รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 4/๒๕๕7 วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
-------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
๒. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
๓. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
๕. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
๖. ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๗. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
๘. อ.เจนวิทย์ นวลแสง
๙. ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์
๑๐. อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
๑๑. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
๑๒. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
๑๓. นางกันตา ปานสวัสดิ์

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

ผู้ลาประชุม
1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
2. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่
4/๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ซึ่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์แ ละนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.จักรี ไชยพินิจ เข้าร่วมประชุมและมอบ
วารสารวิชาการ “การเมือง การบริหาร และกฎหมาย” ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้แก่ ศาสตราจารย์
ดร.ศุภ ชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่ งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดประชุม จานวน 50,000 บาท ทั้งนี้ มีนิสิตแลกเปลี่ยน
จากประเทศอินโดนีเซียของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมนาเสนอผลงานในที่ประชุมจานวน 6 หัวข้อ ซึ่ง ดร.
จักรี ไชยพินิจ ได้ถูกเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้ดาเนินรายการในที่ประชุ มวิชาการ ในหัวข้อ “Administration and
Security” อีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 โครงการเครือข่ ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การประกัน คุ ณ ภาพ ระหว่าง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 607 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระหว่างคณะรัฐ ศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว่ า ที่ เรื อ ตรี ดร.เอกวิ ท ย์ มณี ธ ร คณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ กล่ า วต้ อ นรั บ
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ร่วม
กันลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้
เพื่อให้ผู้ บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลั ยได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษา และจั ดท าบั น ทึ กความร่ว มมือเครือข่ายด้านประกันคุณ ภาพการศึกษาระหว่าง 2
หน่วยงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 โครงการความร่วมมือเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่า

ที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิ ริ
วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสอง
มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทาบันทึกความ
ร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง 2 หน่วยงาน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.2 รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจั ดโครงการ “4 คณะ รวม
ใจสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๗”
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันก่อพระทรายและละเล่นกิจกรรมพื้นบ้านประเพณีไท ในงาน “ 4 คณะรวมใจ
สืบ สานประเพณี ไทยเนื่ องในวัน สงกรานต์ ” ซึ่งประกอบไปด้วยคณะต่างๆ ที่ อาศัยอยู่ร่วมกัน ในอาคาร ๖๐
พรรษามหาราชินี ๒ ได้แก่ 1. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3. คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว และ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงบ่ายได้มีการจัดงานรดน้าขอพร
จากผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รอง
อธิการบดีฝ่ายบริห าร มหาวิทยาลั ย บู รพา มาเป็นประธานในพิ ธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ช นะ ประณมศรี
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญมาเป็นอาจารย์อาวุโส ในการ
รดน้าขอพรครั้งนี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่วิทยาลัย
กาปงเฌอเตียล ในพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 24 – 28 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ใน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงพื้นที่บริเวณวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล หาข้อมูลในการจัดทาค่ายอาสาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ความ
ช่วยเหลื อแก่วิทยาลัย กาปงเฌอเตียล ว่ายังขาดแคลนหรือต้องการสิ่ งอานวย
ความสะดวกอะไรอีกบ้าง
รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กับ นั กศึกษาของวิทยาลั ยกาปงเฌอเตีย ล โดยมี ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีฝ่ ายกิจการนิสิต ร่ว ม
เดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.3.2 โครงการ “สิงห์ครามข้ามชาติ มิตรภาพข้ามแผ่นดิน ” พาน้องเรียนรู้สู่ วิถี

ชีวิตชุมชน
ด้วยงานกิจการนิสิต ได้รับความร่วมมือจากกรมราชองครักษ์ โดยจัดโครงการ “สิงห์
ครามข้ามชาติ มิตรภาพข้ามแผ่นดิน” พาน้องเรียนรู้ สู่วิถีชีวิตชุมชน ณ วิทยาลัยกาปงเฌอเตียล อาเภอปราสาท
ซอมโบร์ จังหวัดกาปงธม ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.4 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานตาแหน่งอาจารย์
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
ตาแหน่งอาจารย์ โดยเปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา และเปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาโท 2
อัตรา นั้น บัดนี้ ผลการคัดเลือกอาจารย์วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล
การคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับพยัญชนะ ดังนี้
ตาแหน่ง อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 90421 และ 90493
1. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายศิริศักดิ์
จึงถาวรรณ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ
1.4.2 การพิจารณานักเรียนทุนของสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ (สพร.)
ตามที่ คณบดีคณะรัฐ ศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เสนอเรื่องพิ จารณานั กเรียนทุ นของ
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 ความทราบแล้วนั้น โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ภาควิชาฯ นาเรื่องกลับมา
พิจารณาว่าคุณสมบัติของนักเรียนทุนทั้งสองคนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นั้น
เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาหรือไม่ ในการนี้ ภาควิชาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง
สองมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ เพียงแต่มีข้อสังเกตบางประการคือ หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 จะเปิดรับเข้าศึกษาต่อในกลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาเพียงสาขา

เดียวเท่านั้น ภาควิชาฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังนักเรียนทุนทั้งสองให้ทราบเพื่อพิจารณา
ประกอบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕7
วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยมอบ
ผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไข หน้า 68 แก้ไขจานวน จาก 17 คน เป็น 16 คน และแก้ไขหน้า 68 – 69
โดยให้ตรวจสอบคานาหน้านามให้ถูกต้องตรงกับรูปแบบรายงานการประชุมของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สถิติการแก้ไขผลการเรียน
งานวิชาการนาเสนอสถิติการแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ ประจาปี 2556 – 2557
พร้อมทั้งพิจารณาการบังคับใช้ของประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เกรด
ผิดพลาดของอาจารย์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เกรดผิดพลาดของ
อาจารย์ ถูกยกเลิกตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นความสาคัญ ของเรื่องการ
แก้ไขผลการเรียนจึงมอบหมาย รองคณบดี(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) ตั้งคณะทางานเพื่อยกร่าง
ประกาศฉบับใหม่เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งต่อไป
2. มองรองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) ทบทวนประกาศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มี
อยู่ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา
๔.๑ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕7

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

4.๒ ขออนุมัติคงสถานภาพการเปิดกลุ่มเรียนที่มีนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่า
ด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2557 โดยมีจานวนนิสิตไม่ถึง 25 คน ในรายวิชาต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ดังนั้น เพื่อให้
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวตามหลักสูตรนี้ได้ ภาควิชาฯ จึงขออนุมัติคงสถานภาพการเปิด
กลุ่มเรียนที่มีนิสิตลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่า 25 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโดยมอบอานาจให้คณบดีพิจารณาหากมีกรณีขอคงสถานภาพการ
เปิดกลุ่มเรียนที่มีนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่าในครั้งต่อไป
4.3 ขออนุมัติคงสถานภาพการเปิดกลุ่มเรียนที่มีนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ารายวิชา
675437 การบริหารการพัฒนา และรายวิชา 671121 การเมืองการปกครองของไทย ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2557
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ บัวหล้า อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอ
เปิดรายวิชา 675437 การบริหารการพัฒนา เนื่องจากจานวนนิสิตไม่ครบตามเกณฑ์
2. พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเปิดรายวิช า
671121 การเมืองการปกครองของไทย เนือ่ งจากจานวนนิสิตไม่ครบตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยมอบหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร์
เนื่องจากรายวิชา 671121 การเมืองการปกครองของไทย นั้นเป็นรายวิชาของภาครัฐศาสตร์
4.4 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เพิ่มเติม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความจาเป็นต้องจัดหาบุคลากรจากภายนอกเพื่อมา
ช่ว ยท าการสอนในวิช าต่ าง ๆ ตามหลั ก สู ตรมหาวิท ยาลั ย เนื่ อ งจากคณาจารย์ ภ ายในคณะรัฐ ศาสตร์แ ละ
นิ ติ ศ าสตร์ มี ภ าระการสอนเต็ ม ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดไว้ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาว่าด้ ว ยอาจารย์ พิ เศษ ภาควิ ช ารัฐ ประศาสนศาสตร์จึ งใคร่ข อแต่ งตั้ งบุ ค คลภายนอกที่ มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์เพื่อทาหน้าที่สอนในหลักสูตรต่างๆ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบจานวน 3 ราย ดังต่อไปนี้

1. นางสาวเจนจิรา ลีลาพลกุล
2. นายศิริชัย สิทธิโอภาสนันท์
3. นางสาวศุภลักษณ์ ลีฬหาธีรพงศ์
4.5 พิจารณาการขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตประจาภาคเรียนที่ 2/2556
ด้วย อาจารย์สุรินทร์ สรงสระแก้ว อาจารย์สุพิชฌาย์ ศักดิ์ศรีพยากร และอาจารย์
จุฬาลักษณ์ พันธัง อาจารย์ผู้สอนประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิต
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์สุรินทร์ สรงสระแก้ว ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนางสาวจริยา ประพันธ์ รหัสนิสิต
55441208 วิชา 675419 Ethics for Administrators จริยธรรมสาหรับนักบริหาร ประกาศผลการเรียน
เป็น D ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น C+ เนื่องจากบันทึกคะแนนผิดพลาด
2. อาจารย์สุพิชฌาย์ ศักดิ์ศรีพยากร ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนางสาวยุวดี นิ่มสุดใจ
รหั ส นิ สิ ต 54440584 วิ ช า 675251 Principle 0f Personnel Resource Administration หลั ก การ
บริห ารทรัพยากรบุ คคล ประกาศผลการเรียนเป็น B+ ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น A เนื่องจากบันทึกคะแนน
ผิดพลาด
3. อาจารย์จุฬาลักษณ์ พันธัง ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนาวสาวสุณิสา แก้วคลี รหัสนิสิต
55021356 วิชา 675254 Personnel Resource Acquisition การได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคล ประกาศผล
การเรียนเป็น C ขอแก้ไขผลการเรียนเป็น A เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกผลคะแนน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามที่เสนอ โดยมอบหัวหน้าภาควิชากาชับอาจารย์ผู้ขอแก้ไข
ผลการเรียนให้ใช้ความรอบคอบในการบันทึกผลการเรียนต่อไป
4.6 พิจารณาการขอแก้ไขระดับผลการเรียน
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ขอแก้ไขระดับผลการเรียนของอาจารย์เอกพล ทรงประโคน
และ อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ ดังนี้
๑. อาจารย์เอกพล ทรงประโคน ขอแก้ไขระดับผลการเรียนในรายวิชา 220423 กฎหมายเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
- 53440177 นายนิรวิทย์ โชติกเสถียร กลุม่ 2101 ขอแก้ไขระดับผลการเรียนจาก C เป็น B+
๒. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ ขอแก้ไขระดับผลการเรียนในรายวิชา 678356 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2 ดังนี้
- 54441472 นายจักรภัทร คล้ายจาด กลุม่ 2101 ขอแก้ไขระดับผลการจาก D+ เป็น C
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามที่เสนอ โดยมอบหัวหน้าภาควิชากาชับอาจารย์ผู้ขอแก้ไข
ผลการเรียนให้ใช้ความรอบคอบในการบันทึกผลการเรียนต่อไป

4.7 พิจารณารายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557
ไตรมาสที่ 1
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 เพื่อใช้
เป็ น แนวทางส าหรับ การดาเนิ น การของคณะ นั้น บัดนี้ งานนโยบายและแผนขอรายงานการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2557 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2557
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้คาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้การพัฒนาการบริหารจัดการของคณะต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติให้เร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2557

4.8 แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมวิทยานิพนธ์
ขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก รศ.ดร.ดารงค์ วัฒ นา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ของนางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทางไซเบอร์ในประเทศไทย”
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
(ไม่มี)

กาหนดประชุมครั้งต่อไป

วันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.

เลิกประชุม 16.30 น.

(นางกันตา ปานสวัสดิ์)

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

