
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ๘๑๒ ชั้น ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑

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

ผู้เข้าประชุม
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๔. ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๖. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๗. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร

เหลืองอลงกต
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๑. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๒. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

     ๑ ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ ลาประชุม

     ๒ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ลาประชุม



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ สรุปงบประมาณประจำปี 2564 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 23 กรกฎาคม 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

                   -

  

       

904,665.85
    40,286,834.15     25,869,417.78       2,733,555.00

    

14,004,261.37

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

43,854,100.00
      37,207,300.00

        

43,000.00

       

872,619.60
    36,377,680.40       3,354,596.63          373,267.88

    

32,641,930.89

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      21,300,000.00

       

155,072.43

    

2,083,596.03
    19,371,476.40       4,304,363.13          780,400.00

    

14,286,713.27

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

8,800,000.00
        8,800,000.00

                   -

  

                   -

  
      8,800,000.00       2,724,427.87          536,060.00

      

5,539,512.13

 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

       

198,072.43

    

3,860,881.48
   113,234,390.95     36,329,645.41       4,423,282.88

    

74,793,977.66

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                          23/07/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๒ ระยะเวลาการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ตามที่กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้ง เรื่อง

กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ

เป็นไปตามกำหนดการที่กองคลังและทรัพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดอย่างครบถ้วนถูกต้อง

   งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารดังแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๓ การประเมินคณบดีรายไตรมาส

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ และดำเนินการประเมินทุก 3 เดือน



๑.๑.๔ หลักสูตร กฎหมายปกครอง ความก้าวหน้าของการแก้ไข KPI

ประเด็นเสนอ        

รับทราบ คณบดีนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มต ิ       



๑.๑.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ในรูปคณะกรรมการ

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๖ การจ่ายเงินค่าเล่าเรียนคืนนิสิตตามนโยบายรัฐบาล

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

รับทราบ โดยดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย



๑.๑.๗ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๘ รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา(ทั้งหมด) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ 

มต ิ       

รับทราบ



๑.๒ รองคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ การมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

   ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๖๓๒๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรให้ภายหลัง นั้น  

   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเกียรติบัตร

จำนวน ๑ ฉบับ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ 



๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC และ

การปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และการจัดการปกครอง

ในรูปแบบอนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้อง 402 ชั้น  4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตณ์การเมืองและการจัดการปกครอง

ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC”

รวมถึงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของหลักสูตร ฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้รับเกรียติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน,

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.เกษม จิณณวาโส

ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนิสิตใหม่ในหลักสูตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตบัณฑิตอาสาต้นแบบและผู้ผ่าน      

การคัดเลือกจากกรมพัฒนาชุมชนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบระยะ 2

ส่วนการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนามนุษย์ การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ EEC” ได้รับเกียรติจาก    

ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์     บัวหล้า

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาชุมชน

       เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ และในช่วงท้ายของโครงการ ฯ

หลักสูตรจึงจัดให้มีการแนะนำการเรียนการสอนของหลักสูตร ทิศทางการดำเนินการวิจัยและการทำงานนิพนธ์

โดยมุ่งหมายให้นิสิตได้รับความสะดวกในการประสานงานและสามารถเล่าเรียนและจบการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ข

องหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรรวมถึงอาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรเป็นผู้แนะนำ  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔.๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อสร้างสรรค์จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

สภาพปัญหาและผลกระทบหรือความสามารถในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาควิชารัฐศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองการและการจัดการปกครอง ได้จัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อสร้างสรรค์จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและผลกระทบหรือความส

ามารถในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์

เพื่อทำสื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้กับบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ระยะที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน โดยได้รับเกียรติจาก “คุณสิรภพ ตรีรัตน์” บรรยายพิเศษในหัวข้อ

    “Creative thinking” แนวคิดในการใช้ความคิดสร้างสรรค์,การเตรียมขั้นตอนถ่ายทำ (pre-production)

และการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ การตัดต่อคลิปวิดิโอ เพื่อการนำเสนอข้อมูล

จากแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ที่รองรับระบบ iOS และ Android

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔.๓ การจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “โควิด-19 ในมิติของกฎหมายและการเมือง”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์

จัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “โควิด-19 ในมิติของกฎหมายและการเมือง” โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,

อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจรและอาจารย์มุกกระจ่าง จรณี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,

Assist. Prof. Lee Pei May International Islamic University Malaysia และอาจารย์ยศพล จิระวุฒิ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้แปลภาษา ดำเนินรายการ โดย ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคือ อ.จิรวัช ศิริศักดิ์สมบูรณ์

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 255 คน ในรูปแบบออนไลน์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔.๔ การจัดโครงการการประกวดแนะนำตัวเองเป็นภาษาต่างประเทศ “สวัสดีแนะนำ ตัวเองกัน”

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดแนะนำตัวเองเป็นภาษาต่างประเทศ “สวัสดีแนะนำ ตัวเองกัน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของมีนิสิตให้มีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ

นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลแล้ว

การเรียนรู้ภาษาที่สามยังช่วยเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สำคัญ

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือทักษะทางวิชาการภายในห้องเรียน

ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจผู้คนที่มีความหลากหลายต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม

ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาะรรมประชาธิปไตยที่ยอมรับหลักพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้คนในทศวรรษที่

21 การประกวดแนะนำตัวเองเป็นภาษาต่างประเทศ “สวัสดีแนะนำ ตัวเองกัน” ผ่าน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12

กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งมีนิสิตส่งคลิปวิดิโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ชนะจำนวน 3 อันดับ ดังนี้

          อับดับที่ 1        การแนะนำตัวเป็นภาษาจีน

                              นายมีชัย อุมา สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          อันดับที่ 2        การแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น

                              นางสาว พรพรรณ เบญจคุณากร สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          อันดับที่ 3        การแนะนำตัวเป็นภาษาลาว

                              นายทศวร วงศ์ชัยโกศล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

          โครงการดังกล่าว มีผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล,

ดร.สรชัย  ศรีนิศานต์สกุลฅ ดร.โชติสา ขาวสนิท และ รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๔.๕ การนำเสนอวิสัยทัศน์หัวภาควิขารัฐศาสตร์

ตามที่

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กำหนดการสรรหาผู้สมควรได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ในวันพุธที่ 16

มิถุนายน พ.ศ.2564 ตามหนังสือที่ อว 8111/0688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อ จำนวน 1

คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ โดยได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารในภาควิชา

ต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อสนองต่อนโยบายการบริหารงานตามเป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จึงขอนำเสนอวิสัยทัศน์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามหนังสือที่ อว

8111/0888 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญแสดงวิสัยทัศน์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ การจัดโครงการเสวนาออนไลน์เรื่อง โควิด-19 ในมิติของกฎหมายและการเมือง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์

จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง

โควิด-19 ในมิติของกฎหมายและการเมือง โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร  อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Assist. Prof. Lee Pei May International Islamic University Malaysia อาจารย์ยศพล  จิระวุฒิ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้แปล และผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมี อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย และมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 255 คน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๕.๒ การจัดโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพในการศึกษาระบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ภาควิชานิติศาสตร์ จัดโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพในการศึกษาระบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์พรชัย 

สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้  โดยในวันที่

22 กรกฎาคม 2564  บรรยายในหัวข้อ การสิ้นสุดสภาพบุคคล ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บรรยายในหัวข้อ การเริ่มต้นสภาพบุคคล ให้แก่นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

 อีกทั้งยังมี

คณาจารย์จากภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมด้วย อาทิ  อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ อาจารย์ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ  เป็นต้น

โดยโครงการจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook live ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๖ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เวลาเผยแพร่ วารสารเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ๆ

ละ        

2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม

 โดยวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการ

ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการเมือง การปกครอง

ตลอดจนสาขาทางสังคมศาสตร์

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

โดยเป็น

วารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง

ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

                   วารสารฯ ฉบับปัจจุบัน ปีที่10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กรกฎาคม 2564) 

โดยสามารถดู

รายละเอียดของบทความต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/papojournal

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๖.๒ รายงานการดำเนินงานโครงการในเดือนกรกฎาคม 2564

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัส Local Affairs & Resource Integration”

ณ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   เมื่อวันที่ 8

กรกฎาคม 2564

เสวนาเรื่อง ถอดรหัส Local Affairs & Resource Integration รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร

 วงศ์ธนวสุ

อดีตคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๖.๓ ขอแจ้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

มติเห็นชอบแผนพัฒนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2564-2567   ในการนี้

 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

จึงขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan) พ.ศ. 2565

(ตามเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่

๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตาม OKR ของภาควิชา

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มต ิ       

รับทราบ



๓.๒ การติดตามการส่งผลการศึกษาและมาตรการช่วยเหลือของภาควิชา

ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มต ิ       

มอบหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ดำเนินการเร่งรัด หามาตรการช่วยเหลือ โดยกำหนดให้ส่งเกรดของภาคเรียนฤดูร้อน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์๒(วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ)

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

ปรับปรุงซ่อมแซม ในส่วนของห้องที่ใช้งาน ในชั้นที่ ๑ – ๔1.

ชั้นที่ ๕ – ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทำเรื่องแจ้งมหาวิทยาลัย ยังไม่ขอใช้งานและซ่อมแซม2.

หากในอนาคตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัย ประสงค์จะใข้พื้นที่

คณบดีนำเรื่องหารือมหาวิทยาลัยต่อไป



๔.๑.๒ รายละเอียดงบประมาณคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

     ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ส่วนงานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความทราบแล้วนั้น ในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

ได้จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นขอบงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕



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

๒๕๖๕

     ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ส่วนงานจัดทำพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นขอบแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๔.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๑ ประกาศทุนการศึกษาทุนการศึกษาอุบัติภัยสำหรับนิสิต กรณีโรคติดต่ออันตราย (COVID –

19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ตระหนักถึงอุบัติภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตราย (COVID – 19)

ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  สุขภาพ 

ชีวิตนิสิตและครอบครัวซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จึงได้มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาอุบัติภัยสำหรับนิสิต กรณี โรคติดต่ออันตราย (COVID – 19)

ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 70 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

หมายเหต ุ งบประมาณการให้ทุนการศึกษานิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นขอบ โดยมอบรองคณบดี

ในการตรวจสอบรายละเอียดการให้ทุนสำหรับนิสิต เงื่อนไขการให้ทุน



๔.๒.๒ ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ 34.2

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖3 วันที่ 29

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน 1 ราย

1. 59920034 นายสุรชัย ยอดใจเย็น 29 กรกฎาคม 2564

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา

2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา

๒๕๖๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม



๔.๒.๓ ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

(รัฐประศาสนศาสตร์) จำนวน 1 คน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน               

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้กระบวนการการเก็บข้อมูล

ตลอดจนการเดินทางติดต่อสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนิสิตค่อนข้างมีความยากลำบากและเป็นอุปสรรคคต่อการดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์และงานนิพนธ์

จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต จำนวน 2 คน ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา เป็นภาค ต้น

ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขยายเวลาการศึกษาอีก 1 ภาคการศึกษา เป็น ภาค ต้น   ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ การขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน

๒ ราย เป็นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๔.๒.๔ ขออนุมัติขยายทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ด้วย MISS LANH SREYNOCH รหัสนิสิต 62920002 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (แผน ก.)

นิสิตโครงการโรงเรียนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอความอนุเคราะห์ขยายทุนการศึกษา อีก 3 เดือน เนื่องจากนิสิตอยู่ระหว่างการกระบวนการดำเนินการวิจัย

(วิทยานิพนธ์) หัวข้อ “FACTORS AFFECTING JUDICIAL DECISION ON CRIMINAL CASE : A PERSPECTIVE

OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN PHANOM PENH.” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ นาควัขระ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์ในขณะนี้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาจริ

ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งคาดว่ากระบวนในการสำเร็จการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณ 3 เดือน

ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขยายทุนการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็น ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ถอนวาระการประชุม โดยขอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 



๔.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติ

เห็นชอบในหลักการ มคอ.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ซึ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

โดยมีเหตุผลในการ

ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ที่กำหนดให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ

รอบระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560) ได้เปิด

สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี

          2. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.

2558

3. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและสภาพแวดล้อมทางการบริหารในมิติต่างๆ

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเป็นพลวัต

4. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๓.๒ ขอต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวน 3 ราย

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติ

เห็นชอบในหลักการให้ต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ จำนวน 3 ราย 

ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ3.

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวน 3 ราย

มต ิ       

ถอนวาระ



๔.๓.๓ ขอต่อสัญญาจ้างพนักงานบางส่วนเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ราย

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติ

เห็นชอบในหลักการให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานบางส่วนเวลาเป็นอาจารย์ จำนวน 2 ราย  ได้แก่

ดร.กาณติมา  พงษ์นัยรัตน์1.

นางสาวธัญญพิชชา  สามารถ2.

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ถอนวาระ



๔.๓.๔ ขอเรียนต่อระดับปริญญาเอก ของ อาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติ

เห็นชอบในหลักการขอเรียนต่อระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ปาริฉัตร  ป้องโล่ห์ หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้ลาเรียนต่อบางเวลา

และปฎิบัติภารกิจตามระเบียบมหาวิทยาลัย



๔.๓.๕ ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนกาสอนประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา

2564

โดยมีอาจารย์พิเศษสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา

1. พลเอก ดร.สนธิ  นวกุล 67474164 มหายุทธศาสตร์

2. พันเอก ดร.ธนิตา วงษ์จินดา
67468359

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป 67456164 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง

4. น.ท.ดร.ณรงค์  พรมสืบ

67468159

สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

67451164 ความมั่นคงศึกษา

36063360 การเมืองและระบบราชการ

5. พันเอก ดร.เจน สุขศรีทอง
67468159

สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 2564 (สมอ 08)

เนื่องจาก อ.ยศพล จิระวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

ได้ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามคำสั่งคณะรัฐศาสตร์ ที่ 0047/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

ประเด็นเสนอ        

ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับที่ 3 นายยศพล  จิระวุฒิ เนื่องจากลาศึกษาต่อภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564

          และขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

ลำดับที่ 6 นางสาวพัณณ์อร เภาเจริญ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๔.๒ ขอปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ในระหว่างคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ได้รับการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ว่ามีการให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตอาสาต้นแบบในพื้นที่ EEC และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง จำนวน 35 ทุน

กรณีดังกล่าวส่งผลต่อแผนการรับนิสิต ตามมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559

- ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งมีเพียง 23 คน

ทำให้แผนการรับนิสิตเดิมไม่สอดคล้องและรองรับต่อจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจาก สกพอ.

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามจุดมุ่งหมายของ สกพอ.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงขอปรับแผนการรับนิสิต เพื่อให้สอดคล้องต่อความร่วมมือระหว่างหลักสูตรฯ กับ

สกพอ. และเป็นไปตามจำนวนบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ในพื้นที่ EEC และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒนาชุมชน ที่ได้รับทุนจาก สกพอ.

รวมทั้งรองรับจำนวนนิสิตที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการให้ทุนการศึกษาของ สกพอ. ในอนาคตต่อไป

(เบื้องต้นมีการตรวจสอบจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์แล้ว

ว่าการปรับแผนจะไม่กระทบต่อการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์

และไม่กระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๔.๓ เสนอจ้างอาจารย์บางส่วนเวลา ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

เนื่องจาก นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ อาจารย์บางส่วนเวลา เคยจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบันและกำลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

คณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้มีมติเสนอความต้องการจ้าง “นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ” ต่อ

ภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นอาจารย์บางส่วนเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีเหตุผลความจำเป็นพร้อมทั้งแนบผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน ทั้งภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา

2563 ตามหนังสือ      ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์จ้างอาจารย์บางส่วนเวลา

ตามเอกสารหมายเลข 1

          ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบ

จากคณาจารย์ภายในภาควิชารัฐศาสตร์ โดยได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างรวมถึงผลการประเมินจากผู้เรียน

ตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้เสนอมา ที่ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์

มีมติเห็นชอบให้เสนอจ้างอาจารย์บางส่วนเวลา (ต่อเนื่อง) เพื่อรับผิดชอบงานสอนซึ่งมีประสบการณ์ต่อเนื่อง จำนวน

6 ปี รวมถึงดูแลโครงการจัดหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร ภาควิชา

และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่หลักสูตรต้องดำเนินการต่อไป

โดยเสนอขอจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

รวมถึงได้แนบประวัติและภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติของพนักงงานบางส่วนเวลาและแบบประเมินพนักงานบาง

ส่วนเวลามาพร้อมด้วยแล้ว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาจ้างอาจารย์บางส่วนเวลา นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ  จำนวน 1 อัตรา 

มต ิ       

ถอนวาระ



๔.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๕.๑ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2564

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เนื่องจาก พตท.ดร.ประลอง  ศิริภูล ลาออก  ตั้งแต่ภาคต้น

ปีการศึกษา 2564

เป็นต้นไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๕.๒ ขอความเห็นชอบภาระงานการสอนของอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามที่ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ขอความเห็นชอบภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ ไม่เกิน 18

หน่วยกิต,

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ เกิน 18 หน่วยกิต (แต่ขอเบิกเพียง 18 หน่วยกิต) และ

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจาก  มีการประสานงานเรื่องผู้สอนในภายหลังเพิ่มเติม  จึงขอเปลี่ยนแปลงภาระงานสอนของ

อาจารย์ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช จากเดิม 12 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต ดังตารางต่อไปนี้

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

1 อาจารย์ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช 15

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ



๔.๕.๕ พิจารณาการจ้างอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ

2565

จำนวน 3 ราย

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอจ้างอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ประจำปีงบประมาณ

2565จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายคณิน วงศ์ใหญ่  2. นางสาวจงรักษ์ เมธาวรกุล และ 3. นางสาวจันทนี

นาคเจริญวารี

เนื่องจาก มีความจำเป็นที่ต้องใช้อาจารย์

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561  (มคอ.1) ประกอบกับมีองค์กรวิชาชีพหลายองค์กรที่กำกับดูแลอยู่ ได้แก่

สภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา ดังนั้น การขอจ้างอาจารย์ประจำบางส่วนเวลาจำนวน 3 ท่าน

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างมาก

โดยเป็นการจ้างต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต

ภาควิชานิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อีกทั้ง

จะช่วยให้การบริหารจัดการของภาควิชานิติศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

แบบฟอร์มประวัติและภาระงาน, แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา,

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานบางส่วนเวลา,

สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาพร้อมกันนี้แล้ว

และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 20

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ถอนวาระ



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๖.๓๐ น.

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


