ แนวทางในการจัดทำ Smart Law Clinic ของภาควิชานิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งต่อไป



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ 34.2

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖3 วันที่ 17

มิถุนายน           พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย

1. 59920380 นายราชวัตร กลัดสมบัติ 17 มิ.ย. 64

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา

๒๕๖๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม



๔.๑.๒ ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้กระบวนการการเก็บข้อมูล

ตลอดจนการเดินทางติดต่อสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนิสิตค่อนข้างมีความยากลำบากและเป็นอุปสรรคคต่อการดำเนินงานนิพนธ์

จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต จำนวน ๒ ราย เป็นภาค ต้น ปีการศึกษา 2564

ตามตามรางรายละเอียดดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิต ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ สถานะ

1 นายตฤณ ชาญเชี่ยว 59930107
ความคิดเห็นพนักงานต่อสวัสดิการ บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่

แมชชั่นเนอร์รี่ จำกัด

สอบ 3

บทเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการแก้งานนิพนธ์ตามคำแนะนำของกรรมการสอบ

2 นางสาวลลิตา สอนบุญลา 59930133 การศึกษาความคิดเเห็นของผู้ประกอบการในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดบางแสน สอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไขงานตามคำแนะนำของกรรมการสอบ

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขยายเวลาการศึกษา 1 ภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน

๒ ราย เป็นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  



๔.๑.๓ ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ได้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน

เพื่อส่งให้คณะที่มีนิสิตสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ 

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ  

ตามที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเ

ร็จการศึกษา ประจำภาคเรียน

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 คน ดังนี้

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (2559)                                               จำนวน   1  คน

           รวมทั้งสิ้นจำนวน   1  คน

ในการนี้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้ตรวจสอบเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยขออนุมัติให้

สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64

ประเด็นเสนอ        

ขอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 คน 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา

๒๕๖๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม



๔.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๑ ภาระงานสอนสอบ อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

๒๕๖๔

   ข้อเท็จจริง

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดจำนวนนิสิตให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดประกอบกับภาควิชาฯ

มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนไม่ให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเกิน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

และจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์  ทำให้อาจารย์สังกัดภาควิชาฯ

บางรายมีภาระงานสอนเกินกำหนดภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้แล้ว)

   ข้อระเบียบ

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ วรรค

๓ ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจำเป็นต้องจัดให้มีคณาจารย์มีภาระงานสอนตามวรรคสองมากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ

ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้ว

รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

         อาจารย์ประจำภาระงานสอนเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

๑ อ.ศิกัญญา    อยู่เมือง

๒ ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร

๓ ผศ.ดร.จักรชัย                สื่อประเสริฐสิทธิ์

๔ อ.ชยาภรณ์    จตุรพรประสิทธิ์

๕ ผศ.ดร.ธีระ     กุลสวัสดิ์

๖ ดร.ธีระพงษ์      ภูริปาณิก

๗ ดร.นพวรรณ      พึ่งพา

๘ อ.ปาริฉัตร   ป้องโล่ห์

๙ ดร.ปิยะ  นาควัชระ

๑๐ รศ.ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

๑๑ ดร.พรเทพ               นามกร

๑๒ ผศ.ดร.ภัสนันท์    พ่วงเถื่อน

๑๓ อ.สมคิด  เพชรประเสริฐ

๑๔ ผศ.ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์

๑๕ ผศ.ดร.อนุรัตน์    อนันทนาธร

๑๖ ผศ.ดร.อุษณากร ทาวะรมย์

๑๗ ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์



๑๘ รศ.ว่าที่เรือตรีดร.เอกวิทย์ มณีธร

 

 

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาระงานสอนเกินกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

๑ ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ

๒ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

๓ รศ.ดร.ไพฑูรย์   โพธิสว่าง

 

อาจารย์บางเวลาภาระงานสอนเกินกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

๑ ดร.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์

๒ อ.ธัญพิชชา สามารถ

 

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาภารระงานสอนสอบ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อาจารย์ประจำภาระงานสอนเกินกว่า ๑๒ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาระงานสอนเกินกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต

อาจารย์บางเวลาภาระงานสอนเกินกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต

มต ิ       

ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๒.๒ พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ

ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ยื่นคำร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา 

ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 ราย

          รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

คณะดนตรีและการแสดง

1.นางสาวพันพัสสา       พนาดรไพศาล             62350075              เกรดเฉลี่ย 2.83

2.นางสาวญาณิศา        ธรรมการ                      62350027              เกรดเฉลี่ย 2.50

3.นางสาวปาริษา          พนมสืบ                        62350074             เกรดเฉลี่ย 4.45

ประเด็นเสนอ        

ขอให้พิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 3 ราย

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๒.๓ เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

     ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

มติ เห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ปริญญาโท

สอนในรายวิชา  67668159 Seminar on Justice and Social Administration1.

พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

นายสมชัย คชวรรณ์

นางนพเก้า คชวรรณ์

      ๒. สอนในรายวิชา 67652259  State, Politics and Governance in Globalization Era

          รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์

      ๓.  สอนในรายวิชา 36063460 Local Governance

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตานนท์

     ๔. สอนในรายวิชา 67462859 Strategic Leadership in Globalization Age

                       ดร. พีระพงษ์ สุนทรวิภาต

 

ปริญญาตรี

          ๑.  สอนในรายวิชา  67710164  Organization Theory

                       ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี

          ๒.  สอนในรายวิชา  67725359  Local Infrastructure Administration

                      นายภูษิต แจ่มศรี

           ๓. สอนในรายวิชา  67730359 Innovation and change Management

                      ดร.ประวิทย์ ทองไชย

                      ดร.ธานี ขามชัย

            ๔. สอนในรายวิชา 67733359   Leadership

                      ดร. พีระพงษ์ สุนทรวิภาต

                      ดร. จุฬาลักษณ์ พันธัง

 

 



 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๓ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม)

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย (เพิ่มเติม) คือ

ระดับปริญญาตรี

1. นาย ปริญญา  ดีผดุง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

ขอพิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น  

ปีการศึกษา 2564     (เพิ่มเติม)

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๓.๒ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์

มีความประสงค์ขอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เนื่องจาก

พตท.ดร.ประลอง  ศิริภูล ลาออก  จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน  สาตรักษ์

ซึ่งจากเดิมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ก่อนแล้ว  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว แทน

พตท.ดร.ประลอง  ศิริภูล  ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๓.๓ ขอความเห็นชอบภาระงานการสอนของอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,

นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ ไม่เกิน

๑๘ หน่วยกิต, ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ เกิน ๑๘ หน่วยกิต (แต่ขอเบิกเพียง ๑๘ หน่วยกิต) และ

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ดังนี้

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

๑  ผศ.ดร.รัชนี  แตงอ่อน ๑๕

๒ ผศ.ดร.ภัทรมน  สาตรักษ์ ๑๑.๒๕

๓ ผศ.ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์ ๑๒.๕๓ 

๔ อาจารย์จิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ๑๒.๖๖

๕ ดร.พิมพ์กมล กองโภค ๑๗.๒๕

๖ อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง ๖

๗ อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ๑๔

๘ อาจารย์ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช ๑๒

๙ อาจารย์ธนพัฒน์  เล็กเกียรติ์ขจร ๑๔

๑๐ อาจารย์ภารดี  ปลื้มโกศล ๑๗.๘

๑๑ อาจารย์ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ ๙

๑๒ อาจารย์เอกพล  ทรงประโคน ๑๓

๑๓ อาจารย์มุกกระจ่าง  จรณี ๖

 

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอน เกิน ๑๘ หน่วยกิต    ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

๑ อาจารย์พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๑๘.๘

                   *ทั้งนี้ ขอเบิก ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

 

และอาจารย์ประจำบางส่วนเวลาภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต

ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

๑ อาจารย์จงรักษ์  เมธาวรกุล ๑๕

๒ อาจารย์จันทนี  นาคเจริญวารี ๑๔



๓ อาจารย์คณิน  วงศ์ใหญ่ ๓

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๔ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศ แบบเต็มเวลา

ด้วย นายยศพล  จิระวุฒิ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

เพื่อศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา

3 ปี เริ่มตั้งแต่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นการลาโดยใช้                  ทุนส่วนตัว 

ประเด็นเสนอ        

พิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.

2567

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง

และการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในระหว่างการพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

จากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพานั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม 3

ฝ่ายกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมการพัฒนาชุมชน

โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออก

เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นบางแห่ง

นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) เป็นอย่างมาก

ประกอบกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการฯ

ดังกล่าว ทำให้เห็นว่าประเด็นเชิงพื้นที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นจึงควรจัดให้มีรายวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

5.1 รายวิชา 67365764   ปรัชญาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      

             Philosophy and Local Development Strategies

             ปรัชญาการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาท้องถิ่นเมืองและชนบท

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองเรื่องของท้องถิ่นและธรรมชาติ แนวคิดการสร้างนวัตกรรมรากหญ้ากับการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาชนบทและเมือง นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของความยั่งยืนในพื้นที่ท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่น

ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการพัฒนาท้องถิ่นแนวภูมินิเวศในภาคตะวันออก

     5.2   รายวิชา 67365864  รัฐ สังคม ชุมชน และการวิเคราะห์นโยบาย

   State, Society, Community and Policy Analysis

   พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สังคม และชุมชน พัฒนาการของรัฐ ประชาสังคมและประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก

พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทของชุมชนและประชาสังคม สังคมในบริบทประชาธิปไตย แนวการวิเคราะห์นโยบายที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิ

การวิเคราะห์ความหลากหลายของขั้วอำนาจ นโยบายสาธารณะจากข้างล่าง หลักคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ โดยใช้กรณีศึกษาในภาคตะวันออก

     5.3   รายวิชา 67365964   การวิเคราะห์นโยบายฐานราก

             Grassroots Policy Analysis

   กระบวนการวิเคราะห์จากแนวล่างขึ้นบน ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบาย

แนวการวิเคราะห์โดยเน้นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก แนวการวิเคราะห์ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมฐานรากและความยั่งยืนเชิงนิเวศ

แนวการวิเคราะห์ที่เน้นการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อปฏิบัติการรวมกลุ่ม แนวการวิเคราะห์ที่เน้นชุมชนจัดการตัวเอง

ปฏิบัติการการวิเคราะห์นโยบายจากรากฐานโดยนำเสนอรายงานในรูปของเอกสารเชิงนโยบาย

     5.4   รายวิชา 67365964   สัมมนาการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม

            Seminar on Analysis Local Community for Social Mobility

  ทฤษฎีว่าด้วยการขับเคลื่อนทางสังคมและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น การวิเคราะห์ทุนรูปแบบต่าง ๆ



ในชุมชนท้องถิ่น อาทิ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนเชิงสัญลักษณ์ และทุนเชิงนิเวศ

การวิเคราะห์ลักษณะวิถีของชุมชนในรูปแบบวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมของกลุ่ม วัฒนธรรมของชาติพันธ์ วัฒนธรรมของชาติ

การวิเคราะห์เวทีเพื่อการขับเคลื่อนในชุมชนท้องถิ่นในรูปเครือข่ายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนในภาคสนามโดยเลือกกรณีศึกษาในภาคตะวันออก การวางแผนและการจัดทำโครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาเพิ่มรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก 4 รายวิชา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำถูก คำผิด

และภาษาอังกฤษ 



๔.๔.๓ ภาระงานสอนคณาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID – 19

การจัดการเรียนการสอนจึงมีความจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่เกินขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงการเรียน Online แต่ประกาศมหาวิทยาลัยที่ 0460/2564

ระบุไว้ถึงเดือนกันยายนเท่านั่น

ภาควิชารัฐศาสตร์จึงได้กำหนดกลุ่มการเรียนให้มีความเหมาะเพื่อรองรับการเรียนในที่ตั้งหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแ

ต่ยังเว้นระยะห่างทางสังคม จึงทำให้กาเรียนการสอนอาจแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไป

เหมาะสมกับห้องเรียน ส่งผลให้คณาจารย์มีภาระงานสอนเกินกว่ากำหนดภาระงาน

 

ลำดับ รายชื่อ ภาระงานสอน

1 รศ.ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว 15.35

2 รศ.ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข 17

3 ร.ต.อ.ผศ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล 18

4 ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี 18

5 ดร.โชติสา  ขาวสนิท 15.035

6 ดร.พัชราภา ตันตราจิน 18

7 ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล 15

8 ผศ.ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์ 17

9 ผศ.ดร.ชัยณรงค์  เครือนวน 17

10 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 15

11 ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ 12

12 อ.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ 15

13 ดร.ดำรงพล แสงมณี 18

14 ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล 18

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๕ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๕.๑ การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาสร้างสรรค์แบบ ๔+๑ และอื่น

คณบดีนำเสนอ  โดยขอความอนุเคราะห์ ดร.พีระพงษ์ และ ดร.มนูศักดิ์

ในการเป็นที่ปรึกษาในการยกร่าง และขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.พิชาญ ในการช่วยวิพากษ์

และให้แต่ละภาควิชานำเสนอในการทำหลักสูตร เป็นลักษณะ ปริญญาตรีควบปริญญาโท 

ปริญญาโทควบปริญญาเอก

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ และนำเสนอที่ประชุมคณะฯ ต่อไป



๔.๕.๒ การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายปกครองกับการบริหารงานของ

อปท.

คณบดีนำเสนอ

การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฏหมายปกครองกับการบริหารงานของ อปท.

จากการหารือกับคณะกรรมการศาลปกครองเบื้องต้น ขอปรับเป็น ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายปกครอง

โดยคณบดีรับเป็นผู้ดำเนินการยกร่าง และขอความอนุเคราะห์ รศ.ดร.สุเมธ  อ.จิรวัธ

และอ.ภาควิชานิติศาสตร์เป็นเลขาฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการศาลปกครองรับรอง และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป



๔.๕.๓ การจัดทำโครงการ Research year ในลักษณะทุนการศึกษา

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะฯ

ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโดยใช้งบประมาณไป ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้นจึงขอนำเสนอรูปแบบลักษะทุนการศึกษาสำหรับนิสิตในรูปแบบของการนำหัวข้อในการทำวิจัยในรายวิชา

ของนิสิตทั้ง ๓ ภาค ในการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อของนิสิตในระดับปริญญาโท

และจัดสรรทุนการศึกษาต่อไป

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ และมอบงานกิจการนิสิตในการนำเสนอต่อไป



๔.๕.๔ การจัดการศึกษาสำหรับนิสิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

   ในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ผ่านมา

นิสิตไม่มีห้องสืบค้นข้อมูล การให้บริการต่างๆ ยังดำเนินการได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ฝ่ายสนับสนุนควรมีการให้บริการที่ดีกว่าปัจจุบัน

โดยขอให้ประธานหลักสูตรประสานงานกับนิสิตในการรับฟังความคิดเห็นภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และนำเสนอคณะฯ

เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น และขอให้มีการจัดทำแบบประเมินการให้บริการของคณะฯ

โดยให้นิสิตสามารถเข้ามาประเมินได้ตลอด 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

รับทราบ โดยให้คณะฯ ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕.๕ การจ้าง/ไม่จ้างผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความสามารถ/อาจารย์ประจำบางส่วนเวลา/อัตราจ้างเหมา

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะฯ มีการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความสามารถ

อาจารย์ประจำบางส่วนเวลา และจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน

    โดยในส่วนของการจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเบื้องต้น งานสารบรรณ และงานบุคคล

 แจ้งความประสงค์ว่าไม่จำเป็นต้องจ้างบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงาน แต่ต้องการให้คณะฯจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่

ให้มาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนของงานประชาสัมพันธ์

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกถึงเหตุผลความจำเป็น

และภาระกิจที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

จึงต้องขอจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาะปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

   เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น และกรอบอัตราประจำที่เกินอยู่ ณ ปัจจุบัน

ยังไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านตามทีง่านประชาสัมพันธ์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องการให้ช่วยปฏิบัติงาน  แต่เนื่องจากทั้งสองงานมีภาระกิจและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ประกอบกับประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นในอนาคต

ที่คณะไม่สามารถจ้างบุคลากรประจำเพิ่มได้อีก

แต่ในอนาคตต้องพัฒนาอัตราประจำที่มีให้สามารถรับผิดชอบและดำเนินการงานทั้งสองด้านให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่

อง จึงมีความประสงค์ขอให้จ้างบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรืออาจเป็นระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

 เป็นไปตามภาระงานในแต่ละครั้ง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ภาควิชาในคณะฯ ที่มีความประสงค์จ้างผู้มีความรู้ความสามารถ อาจารย์ประจำบางส่วนเวลา

จัดทำข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ต่อไป



๔.๕.๖ แผนการใช้ประโยชน์จากอาคารวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ

คณบดีนำเสนอ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

มอบหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประสานงานกับหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และเชิญ ดร.เอกลักษณ์

ร่วมนำเสนอข้อมูลรายงานการใช้ประโยชน์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ



๔.๕.๗ การเลือก Backdrop เพื่อนำเสนองาน

คณบดีนำเสนอ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ให้ยกเว้นการใช้ Backdrop สีแดง ในเบื้องต้น



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๗.๓๐ น.

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


