
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ๘๑๒ ชั้น ๘ และรูปแบบออนไลน์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร

เหลืองอลงกต
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๐. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๑. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

     ๑ ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ ลาประชุม

     ๒ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ลาประชุม

     ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ ลาประชุม



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ รายงานการผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่คณะฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ความทราบแล้วนั้น  ในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

 ขอรายงานผลผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๒ การเลือกกลุ่ม reinventing university ในกลุ่ม 2 (นวัตกรรมและเทคโนโลยี +

สาขานิติศาสตร์)

คณบดี นำเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ  มหาวิทยาลัยบูรพา เลือก กลุ่ม ๒ นวัตกรรมละเทคโนโลยี



๑.๑.๓ การเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัย คณะอยู่ในตำแหน่งใด ภาควิชา และหลักสูตร อยู่ในตำแหน่งใด

คณบดี นำเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ โดยจะเป็นลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน



๑.๑.๔ รายงานประเมินผลหลักสูตร

คณบดี นำเสนอ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ เป็นไปตามเกณฑ์ ๑๔ หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ได้ ๔ คะแนน ขึ้น ๕ 

นิติศาสตร์บัณฑิต  ท้องถิ่น  บริหาร บริหารงานยุติธรรม ปริญญาเอกยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ตรวจสอบคะแนน ป.โท ยุทธศาสตร์

 



๑.๑.๕ ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยต่อสาขาวิชานิติศาสตร์

คณบดี นำเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๖ (ร่าง) หลักสูตร กศ.ป ฉบับสมบูรณ์

คณบดี นำเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ โดยจะยืนหลักสูตร ประมาณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน



๑.๑.๗ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับ SDGs

คณบดี นำเสนอที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ โดยในการดำเนินการโปรดระบุการเข้า SCG ในลำดับที่ ๑ - ๑๗ 



๑.๑.๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๑๐ สรุปงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 17 สิงหาคม 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     28,602,972.78       2,639,235.00

    

11,365,026.37

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

43,854,100.00
      37,207,300.00

        

43,000.00

      

872,619.60
    36,377,680.40       3,735,749.51          417,050.39

    

32,224,880.50

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      21,300,000.00

      

171,655.43

    

2,083,596.03
    19,388,059.40       5,084,763.13          373,513.00

    

13,929,783.27

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

8,800,000.00
        8,800,000.00

        

30,000.00

                  -

  
      8,800,000.00       3,260,487.87          137,700.00

      

5,401,812.13

 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           83,500.00

      

7,949,460.00

 รวม     125,864,400.00     119,217,600.00
      

244,655.43

    

3,860,881.48
   113,250,973.95     40,760,813.29       3,650,998.39

    

71,159,562.27

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                       17/08/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๒ รองคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ ร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

พ.ศ.2561  กำหนดให้คณะพิจารณาจัดทำประกาศเพื่อกำหนดภาระงานในส่วนที่มิได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ

โดยให้เหมาะสมกับบริบท พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ นั้น คณะฯ ได้จัดทำร่างประกาศ

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2564โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ      

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ โดยตรวจรายละเอียดในส่วนของ ภาระงาน ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ๕ ด้าน



๑.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Action Plan)

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Action Plan) 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้ว

โครงการอบรม Internet of Things, Big Data จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับ1.

technology และ life-long learning เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

โดยอบรมให้ความรู้แก่นิสิต

และผู้สนใจในหัวข้อ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things  โดย นายกานต์ เจริญจิตร1.

อาจารย์พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระนครเหนือ

และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท เค-

เทค แอนด์ สมาร์ท โซลูชั่น กรุ๊ป จำกัด     

1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data โดย ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ technology เพื่อนำไปสู่ life-long learning

โดย

ดร.มธุรส ผ่านเมือง  สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการเสริมสร้างความรู้ในรายวิชา 67452164 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา1.

ประเทศและความมั่นคง  เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564  โดยให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ

2.1 กรณีศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคงของไทย

                             2.2

กรณีศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์และความมั่นคงของต่างประเทศ         

          วิทยากรโดย พลตรี ดร.โสภณ  ศิริงาม



 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ Smart POLLAW1.

“Smart PA Senior: Getting Ready for Work” เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

โดยอบรมแก่

นิสิตในหัวข้อ

                             3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Competences for Smart

Applicants”

                             3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Smart Communication: Tips for

a Job

Interview”

                             3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Smart English for Job

Applications”

                             3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Smart CV and the Best

Practices”

          วิทยากรโดยคุณวรพรรณ  เปรมศิริ           บริษัท ดานิลี่ จำกัด

-2-

 

โครงการฯ ที่จะจัดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการสัมมนาวิชาการ Public Administration and Social Science in EEC Forums1.

หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”  วันพฤหัสบดี ที่ 19

สิงหาคม  พ.ศ. 2564  กำหนดการดังนี้

12.30 – 13.00 น.      เปิดห้องประชุมออนไลน์

13.00 – 13.30 น.      คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

13.30 - 16.30 น.       การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ

“ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

1. นายวิจัย อมราลิขิต              นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

2. ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา  

        คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

3. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น              ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นทลิน จำกัด



4. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร    หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

16.30 - 17.00น.        เปิดเวทีซักถาม ปิดการสัมมนา

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ1.

2564  หัวข้อ “การเพิ่มทักษะการเขียนแผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่ วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564

08.00-08.30 น.         เปิดระบบออนไลน์

08.30-09.00 น.         เปิดอบรมโดย คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09.00-12.00 น.         อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่

                                       วิทยากร โดย รศ.ดร.ดำรงค์  วัฒนา

12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.         อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่ (ต่อ)

                                       วิทยากร โดย รศ.ดร.ดำรงค์  วัฒนา

วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.         เปิดระบบออนไลน์

09.00-12.00 น.         อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

                                       วิทยากร โดย รศ.ดร.ดำรงค์  วัฒนา

12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.         อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

(ต่อ)

                                       วิทยากร โดย รศ.ดร.ดำรงค์  วัฒนา

15.00-16.00 น.         ซักถามข้อสงสัยและปิดโครงการ

                  

โครงการสิงห์อาสาพัฒนาพื้นที่  โดยมีกำหนดการ ดังนี้1.

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564      สำรวจร้านค้าและร้านอาหารรายย่อยในชุมชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2564          คัดเลือกร้านค้าและร้านอาหารรายย่อยในชุมชน จำนวน 15-20

แห่ง

วันที่ 22-30 สิงหาคม 2564      ผลิตสื่อ/คลิปสั้นประมาณ 1 นาที

วันที่ 1-12 กันยายน 2564       ประชาสัมพันธ์สื่อ/คลิปสั้น ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทาง Facebook,



Tiktok และ Twitter

วันที่ 13-15 กันยายน 2564    

สำรวจข้อมูลร้านค้าและร้านอาหารรายย่อยในชุมชนหลังจากการช่วยประชาสัมพันธ์

 

โครงการ Academic Challenge Awards  โดยมีกำหนดการ ดังนี้1.

วันที่16-22 สิงหาคม 2564       ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงานของนิสิต

วันที่ 23-29 สิงหาคม 2564      กรรมการคัดเลือกผลงาน

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2564      ประกาศผลการคัดเลือกและมอบเกียรติบัตร

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ เพิ่มโครงการ อ.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ นำเสนอ



๑.๔ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ ภาควิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา)

นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ภาควิชานิติศาสตร์

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา) นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

ประจำปีการศึกษา 2564

โดย ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ อ.พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อ.เจนวิทย์

นวลแสง, อ.ภารดี  ปลื้มโกศล, อ.ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร, อ.ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๕ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

3 โครงการ  ตาม จนท.ภาค

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตามการส่งผลการศึกษา อ.มุกกระจ่าง จรณี

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. อ.มุกกระจ่าง จรณี ได้ส่งเกรดภาคเรียนฤดูร้อนเรียบร้อยแล้ว โดยมีนิสิตติด I จำนวน ๑ ท่าน

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม และจะดำเนินการส่งเกรดให้เรียบร้อย

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



๓.๒ การขอความเห็นชอบ การต่อสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถ และพนักงานบางส่วนเวลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอพิจารณาทบทวนการต่อสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถ และพนักงานบางส่วนเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ ให้ส่งเอกสารให้มหาวิทยาลับพิจารณา โดยมอบงานบุคคลและงานแผนงาน ประสานงานกับภาควิชา

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ 34.2

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดู ปีการศึกษา ๒๕๖3 วันที่ ๑๖

กรกฎาคม           พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

1. 59930101 นายฐิติวัฒน์ พิทักษ์เสมากุล ๑๖ กรกฎาคม 2564

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา

2563 วันที่ ๑๖ กรำฏาคม 2564

มต ิ       

อนุมัติ



๔.๒ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๑ ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนกาสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

     

เนื่องมีอาจารย์บางส่วนเวลา จำนวน 2 คน และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ จำนวน

1 คน ได้

สิ้นสุดสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ในการนี้

จึงขอจ้างเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา จนสิ้นภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา กลุ่มเรียน

1.
ดร.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์

 

67531559    Good Governance and New

Public Management
01, 02, 03

67524159    Personnel Management in

Public Sector
01,02

89520064    Citizenship and

Responsibility towards Society of

Thailand, ASEAN, and the World

05, 11

2. อาจารย์ธัญพิชชา สามารถ

67520359    Economics for Public

Administrators
01, 2101

67510264    Introduction to Public

Economics
01, 2101

67514164    Organization Behavior and

Organization Development
2101

89520064    Citizenship and

Responsibility towards Society of

Thailand, ASEAN, and the World

06, 2102



3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี

รักษ์ชูชีพ

67521459    Development Administration 03, 04, 05

67510264    Introduction to Public

Economics
01, 2101

67514164    Organization Behavior and

Organization Development
2101

89520064    Citizenship and

Responsibility towards Society of

Thailand, ASEAN, and the World

06, 2102

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ
67668159

สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

มต ิ       

เห็นชอบ รายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔



๔.๒.๒ ขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนกาสอนประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา

2564

โดยมีอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา กลุ่มเรียน

1.
ดร.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์

 

67531659    Marketing  and Customer

Relations in Public Sector
01, 02, 03

67511464    Personnel Management in

Public Sector
01, 2101

2. อาจารย์ธัญพิชชา สามารถ

67526259          Conflict  Management 

and Negotiation
01, 2101

67522359    Organization Behavior 2101, 2102, 2103

3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี

รักษ์ชูชีพ

67540559    English for Public

Administration
2101, 2102, 2103

4. ดร.ประวิทย์  ทองไชย
67730359   

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
-

5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อมรทิพย์  อมราภิบาล

67743259    สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น
-

6. ดร.วัลลภ  ศัพท์พันธุ์
67516159    ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ

และองค์การมหาชนของไทย
-

7. ดร.สถิระ  เผือกประพันธุ์
67516159    ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ

และองค์การมหาชนของไทย
-

8. ดร.ธานี  ขามชัย 67724559    การบริหารท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ -

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายวิชา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ 67668159 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

2.
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประทีป

ทับอัตตานนท์
67668159 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม



3.
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจตรี ดร.

ปกรณ์  มณีปกรณ์
67668159 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

4. พลตำรวจตรี ดร.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร 67668159 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

5.

 
พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร  ธัญญสิริ 67668159 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

6. น.ท. ดร. ณรงค์ พรมสืบ

67450159

สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง

67450164

สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง

7. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป 67452264 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์  รัตนสัค
67452264 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ

67477264 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง

9. พันเอก ดร.เจน  สุขศรีทอง 67452264 นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ

10. Dr.Paul Wesley Chambers
67478464

สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ      

11. พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข
67478464

สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ      

12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรทิพย์ 

อมราภิบาล
67457159 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 

มต ิ       

เห็นชอบ โดยขอเพิ่มอาจารย์พิเศษจากที่เสนอพิจารณา จำนวน ๒ ท่าน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 

และ รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิ์สว่าง

โดยคณบดีแจ้งที่ประชุม สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการยกร่าง คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ



๔.๒.๓ ขอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ

2565 จำนวน 2 ราย

ภาควิชาฯ ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ราย

เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นผู้ที่มีคุณ

สมบัติความ

เชี่ยวชาญและความชำนาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์

มีผลงานที่สามารถสร้างเชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับภาควิชา

ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์   โพธิสว่าง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ  2565 

 จำนวน 2 ราย

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๒.๔ การเรียนต่อระดับปริญญาเอกและขอทุนการศึกษาของ อาจารย์ปาริฉัตร ป้องโล่ห์

ตามมติที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีมติ

เห็นชอบในหลักการขอเรียนต่อระดับปริญญาเอกและขอทุนการศึกษาของ อาจารย์ปาริฉัตร 

ป้องโล่ห์ หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขอเรียนต่อระดับปริญญาเอกและขอทุนการศึกษาของ อาจารย์ปาริฉัตร  ป้องโล่ห์

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๒.๕ ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

เนื่องจาก ภาควิชาฯ มีหลักสูตรที่ต้องรับผิดชอบระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และระดับ1.

บัณฑิตศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ประจำ 20 คน

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่ลาออกและเกษียณอายุ และมีกรอบอัตราว่าง 8 อัตรา1.

ภาควิชาฯ2.

มีความจำเป็นอาจารย์ประจำเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในหลักสูตรทดแทนที่เกษียณและ

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 3 อัตรา

 ปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์1.

ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปกว้างขวางขึ้น

เช่น การบริหารการเงินการคลัง  นวัตกรรมการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

และการจัดการสวัสดิการสังคมและชุมชน

ซึ่งภาควิชาฯ ยังขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทั้ง 3 ด้าน

ประเด็นเสนอ        

ภาควิชาฯ จึงขอเสนอขอให้พิจารณาการอนุมัติกรอบอัตราอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3

อัตรา  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์1.

มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการด้านการบริหารการเงินการคลัง2.

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  และการจัดการสวัสดิการสังคมและชุมชน

มต ิ       

เห็นชอบ  การขอใช้กรอบอัตรา จำนวน ๓ กรอบ และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

โดยรายละเอียดมอบหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การคำแนะนำจากคณบดี



๔.๓ หัวหน้าวิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม)

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ราย (เพิ่มเติม) คือ

ระดับปริญญาตรี

1. นางสาวจันทนี  นาคเจริญวารี

2. นางสาวจงรักษ์ เมธาวรกุล

3. นายคณิน  วงศ์ใหญ่

 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

ขอพิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา 2564     (เพิ่มเติม)

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๔ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

ด้วย ภาควิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์

ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย  

ระดับปริญญาตรี

1. นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์

ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

ขอพิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๔.๒ การพิจารณาประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

การแข่งขันประกวดหนังสั้นเพื่อสังคม POLLAW HUBภายใต้ประเด็น “ปัญหาสังคม กับ COVID 19”

เพื่อรับทุนการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

         ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มีความประสงค์จัดโครงการประกวดหนังสั้นเพื่อสังคม POLLAW HUB

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เผยแพร่ทัศนะและมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสังคมในมิติต่างๆ

ในสังคมไทยและสามารถถ่ายทอดผ่านการทำคลิปวิดิโอสั้น ที่สร้างความตระหนักถึงความจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น

อันจะสามารถนำไปสู่การรับรู้ในวงกว้าง เพื่อสร้างการตระหนักรู้และร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง

ในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา

 โดยมีรายละเอียดการได้รับทุนการศึกษาดังนี้

          ทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า)

1.1 รางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท                              จำนวน 1

รางวัล

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท         จำนวน 1 รางวัล

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท          จำนวน 1 รางวัล

1.4 รางวัลชมเชย  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท                              จำนวน 6

รางวัล

          เอกสาร (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การแข่งขันประกวดหนังสั้นเพื่อสังคม

POLLAW HUB

ภายใต้ประเด็น “ปัญหาสังคม กับ COVID 19” เพื่อรับทุนการศึกษา

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกฯ งบประมาณรวม 15,000

บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)          

มต ิ       

เห็นชอบ



๔.๕ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๕.๑ ผลสืบเนื่องจากการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้นิสิตทุกคนทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2564

(แนวทางลดร่ายจ่าย/ แนวทางเพิ่มรายได้)

คณบดี นำเสนอ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารายละเอียดในร่างประกาศฯ ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 และให้เหมาะสมกับบริบท พันธกิจ

และยุทธศาสตร์ของคณะ

มต ิ       

นำหารือในการประชุมอีกครั้ง ในการกำหนดมาตรการของ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้หัวหน้าภาค

สื่อสารเกี่ยวกับมาตรการการลดค่าเล่าเรียนร้อยละ ๕๐ 



๔.๕.๒ การปรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในจำนวนที่สมดุล (หลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ใด ๆ

ของมหาวิทยาลัย)

คณบดี นำเสนอ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ให้คณบดี ประสานงานกับหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร จัดทำแผนฟื้นฟู และนำเสนอ 

เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ๑ เลี้ยงตัวเอง   ๒ ความต้องการตามพื้นที่



๔.๕.๓ ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)

คณบดี นำเสนอ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ 

สมรรถนะหลัก  ๑. มุ่งผลสัมฤทธิ์  ๒. การบริการที่ดี ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจำสายงาน  ๑. การคิดวิเคราะห์  ๒. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น ๓. การดำเนินการเชิงรุก ๔.

การสร้างสัมพันธภาพ ๕. ความผูกพันต่อส่วนงาน



๔.๕.๔ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตามข้อ 40

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2564

(ร่างองค์ประกอบคณะกรรมการ)

คณบดี นำเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

เห็นชอบ



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๖.๓๐ น.

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


