รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 12/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๓. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๔. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๕. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๖. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
๗. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
๘. ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์
๙. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๑๐. อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๑. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๒. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๓. นางกันตา ปานสวัสดิ์

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

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

ผู้ลาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เริ่มประชุมเวลา 15.3๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
12/๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกับสานักงานอัยการสูงสุด มอบเกียรติบัตร
แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูง สปป.ลาวที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Legal Legislative
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ ห้องเรียน QS2-602 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ร่วมกับสานักงานอัยการสูงสุดมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Legal Legislative โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
อัยการสูงสุด เดินทางมามอบเกียรติบัตรและสอนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบพระพุทธวชิรปัญญาบูรพานิติฯ เป็น
ของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ได้มอบวารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย
เป็นของที่ระลึกให้แก่ท่านอัยการสูงสุดในโอกาสที่มาเยือนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ศิษย์เก่า หลักสูต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิทยาลัยบริห ารรัฐ กิจ และการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศ ล
สโมสรไลออนส์ชลบุรี ภาค 310c บางปลาสร้อย
เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ ห้ างแหลมทองบางแสน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลนาโดย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2.อาจารย์ธัช ขันธประสิทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา ร่วม
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของศิษย์ เก่ารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ และร่วมการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศลสโมสรไลออนส์ภาค 310c ชลบุรี บางปลาสร้อย ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้คว้ารางวัล
ตามรายการดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม
2. รางวัลชนะเลิศประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด ถ้วยเกียรติยศ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี
3. อาจารย์ธัช ขันธประสิทธิ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมบุคคลชายสูงสุด ในการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศลสโมสรไลออนส์ชลบุรี
ประเด็นเสนอ เพือ่ ทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 ผู้ บริห ารและบุค ลากรคณะรัฐ ศาสตร์และนิ ติศ าสตร์เข้า ร่วมโครงการปั่ น
จักรยานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ สนามชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา องค์การ
นิ สิ ต มหาวิท ยาลั ย บู ร พา จั ด โครงการปั่ น จักรยานเฉลิ ม พระเกีย รติ วันพ่ อแห่ งชาติ ซึ่งได้ รับ เกียรติ จากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ นาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

การร่วมโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5
ธันวาคม 2556 และส่งเสริมให้บุคลากรในคณะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกาลังกาย สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยรักษ์สุขภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.4 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมถวาย
พระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 5 ธั น วาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุ ม ธ ารง บั ว ศรี ผู้ บ ริ ห าร
บุคลากร และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมถวายพระพรวั นพ่อแห่งชาติ นาโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิท ย์ มณี ธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์ อาจารย์ส มคิด เพชร
ประเสริฐ รองคณบดี (กากับงานบริหารทั่วไป) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันทน์ รองคณบดี (กากับงาน
กิจการพิเศษ) ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (กากับงานกิจการนิสิต) และตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะ
รัฐ ศาสตร์และนิ ติศาสตร์ ภายในงานได้รับ เกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีและกล่าวคาถวายพระพร รวมทั้งเป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการเย็น
ศิร ะเพราะพระบริ บ าล เทิ ดพระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว ” ตรงบริเวณส่ ว นจั ดแสดงนิ ท รรศการ
หอประชุม ธ ารง บั ว ศรี การจั ด งานในครั้ งนี้ เพื่ อเป็ น การเฉลิ ม พระเกี ยรติ ในศุ ภ วาระที่ พ ระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา “การทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
บ่ ง ชี้ เกณฑ์ ม าตรฐาน และเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิน ผลการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.)”
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพากาหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินของ
ส านั กงานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) จานวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มกราคม
พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.255๗ ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00 –
16.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.)

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2.2 โครงการทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2557
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดการจัดโครงการการทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2557 ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีกาหนดการดังนี้
กิจกรรมทาบุญ
09.30 – 10.00 น. ผู้รว่ มงานลงทะเบียน
10.00 น.
เริ่มพิธีทางศาสนา ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS 2) ห้อง 102
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
11.30 น.
เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้อง 102
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
17.30 น.
ผู้รว่ มงานลงทะเบียน ณ ห้องอาหารสีคราม โรงแรมบางแสนวิลล่า บางแสน
18.00 น.
เริ่มกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี 2557
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กาหนดการจัดโครงการการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจา 2557 ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. อาคาร 60
พรรษามหาราชินี 2 ชั้น 6 ห้องพรหมโยธี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติการ
ประจาปี 2557 ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิต ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานของคณะฯ
ให้ สมาชิกของคณะฯ ได้รับทราบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายและแผนให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
๑.4 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.4.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมแข่งขันเกี่ยวข้าว ภายใต้โครงการบูรพาสืบ
สานวิถีชาวนา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะ
รัฐ ศาสตร์และนิ ติศาสตร์ เข้าร่ วมโครงการบู รพาสื บสานวิถีช าวนา จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี
อาจารย์เสรี ชิโนดม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและ
ร่วมกันเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ ภายใต้โครงการสืบสานวิถีชาวนา ได้มีการแข่งขันเกี่ยวข้าวแบ่งออกเป็น 3 รุ่นด้วยกัน
ได้ แ ก่ 1. รุ่ น อุ ด มศึ ก ษาหญิ ง 2. รุ่ น อุ ด มศึก ษาชาย 3. รุ่น ประชาชนทั่ ว ไป โดยมี นิ สิ ต คณะรัฐ ศาสตร์แ ละ
นิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 คน ได้แก่ 1. นายณัฐพงษ์ คล่องเชิงลาน นิสิตชั้ นปีที่ 2 2.นายกิติศักดิ์
ยงทวี นิสิตชั้นปีที่ 1 3.นายวรวุฒิ ทองวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสืบสานการเกี่ยวข้าว
ของชาวนา ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ และให้นิสิตได้ทากิจกรรมเป็นหมู่คณะ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4.2 สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน Pol
- Law cup Season 2 ชิงถ้วยรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เมื่ อวัน เสาร์ ที่ 7 ธั น วาคม พ.ศ.2556 ณ สนามฟุ ต บอลหญ้ าเที ยมบางแสนเอฟซี
สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน Pol – Law Cup Season 2 ชิงถ้วยรางวัล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี (ฝ่ายกิจการนิสิต) เป็นประธาน
กล่ าวเปิ ดการแข่งขัน โดยจะทาการแข่งขันกันในวันหยุ ดเสาร์ – อาทิตย์ ในวันที่ 1,7,8,14,15 ธันวาคม
2556 การจัดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน Pol – Law Cup Season 2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตรักษ์สุขภาพ”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4.3 งานกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ด้วยงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะมีการจัดงานกีฬารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ สนามกีฬา
กลางเชาวน์ มณีวงษ์ และเวลา 18.30 – 23.00 น. เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าและสานสัมพันธ์ชาว
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 10” ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา ใน
การนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหั วหน้า
ภาควิชานิติศาสตร์ ช่วยแจ้งให้อาจารย์ในภาควิชาของท่านงดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2
เพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมงานกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ

รับทราบ

1.4.4 งานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ด้วยงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้เป็นผู้จัดงานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม
พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการจั ดครั้ งนี้ ได้มี การจั ดสร้ างพระพุ ทธรูป พระไพรีพิ นาศเนื้ อโลหะรมดา ขนาดหน้ าตักกว้าง 32 นิ้ ว เพื่ อ
ประดิษฐาน ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์หลังใหม่ จานวน 1 องค์ ขนาดหน้าตัด 5 นิ้ว จานวน 20 องค์
และพระไพรีพิ น าศเนื้ อ ผงปั ดทอง จ านวน 5,000 องค์ และได้ก ราบนมัส การเจ้าประคุณ สมเด็จพระวัน รัต
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัยและนั่งอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกด้วย ในการนี้
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมงาน โดยพร้ อมเพรียง
กัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 สรุปโครงการหลักสูตร Legal Legislative
ตามที่สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ได้ขอความร่วมมือ
จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร Legal Legislative ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 11-24 พฤศจิกายน 2556 นั้น
บัดนี้โครงการได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบ
ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดี ที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
4.๒ ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ภ าคปลาย ปีการศึกษา 2556

(เพิ่มเติม)
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต นั้น ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อดังนี้
1. อาจารย์สหกรณ์ สงรัตน์
2. อาจารย์วีระชาติ แสงทวี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมติดังนี้
1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์สหกรณ์ สงรัตน์ และจ่าเอกวีระชาติ แสงทวี เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชา
รัฐศาสตร์ ประจาภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
2. ที่ประชุมให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในคราวถัดไปควรมีการแนบประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งประวัติการศึกษา
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อความรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วย

4.3 พิ จ ารณ าแบบประเมิ น ผลเพื่ อ ขอรั บ เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลน ตาแหน่งพนักงานสนับสนุนวิ ชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาตาแหน่งนักวิชาการพัสดุและตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึง
ขอเสนอร่างแบบประเมิน ผลงานเพื่ อขอรับ เงินเพิ่ มพิ เศษแก่ผู้ ปฏิ บัติงานในสาขาขาดแคลน และผู้ ปฏิ บัติงาน
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ
ที่ป ระชุม มีมติเห็ น ชอบ ทั้งนี้ขอให้ แจ้งแก่ผู้ ปฏิ บัติงานให้ ทราบเกี่ยวกับ แนวทางการประเมิ น
ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมการรับการประเมินต่อไป
4.4 พิจารณาขอปรับแผนการรับนิสิตเพื่อรองรับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ตามที่ สานักงานจัดการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติ ศาสตร์ ได้ร่างหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 นั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขออนุมัติปรับแผนรับนิสิตในปี 2557 – 2561 โดยขอรับนิสิตเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา
ภาคปกติ
(เรียนวันและเวลาราชการ)
ภาคพิเศษ
(เรียนเสาร์ – อาทิตย์)
รวม

2557

2558

2559

2560

2561

25

25

25

25

25

50
75

50
75

50
75

50
75

50
75

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มีมติเห็นชอบ
2. มีข้อเสนอแนะให้นาข้อมูลด้านต้นทุนการดาเนินการแนบเข้ามาพิจารณาด้วยเพื่อความรอบคอบใน
การพิจารณา
4 .5 พิ จ ารณ าข อ แ ก้ ไข เก รด นิ สิ ต วิ ช า 2 1 8 4 3 1 National Security

Development
ตามที่ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ เปิ ด สอนวิ ช า 218431 National Security
Development (การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ) ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร และคณะนายทหาร
เป็นผู้ประสานงานในวิชาดังกล่าว โดยทางสถาบันฯ จะดาเนินการส่งอาจารย์มาสอนในแต่ละอาทิตย์ซึ่งอาจารย์ที่
ได้รับมอบหมายจะเดินทางมาสอนและดาเนินการเก็บคะแนนนิสิตในแต่ละอาทิตย์ และในรายวิชาดังกล่าวนิสิต
จะต้องเดินทางไปดูงานตามเหล่าทัพต่างๆ โดยมีการแบ่งคะแนนดังนี้
1. คะแนนสอบกลาง
2. คะแนนสอบปลายภาค
3. คะแนนดูงาน / คะแนนรายงาน / คะแนนเก็บในห้องเรียน
4. คะแนนเข้าเรียน
จากความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกแบ่งไว้หลาย
ข้อส่งผลให้คะแนนเก็บและคะแนนสอบที่ส่งมามีหลายชุดและหลายครั้งจนกระทั่งเมื่อมีการรวบรวมคะแนน ตัด

เกรดและประกาศผลการเรียน เมื่อเกรดนิสิตปรากฏในระบบ ทาให้นิสิตมาทักท้วงจึงมีการตรวจสอบกลับไปยัง
คณะผู้ ส อนเพื่ อ ติด ตามขอคะแนนรวมอี กครั้งทั้ งหมด ดังนั้ น จึงขออนุ มั ติแ ก้เกรดราย นางสาวเรวดี ชิ ตรัต น
53440878 หลั กสูต รนิ ติศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะรัฐศาสตร์และนิ ติ ศาสตร์ วิช า 218431 National Security
Development (กลุ่ม 2101)
รายละเอียดคะแนน
คะแนนกลางภาค
คะแนนปลายภาค
คะแนนดู ง าน/คะแนนรายงาน/คะแนนเก็ บ ใน
ห้องเรียน
คะแนนเข้าเรียน
คะแนนรวม
เกรด

คะแนนเก่า
24.5
14
27.5

คะแนนใหม่
24.5
26.5
27.5

66
B+

10
88.5
A

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มีมติเห็ นชอบให้ แก้ไขเกรดรายวิชา 218431 National Security Development กลุ่ ม
2101 ของนางสาวเรวดี ชิตรัตน รหัส 53440878 จากเกรด B+ เป็น A
2. มีข้อเสนอแนะให้ดาเนินการตักเตือนโดยวาจาตามระเบียบฯ เนื่องจากเป็นความผิดพลาด
ครั้งที่ 1

4.6 พิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
ตามที่ คณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ ได้ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร
มหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารงานยุ ติธรรมและสังคม สาขาวิช าการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนั้น ในการนี้ ใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเทียบโอนรายวิชาให้กับนิสิ ตที่ศึกษาใน
หลักสูตร จานวน 6 ราย ดังนี้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
๑. ร้อยตำรวจโทพีรพจน์ สุขพิทักษ์ รหัส ๕๕๙๒๑๔๖๘
เทียบโอน ๑๑ หน่วยกิต ๔ รำยวิชำ ดังนี้

ลำ

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว

หน่วย เกรด

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่ขอเทียบโอน (ภำษำอังกฤษ)

หน่วย

ผลกำร

กิต

เทียบโอน

ดับ (ภำษำอังกฤษ)

กิต

๑

๖๗๑๕๑๖ State and Society

๓

B+ ๖๗๑๕๑๖ State and Society

๓

๒

๖๗๑๕๗๓ Social Research Methodology

๓

B+

๖๗๑๕๗๓ Social Research Methodology

๓

๓

๖๗๔๕๓๓ Security Resources Management

๓

B

๖๗๔๕๓๓ Security Resources Management

๓

๒

S

๙๙๙๐๖๑ Reading

๒

๔ ๙๙๙๐๖๑ Reading
รวม

๑๑

รวม

๑๑

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
๑. นำยดนุพล โพธิ์มี
รหัส ๕๕๙๒๑๔๖๗
เทียบโอน ๑๑ หน่วยกิต ๔ รำยวิชำ ดังนี้
ลำ

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว

ดับ

(ภำษำอังกฤษ)

กิต

๑

๖๗๖๕๖๓ Theories of Criminology

๓

B+

๖๗๖๕๖๓ Theories of Criminology

๓

๒

๖๗๕๕๒๒ Theories of Administration in
Public Sector

๓

B+

๖๗๕๕๒๒ Theories of Administration in Public
Sector

๓

๓

๖๗๑๕๑๖ State and Society

๓

A

๖๗๑๕๑๖ State and Society

๓

๔

๙๙๙๐๖๑ Reading

๒

S

๙๙๙๐๖๑ Reading

๒

รวม

หน่วย เกรด

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่ขอเทียบโอน (ภำษำอังกฤษ)

๑๑

รวม

หน่วย

ผลกำร

กิต

เทียบโอน

๑๑

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
๑. นำยอำนำจ ชูเลิศ
รหัส ๕๕๙๒๐๙๐๗
เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รำยวิชำ ดังนี้
ลำ

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว

หน่วย เกรด

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่ขอเทียบโอน (ภำษำอังกฤษ)

หน่วย

ผลกำร

กิต

เทียบโอน

ดับ (ภำษำอังกฤษ)

กิต

๑

๖๘๐๕๓๑ Advanced Constitutional Law
and Constitutional Procedure

๓

B+

๖๘๐๕๓๑ Advanced Constitutional Law and
Constitutional Procedure

๓

๒

๖๘๐๕๓๔ Advanced Public Economic
Law

๓

B+

๖๘๐๕๓๔ Advanced Public Economic Law

๓

๓

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public Law

๓

B+

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public Law

๓

๔

๖๘๐๕๑๑ Legal Philosophy and Ethics

๓

A

๖๘๐๕๑๑ Legal Philosophy and Ethics

๓

for Lawyers

for Lawyers
รวม

๑๒

รวม

๑๒

๒. ร้อยตำรวจโท อชิรวิชญ์ แสนคำ รหัส ๕๕๙๒๐๘๙๙
เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รำยวิชำ ดังนี้
ลำ

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว

หน่วย เกรด

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่ขอเทียบโอน (ภำษำอังกฤษ)

หน่วย

ผลกำร

กิต

เทียบโอน

ดับ (ภำษำอังกฤษ)

กิต

๑

๖๘๐๕๐๒ Research Methodology in Law

๓

S

๖๘๐๕๐๒ Research Methodology in Law

๓

๒

๖๘๐๕๓๑ Advanced Constitutional Law
and Constitutional Procedure

๓

B+

๖๘๐๕๓๑ Advanced Constitutional Law and
Constitutional Procedure

๓

๓

๖๘๐๕๓๔ Advanced Public Economic Law ๓

B

๖๘๐๕๓๔ Advanced Public Economic Law

๓

๔

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public Law

B+

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public Law

๓

รวม

๓
๑๒

รวม

๑๒

๓. นำงสำวนันทกำนต์ คงนิวัฒน์ศิริ รหัส ๕๖๙๒๑๑๘๗
เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รำยวิชำ ดังนี้
ลำ

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว

หน่วย เกรด

ดับ (ภำษำอังกฤษ)

กิต

๑

๓

๖๘๐๕๑๑ Legal Philosophy and Ethics

A

for Lawyers

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่ขอเทียบโอน (ภำษำอังกฤษ)

๖๘๐๕๑๑ Legal Philosophy and Ethics

หน่วย

ผลกำร

กิต

เทียบโอน

๓

for Lawyers

๒

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public

๓

A

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public

๓

๓

๖๘๐๖๕๒ Comparative Law of Obligations ๓
and Torts

A

๖๘๐๖๕๒ Comparative Law of Obligations
and Torts

๓

๔

๖๘๐๕๒๓ Advanced Theories of
Criminology and Penology

๓

A

๖๘๐๕๒๓ Advanced Theories of Criminology
and Penology

๓

รวม

๑๒

รวม

๑๒

๔. นำยศิวะพล วรรณสินสมบัติ
รหัส ๕๖๙๒๑๒๐๗
เทียบโอน ๑๒ หน่วยกิต ๔ รำยวิชำ ดังนี้
ลำ

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว

หน่วย เกรด

ดับ (ภำษำอังกฤษ)

กิต

๑

๓

๖๘๐๕๑๑ Legal Philosophy and Ethics

A

for Lawyers

รหัสวิชำ: ชื่อวิชำที่ขอเทียบโอน (ภำษำอังกฤษ)

๖๘๐๕๑๑ Legal Philosophy and Ethics

หน่วย

ผลกำร

กิต

เทียบโอน

๓

for Lawyers

๒

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public

๓
๔

๖๘๐๕๒๓ Advanced Theories of
Criminology and Penology

A

๖๘๐๕๑๒ Advanced Public

๓

๖๘๐๖๕๒ Comparative Law of Obligations ๓
and Torts

B+

๖๘๐๖๕๒ Comparative Law of Obligations
and Torts

๓

๓

A

๖๘๐๕๒๓ Advanced Theories of Criminology
and Penology

๓

รวม

๓

๑๒

รวม

๑๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดาเนินการเทียบโอนรายวิชา ดังนี้
1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
1.1.1 ร้อยตารวจโทพีรพจน์ สุขพิทักษ์ รหัส 55921486 จานวน 11 หน่วยกิต 4 รายวิชา
1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
1.2.1 นายดนุพล โพธิ์มี รหัส 55921467 จานวน 11 หน่วยกิต 4 รายวิชา
1.3 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1.3.1 นายอานาจ ชูเลิศ รหัส 55920907 จานวน 12 หน่วยกิต 4 รายวิชา
1.3.2 ร้อยตารวจโทอชิรวิทญ์ แสนคา รหัส 55920899 จานวน 12 หน่วยกิต 4 รายวิชา
1.3.3 นางสาวนันทกานต์ คงนิวัฒน์ศิริ รหัส 56921187 จานวน 12 หน่วยกิต 4 รายวิชา
1.3.4 นายศิวะพล วรรณสินสมบัติ รหัส 55921207 จานวน 12 หน่วยกิต 4 รายวิชา

4.7 พิจารณาแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
ตามที่อาจารย์จรัสศรี รูปขาดี ได้สอนรายวิชา 671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
กลุ่ม 5 ประจาภาคเรียนที่ 1/2556 และได้ดาเนินการสอน – สอบ และส่งผลการเรียนไปเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ตัดสินผลการเรียนของนิสิตคลาดเคลื่อนดังรายชื่อต่อไปนี้
เลขที่
28
29
30
31
32
34
36
39
40
41
42
44
45
46
47
48

รหัส
54430677
55030023
55030026
55030047
55030067
55030071
55030104
55030200
55030213
55030258
55030283
55030298
55030326
55030348
55030431
55030436

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนิอร ทิพย์สุวรรณ
นางสาวทิพย์พิพัฒน์ จั่นทองสุข
นางสาวพรทิพย์ โคกขุนทด
นางสาวอรณิชา ไข่เกษ
นางสาวกิตติยา นิลวดี
นางสาวโสฐิดา คงงาม
นางสาวมินตรา บุญล้อม
นางสาวชมพูนุท สังข์ศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทโรจน์
นางสาววาสนา พรหมพันใจ
นางสาวดารารัตน์ บุณมาก
นายอาทิตย์ ภารวงค์
นางสาวกมลรัตน์ ขานอยู่
นางสาวชญามน จันทนา
นางสาวปริญธิดา จันลา
นางสาวกนกวรรณ สะอาด

คะแนน
แก้ไข
72.6
74.3
79.2
88.2
76.3
85.5
87.6
88.1
75.7
77.9
78.6
76.2
66.2
89.3
60.1
84.4

เกรด
แก้ไข
C+
B
B
B+
B
B+
B+
B+
B
B
B
B
C
A*
C
B+

คะแนน
เดิม
74.3
70.2
86.9
79.9
86.2
83.3
80.9
82.4
72.8
84.9
68.5
68.6
86.6
64.8
77
75.7

เกรด
เดิม
B
C+
B+
B
B+
B
B
B
C+
B+
C+
C+
B+
C
B
B

เลขที่
49
50
52
55
56
57
58
59
60
65
67
68
69
70
71

รหัส
55030439
55030442
55030444
55030456
55030549
55030552
55030572
55030599
55030640
55030689
55030691
55030693
55030699
55030700
55030701

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวจตุรพร โฉมศิริ
นายณัฐวุฒิ คล่องแคล้ว
นางสาวปิรยฉัตร ราเพย
นายดนุพล ม่วงสุขศรี
นางสาวจริยา พาดี
นางสาวณัฐฌา บัวจันทร์
นางสาวอาพร สุขประเสริฐ
นายวีรยุทธ มะลิซ้อน
นายจิรวัฒน์ แดงใจ
นางสาวธันย์ชนก ยิ่งรักชัย
นางสาวประภารัตน์ เกิดจันทึก
นางสาวปุญญิศา ศรีหาญ
นางสาววรัญญา ฮวบลอยฟ้า
นายวัชรากร สีสมัย
นางสาววีนัสนันท์ อ่องละออ

คะแนน
แก้ไข
69.3
60.4
76.6
69
76.6
71.2
78.1
50.2
80.4
67.2
75.1
86
67.3
74.1
60.7

เกรด
แก้ไข
C+
C
B
C+
B
C+
B
C
B
C+
B
B+
C+
B
C

คะแนน
เดิม
63
70.3
73.9
77.3
68.9
80.4
66.2
70.1
73.9
79.6
86
67.3
74.1
60.9
68.4

เกรด
เดิม
C
C+
C+
B
C+
B
C
C+
C+
B
B+
B
B
C
C+

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ที่ป ระชุมมีมติเห็ น ว่าการแก้ไขผลการเรียนจานวน 31 ราย จะมีผลกระทบในวงกว้าง เพื่อความ
ถูกต้อง รอบคอบ และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย จึงมอบหมายให้ หัวหน้าภาควิชารัฐ ประศาสนศาสตร์, รอง
คณบดี (ดร.รุ้ งนภา ยรรยงเกษมสุ ข) ,รองคณบดีฝ่ ายกิจการนิ สิต (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) และ
อาจารย์จรัสศรี รูปขาดี ศึกษาข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปต่อกรณีปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น
2. นาเสนอผลสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะในคราวประชุมถัดไป
3. เนื่องจากเป็นความผิดพลาดของผู้สอน ขอให้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาการทาหน้าที่การ
สอนในภาคเรียนถัดไป

4.8 ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาและผลการศึกษาของนิ สิ ตระดับ ปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555
จานวน 10 คน ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ปี
จานวน 4 คน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน)
จานวน 1 คน
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน 3 คน

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

จานวน 2 คน
10 คน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษาจานวน 10 รายตามเสนอ ดังนี้
1.1 นางสาวฝนทิพย์ ศิริภักดีกุล รหัส 53440595 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริหารทั่วไป
1.2 นางสาวขวั ญ ประถม เดชด ารง รหั ส 53441053 หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
1.3 นายพิพัฒน์ โชคเสาวภาคย์ รหัส 53441053 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริหารทั่วไป
1.4 นางสาวสุภิดา ภู่ทอง รหัส 53440645 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
ทั่วไป
1.5 นายนรากรณ์ เหล่าทอง รหัส 54441422 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
บริหารทั่วไป
1.6 นายเอกกร สว่างจิตต์ รหัส 53441621 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
ทั่วไป
1.7 นางอั งศุ ภ า ศรจั น ทร์ รหั ส 53441585 หลั กสู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น
1.8 นางสาวนพพรรณชนก ไพพรรณรัตน์ รหัส 53441615 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น
1.9 นายสัมพันธ์ พูโคตร รหัส 52440875 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1.10
นางสาวศศิธร จงอริยะกุล รหัส 52440875 หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต
2. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556
4.9 รายงานบัญชีกองทุนสวัสดิการของส่วนงานคณะฯ ประจาปีงบประมาณ

2556
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

4.10 ขอเสนอแก้ไขผลการเรียนนิสิต 2 รายวิชารายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 รายวิชา 675201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2102 ใน
ความรับผิดชอบของอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ขอแก้ไขเกรดนิสิต ชื่อนางสาวการมนัส พิมลทัต รหัสนิสิต

55440053 (รหัสนิสิตเดิม) หรือ 55140376 (รหัสนิสิตใหม่) ซึ่งลงทะเบียนเรียนในวิชานี้จากเกรด F เป็น B+
เนื่องจากนิสิตได้เปลี่ยนสถานะจากนิสิตภาคพิเศษเป็นนิสิตภาคปกติ และมีการเปลี่ยนรหัสนิสิต ใหม่จึงทาให้เกรด
ไม่ขึ้นในระบบ
1.2 รายวิชา 672564 Principle in Comparative Politics ในความรับผิดชอบของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ พร้อมคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ขอแก้ เกรดนิสิต นายจิรวัฒน์ ศุภรัตนเสรี รหัสนิสิต 56910262
โดยแก้ไขจากเดิมเกรด C+ เป็น B+ เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในระหว่างการกรอกข้อมูล
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
1.1เห็ น ชอบการแก้ไขผลการเรียน รายวิช า 675201 ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐ ประศาสน
ศาสตร์ กลุ่ม 2102 ผู้สอนอาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ของนางสาวการมนัส พิมลทัต รหัสนิสิต
55440053 จากผลการเรียน F เป็น B+ ทั้งนี้มอบงานวิชาการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นความผิดพลาดใน
การดาเนินการของอาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งที่เท่าใด และให้ดาเนินการตามระเบียบฯ
1.2 เห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 672564 Principle in Comparative Politics
ผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ของ นายจิรวัฒน์ ศุภรัตนเสรี รหัสนิสิต 56910262 จาก
ผลการเรียน C+ เป็น B+ ทั้งนี้มอบงานวิชาการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นความผิดพลาดในการดาเนินการ
ของอาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งที่เท่าใด และให้ดาเนินการตามระเบียบฯ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
กาหนดประชุมครั้งต่อไป

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุม 18.20 น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

