
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๘๑๒ และรูปแบบออนไลน์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

ผู้เข้าประชุม
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๓. ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๕. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๖. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๙. รองศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๐. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๑. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

     ๑๒. นายดุสิต รัฐศีล ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๓. นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

     ๑๔. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม

ผู้ลาประชุม

     ๑ ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ ลาประชุม

     ๒ รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ ลาประชุม

     ๓ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ลาประชุม



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ สรุปรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (ทั้งหมด) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๒ สรุปงบประมาณประจำปี 2564 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 30 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             -      907,340.05
   

40,284,159.95

   

34,013,157.78
-    23,715.00    8,615,117.17

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป    43,854,100.00     37,207,300.00    43,000.00     872,619.60
   

36,377,680.40

     

8,579,421.33
   302,004.71

 

27,496,254.36

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์    21,300,000.00     21,300,000.00  571,802.07
 

3,038,641.96

   

18,833,160.11

     

6,305,654.13
   827,620.00

 

11,699,885.98

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์     8,800,000.00       8,800,000.00    30,000.00                -  
     

8,800,000.00

     

3,942,987.87
   516,495.00    4,340,517.13

 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

                   -

  
     15,330.00

     

184,670.00

 ฉ.แผนงานวิจัย         

 1.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี     8,098,400.00       8,098,400.00             -                 -  
     

8,098,400.00

     

2,853,340.00
              -     5,245,060.00

 รวม  125,864,400.00   119,217,600.00  644,802.07
 

4,818,601.61

  

112,693,400.46

   

55,705,961.11
 1,637,734.71

 

57,670,104.64

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป) 

                       30/09/2564  

         

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๓ สรุปงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม

2564
 สรุปงบประมาณประจำปี 2565 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 18 ตุลาคม 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ 
     

45,389,900.00
      45,389,900.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป 
     

42,553,300.00
      16,980,600.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
     

21,300,000.00
      14,600,000.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
       

9,800,000.00
        6,307,500.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
         

200,000.00
          120,000.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
         

200,000.00
          120,000.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 ช.แผนยุทธศาสตร์         

 1.งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารจัดการ 
       

1,846,800.00
        1,108,000.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

 2.งานพัฒนาด้านการวิจัย 
       

8,336,600.00
        6,112,600.00       

 รวม 
   

121,290,000.00
      84,626,000.00       -       -  

            -

  

                   -

  
           -         -  

         

         

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

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป) 

                            18/10/2564  

         

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๔ การจัดระดับช่วงคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0558/2554 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 ข้อ 4.4

การจัดระดับและช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการประเมิน  ในการประเมิน

ให้นำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน

ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง

และให้ประเมินโดยใช้ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำส่วนงานกำหนด  ทั้งนี้ 

คะแนนประเมินในระดับพอใช้ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๕ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.

              มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

และการบริหารผลการประเมินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .....

โดยมหาวิทยาลัยได้มีการยกเลิกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จึงได้มีการสรุปสาระสำคัญ ไว้ตามรายละเอียด

ดังแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๖ สรุป และวิเคราะห์ผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สาระสำคัญ  ผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

เป็นไปตามเอกสารแนบ                

          ข้อสังเกตจากการประเมินอาจารย์

คำนิยามไม่ชัดเจน อาทิ เอกสารประกอบการสอน (วัดอย่างไร) การทวนสอบ

การตีพิมพ์ TCI เป็นส่วนใหญ่

กระบวนการวิจัย และผลงานวิจัย ยังไม่ชัดเจน ยังขาด impact

ยังไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Internationalization/ Targeted

Industries/ Green University + SDGs)

Routine-oriented

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยังทำแบบแยกส่วน (สามารถทำแบบบูรณาการได้)

และยังไม่นำไปสู่ USR/ little impact

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประเมิน ระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่เพื่อประเมิน

IDP

แบบ portfolio ในการกรอกข้อมูล template

แหล่งเผยแพร่ไม่มี Impact ใด ๆ

การ Translate บทเรียนในภาควิชา ยังไม่ชัดเจน อาทิ ผู้ประนอม/ การเขียนเอกสารสำคัญ

ฯลฯ

Kpi กับ competency ไม่สัมพันธ์กัน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๗ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

และค่าคะแนนสมรรถนะสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๑.๘ การบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย

๑. University Ranking top 25 Performing University

๒. การจัดการศึกษาสำหรับ 2/64 online 100%

๓. ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกาศสภามหาวิทยาลัย

๔. การทบทวนแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน

๕. ผลการประเมิน EdPex

๖. ยอดเงินส่วนลดร้อยละ 20 ระหว่างส่วนงาน

๗. การอบรมผู้บริหารเป็นรายไตรมาส เริ่มวันที่ 22 พ.ย. เรื่อง หลักการตรวจสอบภายใน

๘. การอบรมเจ้าหน้าที่เป็นรายไตรมาส เริ่มวันที่ ...

๙. การดำเนินการเปิดภาคการศึกษาแบบ online/ onsite

๑๐. ข้อสังเกตจากการประเมินปี 64

๑๑. การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่ไม่มีวาระลับ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ นิสิตผู้ได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

กรณีโรคติดต่ออันตราย (COVID - 19) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๒๑ คน

รายตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ ขอรายงานผลการดำเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ

2565  

โครงการนอก OKRs

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน หมายเหตุ

1

โครงการเสวนาวิชาการยุทธศาสตร์และความมั่นคงในรายวิชา

67474164 มหายุทธศาสตร์  หัวข้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไทยกับเพื่อนบ้าน ในวันเสาร์

ที่ 9  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

0  

2

โครงการเสวนาวิชาการในรายวิชา 67462859 

ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์  ในวันที่ 14-15

ตุลาคม พ.ศ.2564  และวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564

9,600.-  

3

จัดโครงการเสวนาวิชาการในรายวิชา 67474164

มหายุทธศาสตร์  หัวข้อ  ยุทธศาสตร์การปฎิรูปประเทศไทย

ในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

6,000.-  

รวมงบประมาณ 15,600.-  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเสนอ        

มต ิ       



๑.๕ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๕.๑ การประมาณการต้นทุนของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     ด้วย ในการประชุมร่วมระหว่างคณบดี หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

และกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้นำเสนอไฟล์ข้อมูลรายรับและประมาณการรายจ่ายซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจั

ดการหลักสูตรให้คณบดีทราบ ในการนี้

คณบดีเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์และมอบหมายให้ทางภาควิชานิติศาสตร์นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำ

คณะทราบต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๖ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาระบบงานวิจัยและเครือข่ายบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุุมทราบ

๑.๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

และมีกรอบ งบประมาณรองรับ รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับทุน และการพิจารณาทุน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จึงทำการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่

0089/2564

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

          คณะกรรมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบไปด้วย

          1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์                ประธานกรรมการ

          2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ            กรรมการ

          3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์       กรรมการ

          4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป                 กรรมการ

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน       กรรมการและเลขานุการ

          6. นายดุสิต รัฐศีล                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

          มีอำนาจหน้าที่

          1. พิจารณาความเหมาะสมของงานวิจัยด้านคุณภาพ และความเหมาะสมของงบประมาณ

          2. เสนอแนะ หรือให้ความคิดเห็นต่อคณบดีในเรื่องงานวิจัย และงานวิชาการ

ที่มีผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุน

          3. เสนอแนะ

หรือให้ความคิดเห็นต่อคณบดีในเรื่องการยกระดับคุณภาพการวิจัยสู่ระดับสากล

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๖.๒ การใช้งบประมาณการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๖.๓ ร่าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

2565

     ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

และมีกรอบ งบประมาณรองรับ รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับทุน และการพิจารณาทุน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จึงทำการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่

0089/2564 โดย ได้พิจารณาจัดทำร่าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับทุนและการ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ 

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๖.๔ ร่าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

     ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

และมีกรอบ งบประมาณรองรับ รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับทุน และการพิจารณาทุน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

จึงทำการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามคำสั่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่

0089/2564 โดย ได้พิจารณาจัดทำร่าง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

การให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ  ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



๑.๗ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       



๑.๘ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๘.๑ รายงานความก้าวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาคุณภาพ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เนื่องจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาคุณภาพ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

โดยจะจ้างบริษัทมาดำเนินการ

          งานประชาสัมพันธ์

                    มีการประชุมหารือเรื่องปรับปรุงช่อง POLLAW CHANNEL ในช่องทาง

YOUTUBE

          งานพัฒนาคุณภาพ

                    มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน โดยปีนี้จะใช้เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี

2563-2566 และ เกณฑ์ AUN-QA Version ๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖

กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑.๑ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับทราบ



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประธานแจ้งใหที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ พิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ตามที่มหาวิทยาลัย

ได้กำหนดให้ส่วนงานจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ความทราบแล้วนั้น ในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

ได้จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบงานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๑.๒ พิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ตามที่คณะฯ ได้งานจัดทำพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้งานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ได้สรุปผลการดำเนินโครงที่ไม่ได้ดำเนินงานตามแผน

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารายงานโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตาม Action plan ประจำปีงบประมาณ 2564  แยกตามหน่วยงาน

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบงานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๑.๓ พิจารณาผลประเมินการควบคุมภายใน ส่วนงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2564

     ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน

 และให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในการนี้มหาวิทยาลัย

จึงขอให้ส่วนงานรายงานผลข้อมูลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) สำหรับวันที่ 1

ต.ค.2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) สำหรับวันที่ 1

ต.ค.2563 ถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)

และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  สำหรับวันที่ 1 ต.ค.2563 ถึง 30 กันยายน 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

รายงานผลข้อมูลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) สำหรับวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

และรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) สำหรับวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบงานบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๑.๔ ขอเสนอพิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๙๙๕/๒๕๖๔

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักงานสนับส

นุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

            ในการนี้ งานบุคคลจึงขอเสนอร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 เรื่องหลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักง

านสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

     เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 เรื่องหลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบงานบุคคลประสานงานกับนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๑.๕ ขอเสนอพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

                   ตามที่ คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง

การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

                  

เนื่องจากข้าพเจ้ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องกรอบและระยะเวลาการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.

๒๕๖๔ จึงทำให้ข้าพเจ้าเสนอเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาผลไม่ทันช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้เมื่อสอบถามไปยังกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ปรากฏว่าสามารถดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ดังนั้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.

๒๕๖๔ และขอเสนอเรื่องผลการประเมินมาเพื่อให้ท่านโปรดพิจารณา

มีมติเห็นชอบค่าคะแนนการพึงพอใจในการปฏิบัติงานและจะได้นำออกไปเป็นประกาศต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ประเด็นเสนอ        

     เพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2564 และเสนออธิการบดี

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบงานบุคคลประสานงานกับนักวิชาการพัสดุ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๑.๖ การเสนอชื่อกรรมการสภาในตำแหน่งที่ว่างลง

     อ้างถึงบันทึกข้อความจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ อว ๘๑๐๐/ว ๑๙.๐๗ ลงวันที่ ๕

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่องประกาศคณกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยกำหนดให้ส่วนงานเสนอชื่อไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอเสนอชื่อ นายพิรุณ ลายสมิต

เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาการเสนอชื่อนายพิรุณ สายสมิต เป็นกรรมการสภาในตำแหน่งที่ว่างลง

เสนอชื่อ Prof Kevin F.F. Quigley, PhD เป็น Senior Visiting Scholar ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน)

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ เสนอชื่อนายพิรุณ สายสมิต เป็นกรรมการสภาในตำแหน่งที่ว่างลง และเสนอชื่อ Prof Kevin F.F. Quigley,

PhD เป็น Senior Visiting Scholar ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน)



๔.๒ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เสนอเรื่องให้พิจารณา

๔.๒.๑ การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     ด้วย ในการประชุมร่วมระหว่างคณบดี

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์และกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

ได้มีการหารือเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า

     1) จะต้องดำเนินการแก้ปัญหาเรื่อง การที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต)

ให้การรับรองเพื่อประกอบการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบความรู้ (สนามเล็ก)

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

จึงเห็นควรสนับสนุนผู้ที่สอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทยแล้วและมีประวัติเคยสอบผู้ช่วยผู้พิพากษามาก่อน

ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 สิทธิ์

เพื่อที่เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วจะไปดำเนินการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)

ซึ่งจะเป็นโอกาสให้หลักสูตรได้รับการพิจารณารับรองจาก ก.ต. ต่อไป

     2) เพื่อผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานทางกฎหมายในระดับนานาชาติ

จึงเสนอกำหนดเงินรางวัลสำหรับนิสิตที่มีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ทุนละ 50,000 บาท

ไม่เกินปีการศึกษาละ 2 ทุน

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ประสานงานงานบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบภาระงานการสอนของอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์

ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต,

นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

     ในการนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ ไม่เกิน 18

หน่วยกิต และ ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำบางส่วนเวลา ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ดังนี้

อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ดังนี้

 

 

 

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

1  ผศ.ดร.รัชนี  แตงอ่อน 15

2 ผศ.ดร.ภัทรมน  สาตรักษ์ 12

3 ผศ.ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์ 9

4 อาจารย์จิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 15

5 ดร.พิมพ์กมล กองโภค 14

6 อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง 7

7 ดร.ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล 18

8 อาจารย์ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช 18

9 อาจารย์ธนพัฒน์  เล็กเกียรติ์ขจร 16.8

10 อาจารย์ภารดี  ปลื้มโกศล 14

11 อาจารย์ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ 14

12 อาจารย์เอกพล  ทรงประโคน 14.2

13 อาจารย์มุกกระจ่าง  จรณี 18

14 อาจารย์พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 12

 

 

และอาจารย์ประจำบางส่วนเวลาภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีภาระงานสอนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวน/หน่วยกิต

1 อาจารย์จงรักษ์  เมธาวรกุล 15

2 อาจารย์จันทนี  นาคเจริญวารี 10

3 อาจารย์คณิน  วงศ์ใหญ่ 3

 



ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ภาระงานการสอนของอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  



๔.๒.๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง

“รัฐธรรมนูญไทยผ่านวิสัยทัศน์ของเยาวรุ่น (Young Generation’s Perspectives on Thai Constitution)”

เพื่อรับทุนการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มีความประสงค์จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง “รัฐธรรมนูญไทยผ่านวิสัยทัศน์ของเยาวรุ่น (Young

Generation’s Perspectives on Thai Constitution)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ๙ ทศวรรษ

รัฐธรรมนูญไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดความตระหนักในสิทธิ

เสรีภาพและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญ

อีกทั้งเสริมสร้างทักษะการนำเสนอมุมมองและความคิดเห็นตามครรลองประชาธิปไตยไปสู่สาธารณชน ในวันที่ 9

ธันวาคม 2564 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา  โดยมีรายละเอียดการได้รับทุนการศึกษา

ดังนี้

          ทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า)

1.1 รางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

1.4 รางวัลชมเชย    ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

          เอกสาร (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง

“รัฐธรรมนูญไทยผ่านวิสัยทัศน์ของเยาวรุ่น (Young Generation’s Perspectives on Thai Constitution)”

เพื่อรับทุนการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง

“รัฐธรรมนูญไทยผ่านวิสัยทัศน์ของเยาวรุ่น (Young Generation’s Perspectives on Thai Constitution)” เพื่อรับทุนการศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ประสานงานงานบุคคล

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ ขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินการจัดทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565

     ตามที่ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0007/2564 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน   

งานนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 แล้วนั้น บัดนี้สิ้นสุด

          ปีงบประมาณ 2564 แต่ยังมีนิสิตบางส่วนไม่ผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ทำให้ไม่สามารถเบิกทุนฯ  ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดังรายชื่อต่อไปนี้

          1.       62930009    นายวีรัช อินฉัตร         

          2.       62930024    นางสาวจรัสรักษ์ อ่อนศรี

          3.       62930034    นายปฏิพล สัมมาวุฒิชัย 

          4        62930036    นางสาวภานุมาส ชำนาญ                     

          5.       62930042    นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้           

          6.       62930044    นายวัชระพงศ์ ศุภเกษม 

          7.       62930048    นางสาวพลินภรณ์ รุจินันวรีย์     

          8.       62930049    นายวัยวิทย์ สุวัณณกีฏะ             

          9.       62930054    นายณัฐพงค์ พริกนาค   

          10.     62930055    นายพาสิทธิ์ เจริญสิน    

          11.     62930058    นางสาวรักชนก มหาศักดิ์สวัสดิ์   

          12.     62930059    นางสาวรัชฎาพร เผาะช่วย       

          ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานนิพนธ์ฯ

ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ข้างต้น และจะดำเนินการประกาศทุนในปีงบประมาณถัดไป

ประเด็นเสนอ        

     เพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินการจัดทำงานนิพนธ์ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อไปดังรายชื่อข้างต้น

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ ที่แจ้งไว้ข้างต้น ในประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0007/2564

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน งานนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์



ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

และขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินการจัดทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ

2565 จำนวน ๑๒ คน ตามรายชื่อข้างต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้โดยมอบภาควิชานิติศาสตร์ประสานงานงานบุคคล

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๒ พิจารณาขอขยายเวลาการศึกษาของ นางสาวศุภรัตน์ คำแพร รหัสนิสิต 59930085

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

          ขออนุมัติพิจารณาขอขยายเวลาการศึกษาของ นางสาวศุภรัตน์ คำแพร รหัสนิสิต

59930085 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มีความประสงค์ขอขยายเวลาการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖5

โดยได้แนบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อการวิจัยมาพร้อมนี้แล้ว

                   ๑. หนังสือ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๖๐๓๐ เรื่อง

ขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-๑๙) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2563

ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ออกไปอีก ๑

ปีการศึกษาทั้งนี้ให้สถานบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมกา

รมาตรฐานการอุดมศึกษา                 

                   ๒. หนังสือลงรับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลขที่ 00844 ลงวันที่ 11

ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาการศึกษา

ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอพิจารณาขยายเวลาการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขอขยายเวลาการศึกษาของ นางสาวศุภรัตน์ คำแพร  รหัสนิสิต 59930085

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การขอขยายเวลาการศึกษาของ นางสาวศุภรัตน์ คำแพร รหัสนิสิต 59930085

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับงานวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑฺตศึกษา จำนวน ๓ คน

ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ คน

                   1. นางสาวบุณยวีร์ สิงห์พริ้ง                  รหัสนิสิต         63920225

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เปลี่ยนจาก แผน ก.

เป็น แผน. ข

                   ๒. นางสาวปภาวดี ไตรวิชญ์สุสกุล            รหัสนิสิต         63920226

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เปลี่ยนจาก แผน ก.

เป็น แผน. ข

                   ๓. นายสิทธิพงษ์ ประเสริฐชัยโชคดี           รหัสนิสิต         63920227

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เปลี่ยนจาก แผน ก.

เป็น แผน. ข

                  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 3 คน

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน ๓ คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม

โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๓.๔ อาจารย์ประจำภาระงานสอนเกินกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข้อเท็จจริง

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดจำนวนนิสิตให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดประกอบกับภาควิชาฯ

มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนไม่ให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเกิน

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

และจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์  ทำให้อาจารย์สังกัดภาควิชาฯ

บางรายมีภาระงานสอนเกินกำหนดภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

   ข้อระเบียบ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรค 3

ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจำเป็นต้องจัดให้มีคณาจารย์มีภาระงานสอนตามวรรคสองมากกว่า 12

หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ

ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปร

ะจำส่วนงานก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

6 ดร.ธีระพงษ์      ภูริปาณิก

๗ ดร.นพวรรณ      พึ่งพา

๘ อ.ปาริฉัตร   ป้องโล่ห์

๙ ผศ.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

19 อ.พงศธร แก้วมณี

 

ประเด็นเสนอ        

อาจารย์ประจำภาระงานสอนเกินกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต    ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ภาระงานการสอนของอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา

๒๕๖๔  



๔.๓.๕ อาจารย์บางเวลาภาระงานสอนเกินกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข้อเท็จจริง

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดจำนวนนิสิตให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดประกอบกับภาควิชาฯ

มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนไม่ให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเกิน

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

และจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์  ทำให้อาจารย์สังกัดภาควิชาฯ

บางรายมีภาระงานสอนเกินกำหนดภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

   ข้อระเบียบ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรค 3

ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจำเป็นต้องจัดให้มีคณาจารย์มีภาระงานสอนตามวรรคสองมากกว่า 12

หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ

ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปร

ะจำส่วนงานก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

๑ ดร.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์

๒ อ.ธัญพิชชา สามารถ

ประเด็นเสนอ        

อาจารย์บางเวลา ภาระงานสอนเกินกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต   ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ภาระงานการสอนของอาจารย์บางส่วนเวลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  



๔.๓.๖ อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาระงานสอนเกินกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12

หน่วยกิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

   ข้อเท็จจริง

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดจำนวนนิสิตให้มีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดประกอบกับภาควิชาฯ

มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนไม่ให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเกิน

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

และจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์  ทำให้อาจารย์สังกัดภาควิชาฯ

บางรายมีภาระงานสอนเกินกำหนดภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

   ข้อระเบียบ

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรค 3

ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจำเป็นต้องจัดให้มีคณาจารย์มีภาระงานสอนตามวรรคสองมากกว่า 12

หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ

ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปร

ะจำส่วนงานก่อนเปิดภาคการศึกษาแล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

 

   ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

๑ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

๒ รศ.ดร.ไพฑูรย์   โพธิสว่าง

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาระงานสอนเกินกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12

หน่วยกิต         ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ภาระงานการสอนของอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๔.๓.๗ ขออนุมัติในหลักการนำรายได้จากโครงการบริการวิชาการ 5%

ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 เพื่อตั้งงบประมาณประจำปี 2565

รายละเอียด

   ด้วยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 เป็นจำนวนเงิน  10,500,400 บาท (สิบล้านห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)

โดยหักค่าธรรมเนียมส่วนงาน 5%  จำนวน 525,020 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)

เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ ภาควิชาฯ

จึงขออนุมัติในหลักการนำรายได้จากโครงการบริการวิชาการมาตั้งงบประมาณประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

   ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จำนวนเงิน
หักค่าธรรมเนียมส่วนงาน

5%

 

โครงการบริการวิชาการ

โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 

โครงการบริการวิชาการ

โครงการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 

โครงการบริการวิชาการ

โครงการสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 โครงการบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพอัตลักษณ์และโอกาสในการพัฒนาจังหวัดน่าน
ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
480,000.- 24,000.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
3,550,000.- 177,500.-

 โครงการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกุฎโง้ง
พันตำรวจโทไวพจน์

กุลาชัย
30,000.- 1,500.-

 โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พันตำรวจโทไวพจน์

กุลาชัย
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พันตำรวจโทไวพจน์

กุลาชัย
30,000.- 1,500.-

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พันตำรวจโทไวพจน์

กุลาชัย
25,000.- 1,250.-

 โครงการพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พันตำรวจโทไวพจน์

กุลาชัย
30,000.- 1,500.-

 ครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ่อทอง
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
25,000.- 1,250.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
25,000.- 1,250.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
25,000.- 1,250.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-



 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลบางละมุง

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
25,000.- 1,250.-

 
โครงการความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563

อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
25,000.- 1,250.-

 

โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจ การประเมินผลสำเร็จของโครงการ

และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาติดต่อหรือขอรับบริการสาธารณะงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

จากเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.ธีระ

กุลสวัสดิ์
30,000.- 1,500.-

 

โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ

และวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.

2563

ผศ.ดร.ธีระ

กุลสวัสดิ์
30,000.- 1,500.-

 

โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจ

และวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.ธีระ

กุลสวัสดิ์
30,000.- 1,500.-

 

โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ

และวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการสาธารณะจากเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.

2563

ผศ.ดร.ธีระ

กุลสวัสดิ์
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหมอนนาง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการประเมินผลความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
25,000.- 1,250.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ 2563
พันตำรวจโทไวพจน์

กุลาชัย
6,000.- 300.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการติดตามและประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการความพึงพอใจและความผูกพันของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลตำบลบางพระ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
25,000.- 1,250.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ.ปาริฉัตร

ป้องโล่ห์
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผศ.ดร.ธีระ

กุลสวัสดิ์
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผศ.ดร.ธีระ

กุลสวัสดิ์
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่าบุญมี

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

 
โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของประชาชนต่อบริการ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว

ประจำปีงบประมาณ 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-



 

โครงการบริการวิชาการ

โครงการวิจัยประเมินผลการสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
20,000.- 1,000.-

 
โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

รวม 5,486,000.- 274,300.-

 

รายได้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จำนวนเงิน
หักค่าธรรมเนียมส่วนงาน

5%

1
โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563

รศ.ดร.เอกวิทย์

มณีธร
30,000.- 1,500.-

2
โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รศ.ดร.เอกวิทย์

มณีธร
30,000.- 1,500.-

3
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล

หัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

4
โครงการบริการวิชาการ โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

5

โครงการบริการวิชาการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

"การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณรายจ่ายประจำปีและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ"

ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
30,000.- 1,500.-

6
โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของประชาชนของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

รศ.ดร.เอกวิทย์

มณีธร
30,000.- 1,500.-

7

โครงการบริการวิชาการ

โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานบริหารจัดการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
800,000.- 40,000.-

8 โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
ดร.ธีระพงษ์

ภูริปาณิก
484,400.- 24,220.-

9
โครงการบริการวิชาการโครงการสำรวจความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจและความภักดีของลูกค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผศ.ดร.อนุรัตน์

อนันทนาธร
3,550,000.- 177,500.-

รวม 5,014,400.- 250,720.-

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขออนุมัติในหลักการนำรายได้จากโครงการบริการวิชาการ 5% ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 เพื่อตั้งงบประมาณประจำปี 2565  จำนวน 525,020 บาท

(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การขออนุมัติในหลักการนำรายได้จากโครงการบริการวิชาการ 5% ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 เพื่อตั้งงบประมาณประจำปี 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประสานงานกับงานยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งเรื่องพิจารณา

๔.๔.๑ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต

ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี

ยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น

งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1

ราย คือ นางสาวชนิภรณ์ จันทะสอน 60440117  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณานิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์  

1. นางสาวชนิภรณ์        จันทะสอน        60440117              เกรดเฉลี่ย 2.53

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๒ ขอขยายเวลาศึกษาต่อ (อาจารย์จิรายุทธ์ สีม่วง)

     ตามที่ นายจิรายุทธ์ สีม่วง อาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุนประเภท 1ง)

ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตรื ที่ 0072/2561 มีความประสงค์ขอขยายเวลาการศึกษาอีก 1 ปีการศึกษา

ในปีการศึกษา 2565 ระยะเวลา ตั้งแต่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 จนถึง 10 มกราคม พ.ศ.2566

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มีความรุนแรงและรัฐมีมาตรการกึ่งปิดเมืองและปิดเมืองเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อการเรียนการสอนดังกล่าว

ตามเอกสารที่ชี้แจงการขยายเวลาการศึกษาต่อ รวมถึงแผนการศึกษาและการคาดการณ์การศึกษาของ นายจิรายุทธ์

สีม่วง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขอขยายเวลาการศึกษาอีก 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ระยะเวลา ตั้งแต่ 11 มกราคม

พ.ศ.2565 จนถึง 10 มกราคม พ.ศ.2566

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก 1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ระยะเวลา ตั้งแต่ 11 มกราคม

พ.ศ.2565 จนถึง 10 มกราคม พ.ศ.2566 (อาจารย์จิรายุทธ์  สีม่วง) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายการประชุม โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์

ประสานงานกับงานบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๓ เสนอชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา

     ด้วยรายวิชา 67365764 ปรัชญาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น Philosophy and Local

Development Strategies มีความประสงค์เสนอชื่ออาจารย์พิเศษ จำนวน 2 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์

สามัคคีธรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ เพื่อบรรยายในรายวิชาดังกล่าว

โดยมีชั่วโมงรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0023/2564 เรื่อง อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงแนบเอกสารประวัติของอาจารย์ทั้งสองคน มาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาการขอเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ จำนวน 2 คนเพื่อทำการสอนรายวิชา 67365764

ปรัชญาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น Philosophy and Local Development Strategies ดังนี้

                   1. ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม           จำนวน 9 ชั่วโมง

                   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์       จำนวน 6 ชั่วโมง

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับบัณฑิตศึกษา

โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์ ประสานงานกับงานวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๔ ขอขยายเวลาการศึกษา นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้กระบวนการในการดำเนินการวิจัย ตลอดจนการเดินทางติดต่อสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนิสิตค่อนข้างมีความยากลำบากและเป็นอุปสรรคคต่อการดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์

เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  โคโรน่า 2019

(COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต จำนวน 5 ราย เป็นภาค ปลาย ปีการศึกษา

2564 ตามตารางรายละเอียดดังนี้ โดยได้แนบเอกสารขออนุมัติขยายเวลาของนิสิตมาพร้อมนี้แล้ว

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิต ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ สถานะ

1 นางเกสรศิริ ลีลาลัย 58820020 จากการพึ่งพาและการขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรกรพันธสัญญาสู่ภาวะอิสระ “Autonomy” อยู่ระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

2 นายณัฐพงศ์ รักงาม 58820019 บทบาทของทุนจีนในการขยายความสัมพันธ์แบบทุนนิยมในระบบเกษตรกรรมและการปรับตัวของชุมชนในเขตประเทศลาว อยู่ระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

3 นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข 58820017 เศรษฐศาสตร์การเมือง่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

4 นายอัครเจตน์ ชัยภูมิ 58820022 การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างการเสนอสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

5
นางสาวชนิกานต์

ผลเจริญ
58820016

เศรษฐศาสตร์การเมืองของมรดกโลกในประเทศไทย :

กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริหาร
อยู่ระหว่างการเสนอสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขยายเวลาการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็น ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ขอขยายเวลาการศึกษา นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ จำนวน ๕ ราย เป็นภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์

ประสานงานกับงานวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๕ ขอขยายเวลาการศึกษา นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

     ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้กระบวนการในการดำเนินการวิจัย ตลอดจนการเดินทางติดต่อสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนิสิตค่อนข้างมีความยากลำบากและเป็นอุปสรรคคต่อการดำเนินงานวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์

เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  โคโรน่า 2019

(COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต จำนวน 6 ราย เป็นภาค ปลาย ปีการศึกษา

2564 ตามตารางรายละเอียดดังนี้ โดยได้แนบเอกสารขออนุมัติขยายเวลาของนิสิตมาพร้อมนี้แล้ว

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิต ชื่อเรื่องงานนิพนธ์ สถานะ

1 นางสาวพฤตยา พรมแดน 59910314
อัตลักษณ์ และการสร้างตัวตนผ่านการศัลยกรรม

กรณีศึกษานิสิตหญิงของมหาวิทยาลัยบูรพา
อยู่ระหว่างการขอสอบปิดเล่ม

2 นายภาณุพงศ์ วัฒนเชื้อ 59910315 ชุมชนกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า กรณีศึกษา ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย อยู่ระหว่างการแก้งานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

3
นางสาวเบญญาภา

ขุนสกล
59910312

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการวิพากษ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนกรณีศึกษา

: การจัดระเบียบชายทะเลหาดแม่รำพึง-ก้นอ่าว จ.ระยอง
อยู่ระหว่างการขอสอบปิดเล่ม

4 นายธีรยุทธ เกตุหอม 59910310
ความเปลี่ยนแปลงสังคมชาวนาภายใต้การพัฒนา กรณีศึกษาตำบลนนทรี

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อยู่ระหว่างการขอสอบปิดเล่ม

5
นายณัฐดนัย เลิศแก้วศรี

 
59910309

การเมืองการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อผู้ค้า กรณีศึกษา ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง

จ.เลย
อยู่ระหว่างการขอสอบปิดเล่ม

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิต ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ สถานะ

1 นายฤชานนท์ เมืองนก 59910316
การช่วงชิงความหมายเชิงวาทกรรมภายใต้กระแสพุทธพาณิชย์

กรณีศึกษาพระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
อยู่ระหว่างการขอสอบปิดเล่ม

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขยายเวลาการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เป็น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

                   

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ขอขยายเวลาการศึกษา นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง จำนวน ๖ ราย เป็นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมอบภาควิชารัฐศาสตร์

ประสานงานกับงานวิชาการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๔.๔.๖ ภาระงานสอนคณาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

     ภาควิชารัฐศาสตร์

ขอเสนอภาระงานสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID –

19 จึงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างและกระจายหลายกลุ่มเรียน

เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต

จึงมีผลให้คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์มีภาระงานสอนเกินกว่ากำหนดภาระงาน

จึงขอให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ ดังมีรายการต่อไปนี้

 

1        รศ.ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว                   จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

2        รศ.ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข               จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

3        ร.ต.อ.ผศ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล             จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

4        ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี                     จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

5        ดร.โชติสา  ขาวสนิท                         จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

6        ดร.พัชราภา ตันตราจิน                       จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

7        ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล                     จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

8        ผศ.ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์                    จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

9        ผศ.ดร.ชัยณรงค์  เครือนวน                   จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

10      ดร.เมทินา อิสริยานนท์                       จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

11      ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ                        จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

12      อ.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ                         จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

13      ดร.ดำรงพล แสงมณี                          จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

14      ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล                    จำนวน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

ประเด็นเสนอ        

พิจารณาภาระงานสอนคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564       เกินกว่า 12

หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ภาระงานสอนสอบคณาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา



๒๕๖๔



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๖.๓๐ น.

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


