รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 6/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 6/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอภิปรายผลประเมินผล
การฝึกงานสหกิจศึกษา
ด้วยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอภิปรายผลประเมินผลการฝึกงานสหกิจศึกษา
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โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กร” ทั้งนี้ภายในงานได้มีการรับฟังการ
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน และอภิปรายผลการประเมินผลการฝึกงานสหกิจศึกษา จากนิสิตผู้ที่มีประสบการณ์
การทางานด้านท้องถิ่น การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อในนิสิตผู้มีประสบการณ์การทางานด้านท้องถิ่นได้นาเสนอ
การทางานที่ผ่านมาโดยการนาแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
คณาจารย์และนิสิตในการนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานด้านท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
“การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ”
ด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ” โดยได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์
บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของทางคณะฯ และบุคคลที่สนใจ ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนารายงานการวิจัย
เชิงปริมาณต่อไป รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางานวิจัยเชิงปริมาณ
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม
“การเขียนรายงานและบทความวิจัยเชิงคุณภาพ”
ด้วยวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “การเขียนรายงานและบทความวิจัยเชิงคุณภาพ”
โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์
บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ และบุคคลที่สนใจ ทั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนประสบการณ์ในทาวิจัยเชิงคุณภาพระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Dr. Andy
Fefta Wijaya University of Brawijaya , Indonesia
ด้วยวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Dr. Andy Fefta Wijaya University of Brawijaya,
Indonesia โดยมี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.โชติสา ขาวสนิท
ผู้ช่วยรองคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอภิปรายผล
การประเมินผลการฝึกงานสหกิจศึกษา
ด้วยวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย QS๒ - ๑๐๑ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอภิปรายผลประเมินผลการฝึกงานสหกิจศึกษา โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการ ทั้งนี้ภายในงานได้มีการรับฟังการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน และอภิปรายผลการประเมินผล
การฝึกงานสหกิจศึกษา จากนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ที่ไปฝึกงาน
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อในนิสิตที่ไปฝึกปฏิบัติการทางานด้านท้องถิ่นได้นาเสนอผลการ
ฝึกงานและสะท้อนถึงปัญหาที่พบเจอในการฝึกงานที่ผ่านมา โดยสามารถนาแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานในอนาคต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์และนิสิต
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมการเขียน
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์
ด้วยวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม การเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ สาหรับนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า และ ดร.อนุรัตน์
อนันทนาธร อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมการเรียนรู้
ให้กับนิสิตและผู้เข้าร่วมอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ ตามหลักทฤษฎีได้ศึกษา
ในชั้นเรียนมาแล้ว และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้จากภาคทฤษฎี รวมทั้งได้เข้าใจและสามารถเขียนเค้าโครงดุษฎี
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
ด้วยระหว่างวันที่ ๑ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔
“เกษตรศาสตร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี (ลงทาการแข่งขันในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสและโบว์ลิ่ง) ดร.จักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยคณบดี (ลงทาการแข่งขันในกีฬาโบว์ลิ่ง) คุณอรพร สดใส ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
(ลงทาการแข่งขันในกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ในครั้งนี้
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรแต่ละมหาวิทยาลัยและส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยรักษ์สุขภาพ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 ทีมนักกีฬาเดิน – วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ ๓๔
“เกษตรศาสตร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้วยการแข่งขันเดิน – วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในงานแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลประเภทหญิง อายุไม่เกิน ๓๙ ปี จานวน
๒ รางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวชมพูนุช กงแก้ว ได้รับถ้วยพระพิรุณทรงนาค สีเงินโบราณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวประภาวดี แซ่ลิ่ม ได้รับถ้วยพระพิรุณทรงนาค สีทองแดงโบราณ ส่วนผู้เข้ารับ
การแข่งขันทุกท่านได้รับเหรียญที่ระลึก “เกษตรศาสตร์เกมส์” จานวน ๑๓ คน โดยมี คุณอรพร สดใส
เป็นผู้จัดการทีม
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.9 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่สามารถผ่านการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดอาเภอได้ในปี ๒๕๕๘
ด้วยกรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบปลัดอาเภอประจาปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอาเภอ) ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มีศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด
๕ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้
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๑. นางสาวญาณิกา ไพรินทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนิสิต ๕๒๑๔๐๐๕๗
๒. นายภราดร ชัยนภาพร สาขารัฐศาสตร์
รหัสนิสิต ๕๒๑๔๐๑๕๘
๓. สุรใจ ชิดสูงเนิน สาขารัฐศาสตร์
รหัสนิสิต ๕๔๑๔๐๒๗๐
๔. นายอาทิตย์พงศ์ ประพันธ์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนิสิต ๕๐๑๒๑๘๐๔
๕. นายปรัชญา เม่งช่วย สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนิสิต ๔๙๑๒๒๑๔๗
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่ศิษย์เก่า
ทั้ง ๕ คน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.10 มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับ ๕ และ ๑๒ ผู้เลือกเรียนมากที่สุด
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศ
ผลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางประจาปี ๒๕๕๘ หรือแอดมิชชั่น
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 2558 นี้ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ติดอันดับที่ ๕ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และอันดับที่ ๑๒ คือ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่มีผู้เลือกเรียนมากที่สุด
คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครศึกษาต่อมากที่สุด
อันดับที่ ๕ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)
รับ ๑๖๒ คน จานวนคนสมัคร ๒,๐๐๖ คน
อันดับที่ ๑๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)
รับ ๑๒๐ คน จานวนคนสมัคร ๑,๕๐๗ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.11 สรุปรายงานการประชุมการจัดแข่งกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจาปี 2558
ด้วยคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดาเนินการจัด
ประชุมส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2558
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยดาเนินการจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม PJ 304 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ กองกีฬาและนันทนาการ ขอส่งสรุปรายงาน
การประชุมการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.12 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอความร่วมมือ
และขอหารือในการปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ระเบียบวาระที่ 4.5.1)
ตามที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข)
ได้เสนอเรื่องการขอความร่วมมือและขอหารือในการปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุง
กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่
5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาความแจ้งแล้วนั้น ที่ประชุม ฯ
พิจารณามีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.13 แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล (TCI) รอบที่ 3
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
“การเมือง การบริหาร และกฎหมาย” คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น ผลปรากฏว่า
วารสารได้ถูกจัดเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยรับรองคุณภาพจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.14 แจ้งผลการจ่ายเงินผลตอบแทนการลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2557 ของโครงการหอพักเทา-ทอง
ตามหนังสือที่ ศธ 6602.3/0607 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
เบิกจ่ายผลตอบแทนการลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 โครงการหอพักเทา - ทอง
ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายผลตอบแทนการลงทุนประจางบประมาณ พ.ศ. 2556 จ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3
ของเงินลงทุน และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1.39 ของเงินลงทุน
ความทราบนั้น
บัดนี้ โครงการหอพักเทา-ทองได้ดาเนินการเบิกจ่ายและนาเงินเข้าเป็นรายได้ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอแจ้งผลการจ่ายเงินผลตอบแทนการลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2557 ให้กับหน่วยงานที่ร่วมลงทุนได้ทราบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีพ้นสภาพเองจาก
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75
ด้วยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีพ้นสภาพเนื่องจากค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ฉบับ
ดังรายละเอียดแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.16 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อนิสิตสภาพรอพินิจ ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ฉบับ
ด้วยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อ
นิสิตสภาพรอพินิจ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ฉบับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.2 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ ภายในงานมีการฝึกหัดการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ปริญญาตรีและตอบข้อซักถาม โดย อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล และการฝึกหัดการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร บัณฑิตศึกษา ฝึกหัดการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
และตอบข้อซักถาม โดย ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
และวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์
มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้
คณะ ฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาเป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสามารถจัดทารายงาน
การประเมินตนเองได้ รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.2 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7
ด้วยการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕7 (๑ มิถุนายน ๒๕๕7 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕8) คณะ ฯ ต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรทุก
คนเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยขอให้ท่านดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ให้ผู้ประสานงานหลักสูตรจัดทา (ร่าง)
รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7 ให้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่ต้องปรับให้สมบูรณ์
จะได้นาข้อมูลมาจัดทาร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องพรหมโยธี
2. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ในชุดต่าง ๆ จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. มายังงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ โดยดาเนินการ
ตามเอกสารแนบท้าย ดังรายละเอียดแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.3 ขอให้สง่ รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7
ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงรอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7 (๑ มิถุนายน ๒๕๕7 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕8) แล้ว
ในโอกาสนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใคร่ขอให้ท่านจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7 โดยรายงานผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
(ฉบับปรับปรุง) และเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมรับ
การตรวจประเมิน ฯ (ซ้อมตรวจประเมิน ฯ ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2558 รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง)
ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕7 จานวน 1 เล่ม
และบันทึกลงในแผ่นซีดี จานวน 1 แผ่น มายังงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕8 ดังรายละเอียดแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.2.4 ขอหารือโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2558 มีมติให้งานประกันคุณภาพการศึกษาหาข้อมูลการศึกษาดูงานเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้พิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา จานวนนิสิต สาขาวิชา
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ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานกับคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกาหนดวันศึกษาดูงานเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้แก่ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.3 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.3.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เดินทางมาศึกษา
ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
โดยมี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ รองคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม อาจารย์ทั้ง ๕ คน ทั้งนี้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบปฏิทินของคณะ วารสารวิชาการ การเมือง การบริหารและกฎหมายของ
คณะ ให้แด่อาจารย์ทั้ง ๕ คน เพื่อเป็นของที่ระลึก
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3.2 ขอแจ้งยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ตามที่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประสบภัยพิบัติร้ายแรงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา นั้น ในการนี้ คณะ ฯ ได้ดาเนินการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวได้เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ จะนาเงินจานวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชี
ของสถานทูตเนปาลประจาประเทศไทยต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.4 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4.1 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคปกติ) นั้น ในการนี้ภาควิชารัฐศาสตร์ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ อาจารย์กอบลาภ ตันสกุล ๖๗๑๕๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อนักรัฐศาสตร์ กลุ่ม ๐1
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.5 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.5.1 แจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์
พิเศษ ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร
๒. อาจารย์ พันตารวจเอก ดร. คมสัน สุขมาก
๓. อาจารย์ นวชาติ ยมะสมิต
๔. อาจารย์ นันทน อินทนนท์
๕. อาจารย์ เธียรไท สุนทรนันท
๖. อาจารย์ ปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล
ทั้งนี้ บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกประการ และได้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดี สานักงานอัยการจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง
จังหวัดตราด
กิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการจานวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ อาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี อาจารย์
เอกพล ทรงประโคน อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ และอาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล พร้อมทั้งนางกนกพร
สั้นศรี และนายนิติคุปตก์ นพคุณ พนักงานอัยการสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี จังหวัดตราด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางกฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดินซึ่งเป็นข้อพิพาทในชุมชน
ผลการจัดกิจกรรม พบว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและความรับผิด
ในทางกฎหมายค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญในพื้นที่คือข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่าง
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รัฐกับประชาชน โดยคณะทางานได้นาเสนอความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและแนวทางในการเยียวยาเบื้องต้น
ให้ประชาชนได้รับทราบ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป
ทั้งนี้ ความพึงพอใจและผลการดาเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ
ที่เกิดขึ้น ทาให้ภาควิชา ฯ ต้องดาเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการดาเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจาภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์
พิเศษ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
๒. อาจารย์พัลลอง มั่นดี
ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอนได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกประการ
ภาควิชา ฯ จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการเชิญบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์พิเศษประจาภาคการศึกษานี้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
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ประเด็นเสนอ พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจาภาควิชานิติศาสตร์
ประจาภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
2. อาจารย์พัลลอง มั่นดี
4.๒ ขอความเห็นชอบแก้ไขผลการเรียนนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ กรณีอาจารย์ผู้สอนให้
เกรดผิดพลาด (ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยอาจารย์ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการสอนในรายวิชา ๖๗๘๓๓๑ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ให้กับนิสิต
กลุ่มเรียน ๐๑ ในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ให้เกรดนายจักรกฤษณ์ ไก่แก้วกาญจนา รหัส ๕๕๑๔๐๓๑๕
ผิดพลาด เนื่องจากรวมคะแนนในกระดาษคาตอบในข้อที่ ๒ ขาดไป ๑๐ คะแนน ทาให้คะแนนรวมของนิสิต
น้อยกว่าความเป็นจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้เมื่อปรับคะแนนแล้ว คะแนนเก็บของนิสิตจะเพิ่ม
จาก ๖๗ คะแนน เป็น ๗๗ คะแนน ส่งผลให้เกรดของนิสิตเปลี่ยนแปลงจากเกรด C+ เป็นเกรด B+
ภาควิชานิติศาสตร์ จึงขอนากรณีการให้เกรดผิดพลาดดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขเกรดให้แก่นิสิตรายดังกล่าว
ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชา ฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๗ อาจารย์ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ ไม่เคยมี
ประวัติในการให้เกรดผิดพลาดแต่อย่างใด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขผลการเรียนนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ กรณีอาจารย์ผู้สอน
ให้เกรดผิดพลาด (ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์)
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนจากเกรด C+ เป็น B+ โดยให้แจ้ง
กาชับอาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผลการเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งการเรียน และมอบหมายงานวิชาการบันทึก
ข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขผลการเรียนนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ กรณีอาจารย์ผู้สอนให้เกรด
ผิดพลาด (อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล)
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วยอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการสอนในรายวิชา ๖๗๘๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Basic
Knowledge of General Law) ให้กับนิสิตกลุ่มเรียน ๐๖ ในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ให้เกรดนิสิต
ผิดพลาดจานวน ๒ ราย ประกอบด้วย นางสาวกุลนันท์ มธุรัญญานนท์ รหัส ๕๗๑๔๐๐๙๐ และนางสาวสุวิภา
แพ่งสัมฤทธิ์ รหัส ๕๗๑๔๐๑๒๒ นิสิตสาขาวิชาบริหารทั่วไป (รปบ.) เนื่องจากไม่ได้นาคะแนนสอบกลางภาคของ
นิสิตมารวมเข้ากับคะแนนสอบปลายภาค ทาให้คะแนนรวมของนิสิตน้อยกว่าที่เป็นจริง ส่งผลให้เกรดที่นิสิตได้รับ
เกิดความผิดพลาด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ภาควิชานิติศาสตร์จึงขอนากรณีการให้เกรดผิดพลาดเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขเกรดให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่นิสิต
ต่อไป โดยขอแก้ไขเกรดของนางสาวกุลนันท์ มธุรัญญานนท์ จากเกรด C เป็นเกรด A และแก้ไขเกรด
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นางสาวสุวิภา แพ่งสัมฤทธิ์ จากเกรด D+ เป็นเกรด B+ ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในปีการศึกษา
๒๕๕๗ อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ไม่เคยมีประวัติการให้เกรดผิดพลาดแต่อย่างใด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขผลการเรียนนิสิต ภาควิชานิติศาสตร์ กรณีอาจารย์ผู้สอน
ให้เกรดผิดพลาด (อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียน ดังนี้
1. นางสาวกุลนันท์ มธุรัญญานนท์ รหัส 57140090 จากเกรด C เป็น A
2. นางสาวสุวิภา แพ่งสัมฤทธิ์
รหัส 57140122 จากเกรด D+ เป็น B+
และมอบหมายงานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.4 การส่งเกรดนิสิต วิชา 672221 Interest Groups, Political and Election
กลุ่ม 2101 ภาควิชารัฐศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ตามที่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร ได้ส่งใบระดับคะแนนตัวอักษรใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิชา 672221 Interest Groups, Political Parties and Election กลุ่ม
2101 โดยอาจารย์ผู้สอนให้เกรดนิสิตกลุ่มดังกล่าว นั้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าการบันทึกเกรดนิสิตลาดับที่ 50 ในรายวิชาดังกล่าวที่อาจารย์ผู้สอนบันทึกให้นิสิตนั้นไม่ตรงกับระดับคะแนน
ตัวอักษรที่ให้ จึงขอให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนยืนยันการให้เกรดนิสิต ในรายวิชาดังกล่าวกับกองทะเบียนและประมวล
การศึกษา โดยด่วนที่สุดด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ถอนวาระ

4.5 ขอแก้เกรด ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
ด้วย ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนในรายวิชา 677243 Innovation and
Change Management กลุ่ม 2104 ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในรายวิชาดังกล่าวมีนิสิตจานวนทั้งสิ้น
106 คน ได้ตัดเกรดในระบบ T-Score กาหนดช่วงเกรด C+ - A และมีการตัดแยกสาหรับนิสิตที่ได้คะแนนสูง
กว่ากลุ่ม และนิสิตที่ได้คะแนนต่ากว่ากลุ่ม (ตัดเกรดในระบบ Manual)
สาหรับนิสิตรายชื่อ นางสาวนงลักษณ์ อิ่มเอี่ยม รหัส 56441071 ลาดับที่ 16 ได้คะแนน
รวมทั้งสิ้น 84.50 คะแนนซึ่งอยู่ในกลุ่มที่จะตัดแยกในระกับเกรด A แต่เกิดความผิดพลาดในการออกเกรดใน
ระบบ Manual จากเกรด A ที่นางสาวนงลักษณ์ อิ่มเอี่ยม ต้องได้เนื่องจากมีคะแนนรวมสูงกลายเป็นเกรด C
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่ง ดร.อนุรัตน์ ได้ตรวจพบในภายหลังและได้แจ้งให้นิสิตทราบแล้ว ดังนั้น
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกรดของนางสาวนงลักษณ์ อิ่มเอี่ยม รหัส 56441071 จากเกรด C เป็น
เกรด A ตามข้อเท็จจริงต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนจากเกรด C เป็น A โดยให้แจ้งกาชับ
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผลการเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งการเรียน และมอบหมายงานวิชาการบันทึกข้อมูล
ตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.6 ขอให้คณะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 10 คน
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ได้ขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ 10 คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0789/2554 เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 (ตามข้อ 5)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
โพธิสว่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยจัดทาเป็นประกาศต่อไป (ตามข้อ 7)
มติ
ที่ประชุม ฯ มีมติขอให้คณะ ฯ จัดทาประกาศรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
4.7 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ))
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓๐.๒ รายละเอียดและเอกสารแนบท้ายดังนี้
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รหัส
๕๖๙๒๐๘๑๒
๕๖๙๒๐๘๑๕
๕๖๙๒๐๘๑๖
๕๖๙๒๐๘๒๑
๕๖๙๒๐๘๒๓
๕๖๙๒๐๘๒๗
๕๖๙๒๐๘๒๘
๕๖๙๒๐๘๓๔
๕๖๙๒๐๘๑๑
๕๖๙๒๐๘๑๓
๕๖๙๒๐๘๑๔
๕๖๙๒๐๘๑๗
๕๖๙๒๐๘๑๙
๕๖๙๒๐๘๒๐

ชื่อ-สกุล
นางกรรณิการ์ สาริกุล
นายกิตติโชค บุรมิ
นางสาวจันจิมา พุ่มละมัย
นายธนาศักดิ์ กรณีกิจ
นางสาวนุชจรี ศิลมงคล
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วจารนัย
นางสาวมณฑาทิพย์ กลิ่นสุกหอม
นายสุมิต อินทวงศ์
นางสาวกรณิกา โกวิลัยลักษณ์
นายกฤษฎา ขจรกลิ่น
นางสาวกาญจนา ประเสริฐ
นานชัชชัย สุขเกษม
นายทรงชัย จวังคโส
นายธนรัตน์ ภู่พวง
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๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๕๖๙๒๐๘๒๒
๕๖๙๒๐๘๒๔
๕๖๙๒๐๘๒๕
๕๖๙๒๐๘๒๖
๕๖๙๒๐๘๓๐
๕๖๙๒๐๘๓๓
๕๖๙๒๐๘๓๕
๕๖๙๒๐๘๙๗
๕๖๙๒๐๙๐๙
๕๖๙๒๐๙๑๒

นางสาวณัฐพัชร รุ่งโรจน์เมธานนท์
นางสาวปวีณา คานประเสริฐ
นายภูกิจ ทัพประดิษฐ
นางสาวไพจิตร เวชชิรารัตน์
นายวีรภัทร พันธุเวช
นางสาวสุภาวดี คาสุข
นายสุรศักดิ์ เค้ากล้า
นางสาวนัฎธวรัญ วิริยะภิรมย์กุล
นางสาวปัทมา จันทร์ศิริ
นายสฤษฎ์ศักดิ์ พัฒนโพธิ์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

รหัส
๕๖๙๒๐๘๔๗
๕๖๙๒๐๘๘๔
๕๖๙๒๐๘๘๕
๕๖๙๒๐๘๓๘
๕๖๙๒๐๘๔๖
๕๖๙๒๐๘๕๐
๕๖๙๒๐๘๕๑
๕๖๙๒๐๘๖๑
๕๖๙๒๐๘๖๖
๕๖๙๒๐๘๖๙
๕๖๙๒๐๘๗๐
๕๖๙๒๐๘๗๔
๕๖๙๒๐๘๗๗
๕๖๙๒๐๘๗๘
๕๖๙๒๐๘๗๙
๕๖๙๒๐๘๘๓

ชื่อ-สกุล
นายชัยณรงค์ จิตต์สุนทร
ดาบตารวจวิเชียร ช่วยชู
นางวิณัฐชินันทน์ เทพวัติ
นายกฤตพล กฤตยมงคลชัย
ร้อยตารวจโทหญิงชัชฎาภรณ์ ดาทอง
ร้อยตารวจโททวิท โพธิ์ขาว
นางสาวทัศนีย์ ชัยศิริ
สิบตารวจเอกประเสริฐศิลป์ กว้างสวาสดิ์
นายพิเชษ สมจิต
ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธ์ ศิลปกิจโกศล
นายพูลเพิ่ม อินทรฑูต
นายภานุ อินทร์งาม
นายภูวเดช จิตติศักดิ์
ร้อยตารวจโทรชต นาสินเพิ่ม
สิบตารวจโทเรวัตร ด้วงรัตน์
ร้อยตารวจโทหญิงวิชญาดา ขุนชิต

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก
ลาดับ
๑

รหัส
๕๕๙๑๐๐๓๕

ชื่อ-สกุล
นายรชต จุฑาผิว

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
ลาดับ
1
2

รหัส
56910267
56910271

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนิดา ชลวานิช
นายณัชฐพล ชัยนภาพร
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3
4
5
6
7

56910286
56910287
56910288
56910292
56910295

นางสาวปิยะดา คันธวงค์
นางสาวพันธ์นิภา สาวิสัย
นางสาวพิทยาภา ชุณติกาญจน์
ร้อยตารวจโทหญิงรุจิกาญจน์ ร่องจิก
นางสาววิภาดา โต๊ะสัน

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (สระแก้ว)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รหัส
54910419
54910428
55910356
56910330
56910331
56910332
56910333
56910334
56910336
56910337
56910339
56910341
56910343
56910344
56910345
56910346
56910347
56910350

ชื่อ-สกุล
นายณัฐต์ธนภณ ใหญ่นิธิศคุณ
พระมหาศราวุธ น้อยนารี
สิบตรีเอกวัฒน์ คามาก
นายก่อเกียรติ คติกาจร
นางสาวกันต์สินี บุญสม
นายกิตติ ด้วงเหมือน
นายโกเมฆ มีรัตน์คา
นายจงสวัวดิ์ มณีจอม
นางสาวเจนจิราพร รอนไพริน
ร้อยโทชลิต แอบเพชร
นายชัยวัฒิ ชูแสง
ร้อยตารวจโทชูชาติ วโรดมอุดมกุล
นางสาวฐิตารีย์ พิมพรัตน์
นายณัฐพล คณิตบุญ
นางสาวณัฐวดี สุขช่วย
ร้อยตารวจโทณัฐวรรธน์ แทนบุญ
นางสาวดวงพร วายลม
นายธนภูมิ เทิ้มแพงพันธุ์

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

56910351
56910356
56910360
56910361
56910362
56910363
56910364
56910366
56910367
56910368
56910369
56910370

ร้อยตารวจเอกธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์
นางสาวนินนาท หยวดหอม
นางสาวปัทมา กัลยาคุณาภรณ์
นางสาวพนมพร โครตลือไชย
นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน์
จ่าสิบตารวจพีระเดช แสนวิเศษ
นายไพสิน นกศิริ
นายภูมิภัทระ จันทร์บัว
นางสาวเยาวเรศ รัตนจรัญ
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี
นางสาววรินราไพ บริณกุล
นายวรุตม์ บริบูรณ์วิทยา
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31
32
33
34
35
36
37
38

56910371
56910373
56910378
56910380
56910381
56910383
56910385
56910473

ดาบตารวจวิชัย ทองปานดี
นายวุฒิกร สุวิทยพันธ์
นางสมัย ไชยสิทธิ์
นายสาธิต วายลม
สิบตารวจเอกสุธิพงษ์ จิตต์ชอบใจ
จ่าสิบตารวจอามร อู่แก้ว
นางสาวอุไรวรรณ รสแก่น
นางสาวชลนิชา สมภักดี

นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก กลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
ลาดับ
๑

รหัส
๕๓๙๒๑๔๑๒

ชื่อ-สกุล
สิบตารวจเอกหญิงสุกัญญา ยุพาพินท์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน
ลาดับ
๑

รหัส
๕๔๙๒๑๑๘๙

ชื่อ-สกุล
นาวาโทสามารถ อาลอ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 88 ราย ดังเอกสารแนบ
ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.8 ขอแก้ไขเกรด
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
ด้วย พันตารวจโท ดร.ประลอง ศิริภูล อาจารย์ประจาภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เนื่องด้วยข้าพเจ้ากรอกและบันทึกคะแนนสอบในรายวิชาที่รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2557 เนื่องจากข้าพเจ้าเพิ่งได้รับบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มี
ประสบการณ์กับระบบการกรอกและบันทึกคะแนนของมหาวิทยาลัยประกอบกับข้าพเจ้าเร่งกรอกคะแนนเพื่อ
เตรียมการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีภาระสอนในภาคการศึกษา
ฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชา 678262 กฎหมายอาญา 2 และ 677216 กฎหมายสาหรับ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่เคยสอนและเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหามากและต้องทา
การสอนให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาภายใน 2 เดือน ทาให้ข้าพเจ้ากรอกและบันทึกเกรดในระบบบันทึกคะแนน
ในรายวิชา 678102 Principle of Private Law หลักกฎหมายเอกชน ผิดพลาด
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเกรดของนิสิตจานวน 4 ราย ในรายวิชา 675102
Principle of Private Law หลักกฎหมายเอกชน กลุ่ม 01 จานวน 1 คน คือ
1. 56140215 นางสาวทิพย์วิมล น้าหอม
แก้ไขเกรดเป็น C+
และรายวิชา 678102 Principle of Private Law หลักกฎหมายเอกชน กลุ่ม 2101
จานวน 2 คน ดังนี้
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2. 56440660 นางสาวชยานันท์ จิตต์พูลผล แก้ไขเกรดเป็น C+
3. 56440677 นายฐิตวิ ฒ
ั น์ ประเสริฐสังข์ แก้ไขเกรดเป็น B+
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียน ดังนี้
1. เห็นชอบการแก้ไขเกรดรายวิชา 675102 Principle of Private Law หลักกฎหมาย
เอกชน กลุ่ม 01 นางสาวทิพย์วิมล น้าหอม รหัส 56140215 แก้ไขเกรดเป็น C+
2. เห็ น ชอบการแก้ ไขเกรดรายวิ ช า 678102 Principle of Private Law กลุ่ ม 2101
นางสาวชยานันท์ จิตต์พูลผล รหัส 56440660 แก้ไขเกรดเป็น C+
3. เห็นชอบการแก้ไขเกรดรายวิชา 678102 Principle of Private Law กลุ่ม 2101
นายฐิติวัฒน์ ประเสริฐสังข์ รหัส 56440677 แก้ไขเกรดเป็น B+
ทั้งนี้ ให้แจ้งกาชับอาจารย์ผู้สอนดาเนินการตัดสินผลการเรียนโดยรอบคอบก่อนส่งการเรียนและ
มอบหมายงานวิชาการบันทึกข้อมูลตามประกาศ ฯ ต่อไป
4.9 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา
2557
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ))
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตรวจสอบ
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2557 จานวน 260 คน เพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
จานวน 1 คน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
จานวน 6 คน
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
จานวน 25 คน
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน 156 คน
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)
จานวน 25 คน
6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
จานวน 57 คน
รวมทั้งสิ้น
260 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 260 ราย
ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ให้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การขอสงวนสิทธิการเข้าพักอาศัยอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล
ผู้ศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ อาจารย์ประจาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นาบันทึก
ข้อความ เรื่อง การขอสงวนสิทธิการเข้าพักอาศัยอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล เพื่อขอหารือต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะรัฐประศาสตร์และนิติศาสตร์ ในฐานะกรรมการประจาคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ โดยให้เหตุผลว่า
มีความเดือดร้อนจากมติกรรมการนโยบายอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ที่ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์
ยศสมศักดิ์ สิ้นสุดการพักอาศัยอาคารชุดที่ 3 ห้อง 13/8
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มติ
1. คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์
ยศสมศักดิ์ ได้รับความเดือดร้อน
2. คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ ฯ จึงมีมติว่ารับทราบเหตุการณ์แต่ไม่อาจทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด
และพิจารณาว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ได้รับจึงเห็นควรให้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์พิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 12.20 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

