
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้อง ๘๑๒ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร

เหลืองอลงกต
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๑. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๒. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

     ๑ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ลาประชุม

     ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ ลาประชุม

     ๓ นายดุสิต รัฐศีล ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
เริ่มเข้าร่วมประชุมเดือน

ตุลาคม 2564

     ๔ นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
เริ่มเข้าร่วมประชุมเดือน

ตุลาคม 2564

     ๕ นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
เริ่มเข้าร่วมประชุมเดือน

ตุลาคม 2564



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ สรุปงบประมาณ ปี ๒๖๕๔ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 15 กันยายน 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     31,242,207.78       2,770,950.00

      

8,594,076.37

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

43,854,100.00
      37,207,300.00

        

43,000.00

       

872,619.60
    36,377,680.40       4,152,799.90       4,426,621.43

    

27,798,259.07

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      21,300,000.00

       

175,755.43

    

3,037,821.96
    18,437,933.47       5,458,276.13          847,378.00

    

12,132,279.34

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

8,800,000.00
        8,800,000.00

        

30,000.00

                   -

  
      8,800,000.00       3,398,187.87          544,800.00

      

4,857,012.13

 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         148,940.00       2,704,400.00

      

5,245,060.00

 รวม 
   

125,864,400.00
    119,217,600.00

       

248,755.43

    

4,815,107.41
   112,300,848.02     44,411,811.68      11,294,149.43

    

58,915,286.91

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                       15/09/2564  

         

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๑.๒ รายงานการผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่คณะฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ความทราบแล้วนั้น  ในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

ขอรายงานผลผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๑.๓ งบประมาณปี 2565 หลังนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50

ตามที่คณะฯ ได้จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ความทราบแล้วนั้น 

เนื่องจากมีนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50

 ทำให้ประมาณการรายรับได้รับผลกระทบในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

จึงขอชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ จากการได้รับผลกระทบตามนโยบายลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๑.๔ สรุปรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาทั้งหมด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ เดือน

สิงหาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ 

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ KPI คณาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รองคณบดีนำเสนอที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ มอบรองคณบดีประสานกับภาควิชา และนำเสนอต่อไป



๑.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๔.๑ การบรรยายพิเศษ “หัวข้อแนมโน้มเศรษฐกิจของประเทศ และบทบาทของ EEC

ต่อเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศ และบทบาทของ EEC

ต่อเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย”  โดยมีได้รับเกียรติจาก ดร.คณิช แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.

2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ในโปรแกรม Google meet และถ่ายทอดผ่านช่อง Youtube

ของภาควิชารัฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ฯ กว่า 100 คน ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษา

คณาจารย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๒ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับผลงานวิชาการสู่ระดับนานาชาติ

            ภาควิชารัฐศาสตร์

ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับผลงานวิชาการสู่ระดับนานาชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยของตนเอง นำไปสู่การนำเสนอตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้

ขั้นตอนและกระบวนการขอตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิภควัธจ์

ภูมิพงศ์คชศร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันที่ 14

สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์         ผ่านระบบ Google Meet

โดยมีคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๓ การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปรัชญาการเมืองคลาสสิคกับโลกยุคผันผวน”

     ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้ดำเนินการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ  หัวข้อ “ปรัชญาการเมืองคลาสสิคกับโลกยุคผันผวน”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับนิสิต อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับ ทฤษฎีการเมือง และ

ปรัชญาการเมืองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะคุณูปการของปรัชญาการเมืองในการอธิบาย ทำความเข้าใจ

กำหนดจุดยืนหรือท่าที หรือเสนอทางแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหามิติต่างๆ

ในโลกยุคปัจจุบันที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ ทางวิชาการในการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และโลกทัศน์ทางวิชาการ

รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์

ดร.ไชยันต์  ไชยพร, รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี และดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 13.30 – ๑๘.30 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet

โดยมีนิสิตเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับราบ



๑.๔.๔

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

กิจกรรมอบรมออนไลน์ “หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา”

          ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออก กิจกรรมอบรมออนไลน์

“หลักสูตร

สิทธิมนุษยชนศึกษา” ในวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ด้วยระบบ

Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด ทิศทางและกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อเป็นนักสิทธิมนุษยชนในการผสานความร่วมมือในการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยว

ข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ให้การบรรยาย

ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 70 คน

รวมถึงได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการ ฯ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๕ โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา “คนรุ่นใหม่โปร่งใส เคารพสิทธิ์”

          ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “คนรุ่นใหม่โปร่งใส เคารพสิทธิ” และกิจกรรม สร้างเยาวชน Anti - corruption Young

Leaders วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “คนรุ่นใหม่โปร่งใส เคารพสิทธิ” และกิจกรรม

  “สร้างเยาวชน Anti - corruption Young Leaders”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ประจำจังหวัดชลบุรี

โดยมีนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ

กล่าว  ต้อนรับและร่วมการเสวนา เรื่อง “คนรุ่นใหม่โปร่งใส เคารพสิทธิ” พร้อมด้วย รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ

นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี และนายปรีชา แนบถนอม

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี

ร่วมการเสวนา ทั้งนี้ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

    เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          กิจกรรมอบรมออนไลน์ “คนรุ่นใหม่โปร่งใส เคารพสิทธิ” และกิจกรรม “สร้างเยาวชน

Anti - corruption Young Leaders” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 

    มีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น

รวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสิทธิมนุษยชนในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้า

นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมที่จะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม คุ้มครองและเฝ้าระวัง

เพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ร่วมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชา

ชน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๖ กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย โครงการบริการวิชาการ

“การประเมินผลติดตามและทำข้อเสนอแนะโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ”

       ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ดำเนินโครงการประเมินผลติดตามและทำข้อเสนอแนะโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีอีซีเพื่อเป็นโครงการนำร่อง

โดยมุ่งเน้นให้นิสิตที่ว่างงานและอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองโดยทำหน้าที่ในการสำรวจผลกระทบจากการพั

ฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเชิงลึกในทุกมิติทั้งระดับอำเภอและชุมชน

ผ่านการกระจายความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชนผสมผสานกับวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

ชุมชนที่ดีและยั่งยืนส่งผลต่อภาพรวมที่ดีในการพัฒนาอีอีซีในระยะยาว

โดยได้กำหนดกิจกรรมให้บัณฑิตอาสาลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำเสนอผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวัน

ออก ให้กับ สกพอ. การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยให้กับบัณฑิตอาสาต้นแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตอาสา

นำเสนอข้อมูลในการลงพื้นที่ให้กับ สกพอ.

ทราบรวมถึงให้วิทยากรพิจารณาคัดเลือกผลงานของบัณฑิตอาสาต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์

เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสาธารณะต่อไป เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๔.๗ ขอรายงานการดำเนินโครงการตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาควิชารัฐศาสตร์

     รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาควิชารัฐศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

จะนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบ Power Point

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๑.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ การจัดโครงการบริการวิชาการ สัมมนาออนไลน์ เรื่อง คู่ชีวิต & สมรสเท่าเทียม

สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกเพศจริงหรือ ???

วันที่ 16 กันยายน 2564 ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ

สัมมนาออนไลน์  เรื่อง คู่ชีวิต & สมรสเท่าเทียม สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกเพศจริงหรือ ???

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หลายท่าน ได้แก่ คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล อาจารย์ ดร. กังวาฬ ฟองแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คุณภัสสรา บุญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก

ด้านสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

อาจารย์ธัชชนก สัตยวินิจ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คุณธิษะณา ชุณหะวัณ

ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (CONLAB) คุณสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบริหารงานการกุศล

โดยมี อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ดร. พิมพ์กมล กองโภค และ ดร. ญาเรศ

อัครพัฒนานุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ โครงการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดผ่านทาง Facebook live

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่

๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สมรรถนะ คณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๒ สถรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



๓.๓

ความก้าวหน้าของการจัดทำกฎหมายละเมิดทางแพ่งและอาญาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/

การจัดการการค้าและการลงทุน

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ สมรรถนะของหัวหน้าภาควิชา

คณบดี นำเสนอในที่ประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบคณบดีประสานงานกับหัวหน้าภาควิชา



๔.๑.๒ ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

          ตามที่ คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๖

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายสาขาขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

             ในการนี้ กองบริหารและทรัพยากรพัฒนาบุคคล

ได้แจ้งแนวทางการจัดทำประกาศให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณาข้อมูล

รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนำเสนออธิการบดีพิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสาขาขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีแ

ละตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสาขาขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนออธิการบดี

มต ิ       

           ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสาขาขาดแคลนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประสานงานกับงานบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๒ รองคณบดี แจ้งที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑฺตศึกษา จำนวน ๔ คน

ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ คน

                    1. นางสาว อัญนิสา เรืองบุญศรี   รหัสนิสิต          63920082

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง เปลี่ยนจาก แผน ก. เป็น

แผ. ข

                    ๒. นางสาว ชนกนันท์ ผลเอก       รหัสนิสิต          63920211

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง เปลี่ยนจาก แผน ข. เป็น

แผน ก.

                    ๓. ร.ต.ท.ชาญทนุ แสงอุทัย         รหัสนิสิต          64920553

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปลี่ยนจาก แผน ก. เป็น แผน ข.

                    ๕. นายสหชาติ วงษ์กะวัน           รหัสนิสิต          62910098

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง   เปลี่ยนจาก แผน ก. เป็น แผน ข.

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจาณา อนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน ๔ คน

มต ิ       

          ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์

ประสานงานกับงานบัณฑิตศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ตามที่ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต

ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ยื่นคำร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา  ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 ราย 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

จากคณะวิทยาศาสตร์

1. นางสาวภีมพิมลฎา               สงวนสุข           60030927              เกรดเฉลี่ย 2.59

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 ราย

มต ิ       

          ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๔.๑ ขอเทียบรายวิชาแบบไม่คำนวณเกรด (AU)

ตามที่ นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ รหัสนิสิต 61140214 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ได้รับทุน UNITRENTO ERASMUS+ PROJECT ICM ๒๐๑๙ (๒๐๑๙-๒๐๒๒)

เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย TRENTO ประเทศ อิตาลี เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ความทราบแล้วนั้น

                    ในการนี้ นางสาวปริมประภา มาสพเหมาะ

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เทียบเคียงรายวิชาจากการที่ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวและผ่านเกณฑ์การปร

ะเมิน จำนวน 2 รายวิชา แบบไม่คำนวณเกรด (AU) โดยมีรายละเอียดดังนี้

                              1. Italian Language A1

                              2. Democracy in Europe

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา  ขอเทียบรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา แบบไม่คำนวณ เกรด

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จำนวน 2 รายวิชา แบบไม่คำนวณเกรด (AU)

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๕.๑ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคเรียนปลาย   ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2  และระดับปริญญาตรี

จำนวน 6 ราย คือ

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. นายศิระณัฐ  วิทยาธรรมทัช

2. นายพัชร์  นิยมศิลป

ระดับปริญญาตรี

          1. ร.ต.อ.โชคชัย  สิทธิผลกุล

          2. พ.ต.ท.ประลอง   ศิริภูล

          3. นายสกล   ออพิพัฒน์

          4. นางทองธาร  เหลืองเรืองรอง

          5. นายรวินท์  ชัยภิวัตรภักดี

          6. นายสุนันท์  กีรติวัฒนพิศาล

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์

ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณา

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา

๒๕๖๔  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบงานวิชาการ และงานบัณฑิตศึกษา

ประสานงานกับภาควิชานิติศาสตร์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๕.๒ พิจารณาการขอย้ายสาขาวิชาเพื่อเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          ตามที่ ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต

ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ยื่นคำร้องเพื่อย้ายสาขาวิชาเพื่อเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้น

ภาควิชานิติศาสตร์ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา 

ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๒ ราย

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสาขาวิชาเพื่อเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

1. นายศตวรรษ ราชภักดี           รหัสประจำตัวนิสิต 62440308        เกรดเฉลี่ย 3.43

2. นางสาวเบญจพร ทัศคร         รหัสประจำตัวนิสิต 62440751        เกรดเฉลี่ย 3.01

ประเด็นเสนอ        

เพื่อโปรดพิจารณา

มต ิ       

          ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบงานวิชาการ ประสานงานกับภาควิชานิติศาสตร์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม      เวลา ๑๗.๐๐ น.

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


