(

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 10/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม QS๒ – ๖๐๒ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒
--------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๓. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๔. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๕. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๖. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๗. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๘. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล
๙. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๑๐. ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
๑๑. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๒. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๓. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๔. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๕. นางกันตา ปานสวัสดิ์

คณบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
10/๒๕๕๖ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชและกรมราชทัณฑ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นที่ 7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวช

วิทยา โรงพยาบาลตารวจ และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอก
วิทย์ มณีธร คณบดีและผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พันตารวจเอก ดร.ปกรณ์ มณีปกรณ์ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ร่วมเดินทาง
และควบคุมนิสิตไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต และ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐ ศาสตร์และนิติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูร พา จัดโครงการ “ร่วมใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม”
เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม” นาโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
รองคณบดี (กากับงานกิจการนิ สิต) ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงยศ เทียนทอง
นายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสระแก้ว และ นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริห ารส่ว นจัง หวัด
สระแก้ว ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่
ประสบปัญหาอุทกภัย
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อแสดงความเป็นจิตอาสาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งความเสียสละต่อสังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.2 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการบูรพาร่วมใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกับองค์การนิสิต
สภานิสิต ชมรมอาสาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ “บูรพาร่วมใจ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้าท่วม” ณ อาเภอจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นาโดย อาจารย์เสถียร ปุรณะวิ ทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกีฬา นันทนาการ ศิลปและวัฒนธรรม และ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
การจัดโครงการ บูรพาร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความเป็น
จิตอาสาของผู้บริหารและนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งความเสียสละต่อสังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 การเสียชีวิตของ นางสาวนิสากร เพียรพิทักษ์ นิสิตชันปีที่ 2 สาขาการ
บริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)
ด้วยนางสาวนิสากร เพียรพิทักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ) ได้
เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 22.00 น. โดยประมาณที่หอพักบูรพาภิรมย์ เฟส 3 ด้วย
การผูกคอเสียชีวิตที่ห้องน้าภายในห้องพัก ทางญาติผู้เสียชี วิตได้นาศพไปตั้งบาเพ็ญกุศล ณ วัดสองคลอง อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะทาการฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครังที่ 9/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ 19
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2557 ควรมีกระตุ้นให้เกิดการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ตั้งแต่ต้นงบประมาณ
4.๒ ขอเสนอร่ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาเพื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล และเสนอ
อธิการบดี เรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน

ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศ เรื่อง การ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2553
กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทาประกาศให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิการบดีพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อดาเนิ นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี และ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.3 ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาต้าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต้าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี
ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ที่ 0006/2555 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิน เพิ่ ม พิ เศษแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาแหน่งนักวิชาการพัสดุและตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พ.ศ.2555 ประกาศ
ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 นั้น ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งแนวทางการจัดทาประกาศให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเห็นควรให้ทุกส่วนงานที่จะดาเนินการจั ดทาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาข้อมูล รายละเอียดของหลักเกณฑ์ก่อนนาเสนออธิการบดีพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการการเงินและ
บั ญ ชี คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่ อ ด าเนิ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เศษให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
นักวิชาการพัสดุ
4.4 แผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปี
การศึกษา 2556 ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาและจุดที่ควรพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ประเด็ น เร่งด่ ว นในการพั ฒ นาและจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา คณะรัฐ ศาสตร์แ ละ
นิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนยกระดับคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
4.5 ขอความเห็นชอบในการแต่งตังอาจารย์พิเศษ (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความจาเป็นต้องจัดหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อช่วยทา
การสอนในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2556 จึงขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จานวน 14 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังรายนามดังต่อไปนี้
1. รายชื่ออาจารย์พิเศษที่ได้ขอเสนอแต่งตั้งแล้วในปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย
1.1 ว่าที่ ร.ต.ต.เชิดชัย คงวัฒนกุล
1.2 อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
1.3 อาจารย์ธรรศ ปานสวัสดิ์
1.4 อาจารย์อัญชลาวไล บุศยธรรม
1.5 พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญศิริ
1.6 พ.ต.ท.ธฤตะวัน วนาพันธ์
1.7 รศ.ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ
1.8 อาจารย์พรศิริ ศิริสะอาด
1.9 พ.อ.วัฒนพงศ์ มหิพันธ์
1.10อาจารย์จินดารัตน์ ยศสมศักดิ์
1.11อาจารย์เจนจิรา ลีลาพลกุล
1.12อาจารย์ณัฐพล อมตวณิช
1.13อาจารย์มุติทัต เอายะกุล
1.14อาจารย์จิรพัฒน์ อุ้มมนุษย์ชาติ
1.15ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์
1.16อาจารย์นภัสวรรณ สุภาทิตย์
1.17อาจารย์สุภาพร มานะจิตประเสริฐ
1.18อาจารย์วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
1.19อาจารย์ประกาศิต เจิมรอด
1.20พ.อ.ดร.พร ภิเศก
1.21พ.อ.ดร.สนธิ นวกุล

1.22ผศ.ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ
2. รายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย
2.1 ดร.กุศล สุวรรณรัตน์
2.2 อาจารย์ภควัต เลาหะวรินโรจน์
2.3 อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
2.4 อาจารย์สุพิชฌาย์ ศักดิ์ศรีพยากร
2.5 อาจารย์สุมนา จันทราช
2.6 อาจารย์วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
2.7 อาจารย์เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
2.8 อาจาย์พฤฒ จันทรเจริญ
2.9 อาจารย์สุมาลี ยืนยงนาวิน
2.10 อาจารย์ศิริกุล ชัยโรจน์วงศ์
2.11 อาจารย์อาภาภรณ์ เกียรติมาลาวงศ์
2.12 ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
2.13 อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร
2.14 อาจารย์ภควัต สมิธธ์
4.6 พิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารเที ย บโอนประสบการณ์ ก ารท้ า งานแทนรายวิ ช า
677483 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการปกครอง
ท้องถิ่น มีมติเรื่ องเกณฑ์ การเที ย บโอนประสบการณ์ การทางานแทนรายวิช า 677483 สหกิจศึกษาทางการ
ปกครองท้องถิ่น
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยจัดทาเป็นประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไป

4.7 การประเมินแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ปี 2556 – 2559
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556 นั้น บัดนี้งานนโยบายและแผนได้ดาเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ 2556 ตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ ขอนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้
1. แนวทางปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2. แนวทางพัฒนาผลการดาเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีแนวทางพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. ควรมีการปรับตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม
2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ต้องคานึงถึงการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ควรวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกัน
4.8 พิจารณาขอแก้ไขเกรดนิสิต
ตามที่ อาจารย์ Lanjun Huang ผู้สอนรายวิชา 675225 Chinese for Executives
Communication 1 (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร 1) กลุ่ม 01 และ กลุ่ม 2101 ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555 นั้น แต่ด้วยเกิดความผิดพลาดในการตัดผลคะแนน จึงต้องปรับแก้ไขช่วงคะแนนใหม่ ส่งผลให้
เกรดนิสิตมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอแก้ไขเกรดนิสิตใหม่
ประเด็นเสนอ เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาการแก้ ไขเกรดนิ สิ ต ในรายวิ ช า 675225 Chinese for Executives
Communication 1 (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร 1) กลุ่ม 01 และ กลุ่ม 2101 ในภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
4.9

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาโทของคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจา
บางส่วนเวลา และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออ าจารย์
ประจาหลักสูตร ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ในการนี้ งานวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงาน
จึงขอสรุปรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรวิชาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาโท
การบริหารงานยุติธรรม และหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร
หลักสูตร

สาขาวิชา

วิชาโทการบริหารงานยุติธรรม

-

วิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักบริหาร

-

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

รายชื่ออาจารย์ประจ้า
หลักสูตร(เดิม)
1.อาจารย์พรรณวสา สมิธธ์
2.อาจารย์วิภา เฟื่องฟูดารงชัย
1.MISS. LANJUN HUANG
2.MISS. CHUANYAN SUN

รายชื่ออาจารย์ประจ้า
หลักสูตร(ใหม่)
1.อาจารย์วิภา เฟื่องฟูดารงชัย
2.อาจารย์ธัช ขันธประสิทธิ์
1.MISS. LANJUN HUANG
2.อาจารย์ประสิทธิ์ เงินชัย

มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.10 ขอแต่งตังอาจารย์พิเศษ สังกัดส้านักงานจัดการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาโท
การบริหารงานยุติธรรม นั้น ในการนี้ สานักงานจัดการศึกษา จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังรายนามดังต่อไปนี้
1.1 พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
1.2 พ.ต.ต.ธฤตวัน วนาพันธ์
1.3 อาจารย์เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
1.4 อาจารย์พฤฒ จันทรเจริญ

4.11 แจ้งรายชื่อนิสิต ขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่น
คาร้องเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนดจานวน 3 ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังรายนามดังต่อไปนี้

๑.นางสาวการมนั ส พิ ม ลทั ด ๕๕๔๔๐๐๕๓ เปลี่ ยนจากนิ สิ ตประเภทภาคพิ เศษเป็ น นิ สิ ตภาคปกติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป
2.นางนวรัตน์ สุ ขแสง 45440815 เปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิช านิติศาสตร์ เป็นนิสิ ตภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป
3. นางสาวธิติมา ปานเครือ 55441687 เปลี่ยนกลุ่มเรียน จากสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (เรียนวัน
ธรรมดา) เป็นสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

4.12 แจ้งรายชื่อนิสิต ขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการเรียนใน
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่น
คาร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนดจานวน 7 ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังรายนามดังต่อไปนี้
๑.นางสาวสุวรรณา สุขแสงสว่าง

54520854

2. นางสาวศิวรา ลีลาทนาพร

54520457

3. นางสาวกมลชนก สิงโตทอง

54520407

4. นางสาวสร้อยสุวรรณ จารัส

54520853

5. นางสาวสุภาพรรณ สุขพรรณภรณ์

54520753

6. นางสาวกรรณิกา เสืออบ

55100411

7. นายดนัยภัทร อุ่นเจริญ

55660008

4.13 พิ จารณาแก้เกรด U และ F ของภาค 2/2555 รายวิชา 680502 Research Methodology in
Law ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางกฎหมาย และรายวิ ช า 680531 Advanced Constitutional Law and
Constitutional Procedure กฎหมายรัฐธรรมนูญชันสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ของนายอัครเดช สี
เหมือน รหัสนิสิต 55920902
ด้วยนายอัครเดช สีเหมือน รหัสนิสิต 55920902 ได้เคยประสานติดต่อผู้ประสานงาน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่านเดิม (ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์) ในการยื่นขอสอบนอกตารางในรายวิชา 680502
Research Methodology in Law ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย และรายวิชา 680531 Advanced
Constiutional Law and Constitutional Procedure กฎหมาย รัฐธรรมนูญขั้นสูง และวิธีพิจารณาคดี
รัฐธรรมนูญ เนื่องด้วยไม่สามารถมาสอบตามกาหนดตารางสอบได้ เพราะสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจได้
จะต้องฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจที่ ศปร.ภ.2 ซึ่งตรงกับตารางวันสอบจึงไม่สามารถมาสอบได้ อีก
ทั้งได้มาติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อขอสอบไว้แล้ว และได้ยื่นคาร้องขอสอบไว้ต่อ ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ แต่
ยังไม่ได้นัดวันสอบ จนกระทั่งทราบว่าผลการเรียนได้ถูกประกาศเกรดแล้วโดยที่ผู้ประสานงานหลักสูตรท่านใหม่

(ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์) และหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ไม่ทราบเรื่อง จึงได้ส่งผลการเรียนไปแล้วทาให้ ปรากฏผล
การเรียนดังนี้
1. รายวิชา 680502 Research Methodology in Law ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ได้ระดับ U
2. รายวิชา 680531 Advanced Constitutional Law and Constitutional Procedure กฎหมาย
รัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ได้ระดับ F
ต่อมานิสิตทราบผลจึงได้มาติดต่อยื่นคาร้องใหม่อีกครั้งต่อผู้ประสานงานหลักสูตร และทางผู้ประสานงาน
หลักสูตรได้แจ้งประสานไปยังผู้สอน ซึ่งในรายวิชา 680502 Research Methodology in Law ระเบียบวิธีวิจัย
ทางกฎหมาย ดร.ณัฎฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสอนได้ใช้วีการวัดผลด้วยให้นิสิตทารายงาน
เหมือนกับผู้เรียนคนอื่นๆ ซึ่งนิสิตได้จัดส่งรายงานระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายและผู้สอนได้ตรวจเป็นที่เรียบร้อย
แล้วและให้ผลการสอบเป็น S ส่วนกรณีรายวิชา 680531 Advanced Constitutional Law and
Constitutional Procedure กฎหมายรัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ผู้สอน คือ ดร.เชาวนะ
ไตรมาศ และ ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบสอนได้ออกข้อสอบใหม่และได้ให้นิสิตสอบพร้อมทั้งตรวจผล
การสอบเป็นที่เรียบร้อย มีผลการสอบ 71 คะแนน คิดเป็นระดับ B
ด้วยเหตุดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรมแก่นิสิต ขอให้ทางคณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้เกรด ผลการเรียนของนายอัครเดช ดังนี้
1. รายวิชา 680502 Research Methodology in Law ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ได้ระดับ S
2. รายวิชา 680531 Advanced Constitutional Law and Constitutional Procedure กฎหมาย
รัฐธรรมนูญขั้นสูงและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ได้ระดับ B
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑.เห็นชอบแก้ไขผลการเรียนรายวิชา Research Methodology in Law ๖๘๐๕๐๒ ภาคเรียน
ปลาย ๒๕๕๕ ของนายอัครเดช สีเหมือน จากผลการเรียน U แก้ไขเป็น S
๒.เห็ น ชอบแก้ ไขผลการเรี ย นรายวิ ช า Advanced Constitution Law and Constitutional
Procedure ๖๘๐๕๓๑ ภาคเรียนปลาย ๒๕๕๕ ของนายอัครเดช สีเหมือน จากผลการเรียน F แก้ไขเป็น B
4.14 พิ จารณาคุณ สมบัติของบุคคลผู้สมัค รเข้าเป็นนิสิตระดับปริญ ญาโท ภาคพิ เศษ หลักสูตรนิติศ าสตร
มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 จ้านวน 2 ราย
ด้วยได้มีประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ /2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีผู้สมัครจานวน 2 ราย มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.5
ซึ่งตามประกาศข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 3.2.5 กาหนดว่า เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม้น้อยกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่
เรียกชื่อทานองเดียวกัน
ทั้งนี้ผู้สมัครทั้งสองรายได้ยื่นหนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จึงขอเสนอคณะกรรมการคณะฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ได้แก่
๑.นางสาวสุมาลี พรมศรี
๒.นายอมเรศ นทีทอง

4.15 การขอย้ายและเปลี่ยนรหัสนิสิตจากวิทยาเขตสระแก้วกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ใน
ภาคปลายปีการศึกษา 2/2556
ด้วยมีนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ ณ วิทยาเขต
สระแก้ว จานวน 16 คน ได้ลงนามยื่นบันทึกขอย้ายกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา(บางแสน) ในภาคปลายปี
การศึกษา 2/2556 และได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กับ
วิทยาเขตสระแก้ว มีมติให้นิสิตดังกล่าวย้ายกลับมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน
เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว จึงขอให้ทางคณะกรรมการคณะพิจารณาให้นิสิตดังกล่าวย้าย
และเปลี่ยนรหัสนิสิตจากวิทยาเขสระแก้วกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา(บางแสน) ในภาคปลายปีการศึกษา
2/2556
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา

พิจารณาแล้วมีมติดังนี
๑.เห็นชอบในหลักการย้ายนิสิตกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

๒.เห็นควรมอบหมายให้ดาเนินการตรวจสอบการลงรหัสนิสิตเมื่อย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา บาง
แสน โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ไม่ให้เกิดผลกระทบเรื่องระยะเวลาในการศึกษาและค่าใช้จ่าย
ของนิสิต

4.16 รายชื่ออาจารย์พิเศษภาคการศึกษา 2/2556

พิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษา
2/2556 ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4 ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาค
บัณฑิต) จานวน 18 คน
อนึ่ง รายนามอาจารย์พิเศษลาดับที่ 1-15 เป็นผู้เคยรับผิดชอบสอนรายวิชาของภาคนิติศาสตร์และเคยได้รับ
การเสนอการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษจากคณะกรรมการคณะฯ ไปแล้วในภาคการศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2556
จึงไม่ได้แนบประวัติ ส่วนกรณีลาดับที่ 16 นางสาววัลภ์ วิเศษสุวรรณ์ เคยเป็นอาจารย์ประจาบางส่วนเวลาแต่สัญญาได้
สิ้นสุดลงแล้ว ส่วนลาดับที่ 18 นายกันตพัฒน์ นาคเจริญ เป็นผู้สอนร่วมในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กับนายกิตติ ตติยเกียรติ จึงขอเสนอพิจารณาเห็นชอบเสนอแต่งตั้งรายชื่อตามลาดับทั้ง 18 ลาดับเป็นอาจารย์พิเศษใน
ภาค 2/ 2556 ต่อไป
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ใหม่) จานวน ๑ คน และอาจารย์พิเศษ
(เดิม) จานวน ๑๘ คน เพื่อปฏิบัติงานการเรียนการสอนของภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๖ ประกอบด้วย
1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
2. ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์
3. นายวันฉัตร ชุณหถนอม
4. รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช
5. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
6. นายธนกฤต วรธนัชชากุล
7. นายคถา สถลสุต
8. นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
9. ผศ.(พิเศษ) พ.ต.อ.ปกรณ์ มณีปกรณ์
10. ดร.สอาด หอมมณี
11. ดร.คมสัน สุขมาก
12. ผศ.(พิเศษ)ประทีบ ทัปอัตตานนท์
13. นายศิริชัย สิทธิโอภาสนันท์
14. นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล
15. ดร.สุเมธ เดียวอิศเรศ
16. นางสาววัลภ์ วิเศษสุวรรณ์
17. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
18. นายกันตพัฒน์ นาคเจริญ

4.17 พิจารณาหารือให้ค้าแนะน้าค้าปรึกษาต่อคณบดี และเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณ ฑิต ในส่วนของคุณ สมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 โครงการความร่วมมือ
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับส้านักงานอัยการสูงสุด
ด้วยหลังจากผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่านเดิมได้พ้นหน้าที่ไปตาม
คาสั่งมหาวิทยาลัย และได้มีการแต่งตั้ง ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ เป็นผู้ประสานงานหลักสูตรคนใหม่นั้น ปรากฎได้
พบว่าได้มีนิสิตชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ MR.KHAMPACHAK KEOPHUVONG
รหั ส นิ สิ ต 54921224 มาศึกษาต่อในหลั กสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณ ฑิ ต หลั กสูตรใหม่ พ.ศ.2553 ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน โดยเป็นนิสิตตามโครงการสานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พั ฒ นาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศไทยและกระทรวงการต่ างประเทศลาว ตั้ งแต่ ภ าคต้ น ปี
การศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต และได้
สอบงานนิพนธ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ไม่ได้เป็นผู้ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ แต่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Bechelor of
Architecture) จาก National University of Laos
ภาควิชานิติศาสตร์ได้มีการประสานสอบถามไปยังนิสิต ซึ่งนิสิตดังกล่าวได้มาติดต่อทาง
ภาควิชานิติศาสตร์และแจ้งให้หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และผู้ประสานงานหลักสูตรคนใหม่ทราบว่า ในเรื่องการ
เข้ามาศึกษาของตนนั้น ในกรณีไม่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์นั้น ทางผู้ประสานงานหลักสูตร
ท่านเดิมทราบตั้งแต่ตนเข้ามาศึกษาแล้วว่าไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ และได้บอกตนว่า
ตนเป็นนิสิตที่มาตามนโยบายความร่วมมือ จึงสามารถศึกษาได้ อีกทั้งไม่ได้ให้ตนปรับพื้นฐานรายวิชาทั้งที่ตนได้
สอบถามแล้ว ทาให้เข้าใจว่าเป็นนิสิตต่างชาติตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นและสามารถเรียนได้
จึงได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์มาจนครบหลักสูตรและหน่วยงานที่ให้ทุนได้โอนเงินมาให้แก่ทาง
มหาวิทยาลัยบูรพาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันต้องการสาเร็จการศึกษาเพราะได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว อีกทั้งทุน
ที่ตนได้รับมาได้หมดระยะเวลารับทุนแล้ว ปัจจุบันไม่ได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว เวลาจะเข้ามาประเทศไทยจะมาได้ใน
ระยะเวลาสั้นๆ และจะต้องกลับ ไปทางานที่ประเทศตน ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาไว้แล้ ว แต่ไม่ส ามารถ
ดาเนิ น การขอจบการศึ กษาได้เนื่ องจากขาดคุณ สมบัติ ของผู้ เข้าศึก ษาต่อตามหลั ก สู ตรนิติ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 ในข้อที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต
กรณีดังกล่าวทางภาควิชานิติศาสตร์ได้เคยนาเสนอรองคณบดีงานบัณ ฑิตศึกษา เพื่อ
นาเข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิช าการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นได้นาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อหารือแนวทางใน
เบื้องต้นในเรื่องของการพิจาณาปรับพื้นฐานความรู้สาขาวิชานิติศาสตร์ของนิสิตชาวต่างชาติซึ่งทางคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรได้มีมติ ดังนี้
1.
ให้ ป รั บ พื้ น ฐานความรู้ อบรมเนื้ อหากฎหมายให้ ครอบคลุ มหลั กกฎหมายพื้ น ฐานโดยจั ดเป็ น
หลักสูตรอบรม 54 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 11-16 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพื่อให้นิสิตมีพื้นความรู้ทางด้านกฎหมายไทย
เบื้องต้น
2.
ส่ ว นกรณี เรื่อ งของการขาดคุ ณ สมบัติ ของผู้ เข้ าศึก ษาต่ อตามหลั กสู ต รนิ ติศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 ในข้อที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิตนั้น เห็นชอบในหลักการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามที่คณบดีได้รับคาแนะนาด้วยการปรึกษาจากการประชุมคณะกรรมการ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามมติดังกล่าวภาควิชานิติศาสตร์จึงนาวาระเข้าประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพื่อให้ทางคณะกรรมการ
คณะฯ ให้คาแนะนาคาปรึกษาต่อคณบดี และเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ใน
ส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับสานักงานอัยการสูงสุด ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5.3 และในหมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 2.2 วรรคท้าย และเพื่อหารือปรึกษาให้คาแนะนา
พิจารณาแนวทางแก้ไข และพิจาณาเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบโดยผ่านความเห็นขอบของสภาวิชาการ โดย
อาศัยอานาจดังนี้
ตามหลั ก สู ต รนิ ติ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต หลั กสู ต รใหม่ พ.ศ.2553 โครงการความร่ว มมือ ระหว่างคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากับสานักงานอัยการสูงสุด ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5.3 และใน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 2.2 วรรคท้าย ได้วางหลักเกณฑ์กาหนด
ในเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้เหมือนกัน คือ
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตร์ จ ากสถาบั น ที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
(2) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตร์ โ ดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมไม้ น้ อ ยกว่ า 2.5 หรื อ มี
ประสบการณ์ในการทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อทานองเดียวกัน
คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจาก(1)และ(2)ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 4
ข้อ 5 และข้อ 32 กาหนดดังนี้
ข้อ 4 คุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
4.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
4.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4.3 ไม่เป็ น โรคติ ดต่ อร้ ายแรงซึ่งเป็ นโรคที่ สั งคมรังเกี ยจและ/หรือ เป็ น โรคที่จ ะเป็ น อุป สรรคต่ อ
การศึกษา
ข้อ 5 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยจะกาหนดรายละเอียด
และประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราขการมหา
วิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4 เข้าเป็นนิสิต ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้...ฯลฯ
ข้อ 32 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หากมีข้อขัดข้องไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้อิ
การบดีดาเนินการได้ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประเด็นเสนอ
มติ

เพื่อพิจารณา

เมื่อพิจารณาแล้วมีมติให้ดาเนินการดังนี้
๑.ที่ประชุมมีมติรับ ทราบ โดยมอบหมายให้หั วหน้าภาควิชานิติศาสตร์ดาเนินการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ ย วข้ องเพื่ อ อ้างอิงเป็ น หลั ก ฐานในการยกเว้น คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะเข้าศึ กษาต่ อ ในหลั กสู ต รนิ ติ ศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓

๒.ที่ประชุมมีมติรับทราบการดาเนินการของภาควิชานิติศาสตร์ในการจัดการศึกษาปรับพื้นฐานความรู้ทาง
นิติศาสตร์และทดสอบพิจารณาผล ซึ่งดาเนินการโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว
๓.มอบหมายให้ งานบั ณ ฑิ ตศึกษาดาเนินการเวียนแจ้งคณะกรรมการประจาคณะเพื่ อพิจารณาส าเร็จ
การศึกษาตามระเบียบต่อไป
4.18 พิจารณารายงานการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2556 ไตรมาสที่ 3 – 4
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 เพื่อใช้
เป็ น แนวทางส าหรับ การดาเนิ น การของคณะ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ไตรมาสที่ 3 - 4 ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.2556 – เดือนกันยายน พ.ศ.
2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ
ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยข้อให้นาข้อมูลการติดตามผลมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2557 ต่อไป เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี1ประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
ก้าหนดประชุมครังต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15.30 น.

เลิกประชุม 19.00 น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

