รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 6/๒๕๕7
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์เทียนชัย ศศิศาสตร์
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 6/๒๕๕7 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ. ๓, ๕ และ ๗
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( TQF )
เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูล มคอ. ๓, ๕ และ ๗ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล มคอ. ๓, ๕ และ ๗ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดทา มคอ. ๓, ๕ และ ๗ และสามารถบันทึกข้อมูล มคอ. ๓, ๕ และ ๗ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในระบบสารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรจากสานักคอมพิวเตอร์
ได้แก่ คุณวิทวัส พันธุมจินดา รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ และคุณนันท์นภัส วงษ์กุลชัยชนะ มาบรรยาย
และรองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร) เข้าร่วมอบรม

๒

และมอบของที่ระลึกให้วิทยากร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงาน ด้านการจัดการการอุดมศึกษา
ขั้นสูงระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า - ฮ่องกง
เมื่อวันที่ ๒ - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการการอุดมศึกษาขั้นสูงระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ University
of Macau และ The Hongkong Polytechnic University เพือ่ ศึกษางานด้านการจัดการอุดมศึกษาขั้นสูง
ระดับนานาชาติของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานด้านการจัดการการอุดมศึกษาขั้นสูงกลับมาปรับใช้ในการทางานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบ
ของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย และได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.3 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการดาเนินงานของหน่วยงานในครั้งนี้เป็นการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน ดังนี้
1. ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล
กรรมการ
3. คุณอรพร สดใส
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

๓

1.1.4 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการดาเนินงานของหน่วยงานในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ดังนี้
1. ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล
กรรมการ
3. คุณอรพร สดใส
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.5 หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการดาเนินงานของหน่วยงานในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ดังนี้
1. อาจารย์สมฤทัย ธีรเรืองสิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน
กรรมการ
3. คุณอรพร สดใส
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.6 สานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และการดาเนินงานของหน่วยงานในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ดังนี้

๔

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
2. ดร.กนก พานทอง
3. อาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.7 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และการดาเนินงานของหน่วยงานในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
ประธานกรรมการ
2. ดร.โชติสา ขาวสนิท
กรรมการ
3. อาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน
กรรมการและเลขานุการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง
๑๒ จังหวัด ภาคตะวันออก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติ ๖๐ ปี
ห้อง KC - ๒๐๐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการสอบสัมภาษณ์ประเภทรับตรง ๑๒
จังหวัด ภาคตะวันออก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีคณาจารย์มาสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง และอาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล ภาควิชานิติศาสตร์
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ และอาจารย์ชัยณรงค์ เครือนวน ภาควิชารัฐศาสตร์
3. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน และอาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.9 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพ การศึกษาภายในสาหรับหน่วยงาน

๕

เมื่อวัน อังคารที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้ องพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุ คลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับฟังผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสาหรับหน่วยงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ –
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) โดยได้ทาการประเมิน ฯ ทั้งหมด 5 หน่วยงานภายในคณะ ฯ ประกอบด้วย
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์
2. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. ภาควิชานิติศาสตร์
4. หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง
5. สานักงานคณบดี
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.10 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2556 และกาหนดการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1194/2557 วันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 แต่ งตั้งคณะกรรมการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึ กษา ระดับ ส่ ว นงาน มหาวิท ยาลั ยบู รพา
ประจาปีการศึกษา 2556 เพื่อดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีหงษ์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย และ
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็น กรรมการ และนางอรพร สดใส เป็นเลขานุการ โดยมีกาหนดการ
ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน คณะรัฐ ศาสตร์แ ละนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.11 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพัน ธ์
ระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ด้วยบุ คลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย – เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้สถาบันอื่นได้ทราบถึงศักยภาพและความพร้อมทางด้านวิชาการ
รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพ
ให้คณาจารย์และบุคลากรให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอีกด้วย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

๖

มติ

รับทราบ

1.1.12 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยโตซึบาชี และมหาวิทยาลัยโตเกียว
ด้ ว ยบุ ค ลากรคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ เข้ า ร่ ว มโครงการความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยโตซึบาชี และมหาวิทยาลัยโตเกียว ระหว่างวันที่
18 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเสริมสร้างบทบาทของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงที่
กว้างขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้คณะได้เพิ่มพูนความร่วมมือทางด้านวิชาการกับประเทศต่าง ๆ มากขึ้น
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

1.1.13 แจ้งจานวนนิสิตที่เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
และ ประเภทรับตรงทั่วประเทศ) ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พาได้ จั ด ให้ มี ก ารรั บ สมั ค รนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ประเภทรั บ ตรงในภาค
ตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 และได้มีการจัดสอบ
สัมภาษณ์ เมื่อวัน ที่ 14 มิถุน ายน พ.ศ. 2557 แล้ ว นั้น ในการนี้งานวิชาการจึงขอแจ้งจานวนนิสิตที่เข้าสอบ
สัมภาษณ์ในโครงการดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕7 วันอังคารที่
27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 5/
๒๕๕7 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนคานาหน้าชื่อโดยให้ตัดคาว่า ดร. ออก และ
ให้ใช้ชื่อตาแหน่งทางวิชาการแทน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีมติให้เสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

๗

การให้เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บัดนี้ คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
เกรดผิดพลาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕7 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 พิจารณา
ให้มีการปรับแก้ไขในรายละเอียดให้รอบคอบและรัดกุม พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าภาควิชานาเสนอขอ
ความเห็นจากคณาจารย์ทั้ง 3 ภาควิชา และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ในคราวถัดไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ป ระชุม ฯ พิจ ารณาแล้ วมีมติ เห็ นชอบ โดยให้ มีผ ลบั งคับใช้ตั้งแต่ภ าคเรียนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.๑ เรื่องพิจารณาสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เดือนพฤษภาคม
นับถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (งานการเงิน)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณารับรองการใช้งบประมาณตามเสนอ

๔.2 ขออนุมัติให้อาจารย์สอนเกินกว่าภาระงานขั้นต่า
ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพากาหนดให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด - ปิดภาคเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษาของนิสิตที่
เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2556 นั้น เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชานิติศาสตร์จึงมีความจาเป็นต้องปรับแผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มรายวิชาที่ต้องเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
โดยมีห ลายรายวิชาที่ต้องจัดการเรีย นการสอนในวันและเวลาราชการจึงไม่สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาเป็น
ผู้บรรยายได้ ในการนี้ภาควิชานิติศาสตร์จึงต้องมอบหมายภาระงานสอนให้แก่อาจารย์ประจา และอาจารย์ประจา
บางส่วนเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการศึกษาที่ปรับไว้
ภาควิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จึ ง ขอน าเรื่ อ งเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจ าคณะรัฐ ศาสตร์แ ละ
นิติศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้คณาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้สามารถสอนเกินภาระงานที่กาหนด ดังนี้
อาจารย์ประจาเต็มเวลา
1. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
มีภาระงานสอน 21 หน่วยกิตต่อสัปดาห์
อาจารย์ประจาบางส่วนเวลา
1. อาจารย์จงรักษ์ เมธาวรกุล
มีภาระงานสอน 21 หน่วยกิตต่อสัปดาห์
2. อาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี
มีภาระงานสอน 15 หน่วยกิตต่อสัปดาห์
3. อาจารย์จิดาภา พรยิ่ง
มีภาระงานสอน 15 หน่วยกิตต่อสัปดาห์
4. อาจารย์วชิราภรณ์ พวงจินดา
มีภาระงานสอน 15 หน่วยกิตต่อสัปดาห์
5. อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์
มีภาระงานสอน 15 หน่วยกิตต่อสัปดาห์

๘

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
4.3 ขอให้ ค ณะกรรมการประจ าส่ ว นงานเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ควรด ารงต าแหน่ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้ลาออกจากการดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย แล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551
จึงขอให้คณะกรรมการประจาส่วนงานดาเนินการ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการประจาส่วนงานประชุมปรึกษาหารือกัน หรือในกรณีที่ส่วนงานใดไม่มีคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ให้หัวหน้าส่วนงานประชุมปรึกษาหารือกับพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนงานนั้น เพื่อเสนอบุคคล
ที่เห็นควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหนึ่งชื่อ (ตามข้อ 8(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
คุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551)
2. ในการพิจารณาคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551
นั้นให้คณะกรรมการประจาส่วนงานหรือหัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณี เสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ตามข้อ 5(1) (2)
(3) (4) (5) (6) ด้วย และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นของผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมาพร้อมกับ
ประวัติส่วนตัวและผลงาน
3. ให้คณะกรรมการประจาส่วนงานหรือหัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณี เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมประวัติ ผลงานข้อมูลเชิงประจักษ์ตามข้อ 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 และข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นของบุคคลนั้นไปยังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ณ สานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก่อนเวลา 16:30 น.
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย

4.4 ขออนุมัติแก้เกรดนิสิต
ด้วยอาจารย์จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ประจาบางส่วนเวลา ภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบบรรยายใน
รายวิชา 678101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กลุ่ม 05 ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ได้ให้
เกรดผิ ดพลาด ภาควิช านิ ติศาสตร์ จึ งขอน าเรื่องเสนอมายังที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ฯ เพื่อโปรด
พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเกรดให้แก่นิสิต ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายภาคภูมิ อภิวัฒนสิริ รหัส 54050430 จากเดิมได้เกรด B+ ขอแก้ไขเกรดเป็น A
2. นายกันธีร์ พันธุ์ทอง
รหัส 54050514 จากเดิมได้เกรด B+ ขอแก้ไขเกรดเป็น A
3. นายปิยะ ธรรมสามิสร รหัส 54050633 จากเดิมได้เกรด B+ ขอแก้ไขเกรดเป็น A

๙

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ถอนวาระ
๔.๕ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะ ฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและ
ผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑๘๙ คน
ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ ปี
จานวน ๗๓ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) จานวน ๓๐ คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๕๖ คน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
จานวน ๒๕ คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน ๕ คน
รวมทั้งสิ้น
๑๘๙ คน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองการตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๗ (โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๑๘๙ คน ตามที่เสนอ
โดยให้มีผลสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

๔.๖ รายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการ ทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อ
ย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนด จานวน 14 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะสหเวชศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาววิรินทร์
บุญชูสวัสดิ์
56080051
เกรดเฉลี่ย 3.06
2. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวจิตราภรณ์ ถิตานนท์
54520412
เกรดเฉลี่ย 2.60
2. นายอภิชาติ
สุทธิวโรตมะกุล 54520464
เกรดเฉลี่ย 2.23
3. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นายธีระชัย
สุสันทัด
55550843
เกรดเฉลี่ย 2.16
4. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพรพิรุณ สังข์สน
55030627
เกรดเฉลี่ย 3.00

๑๐

5. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาววิภาวรรณ อรุณสิกขพันธ์ 55170284
เกรดเฉลี่ย
6. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นายบัณฑิต
คงพิสุทธิ์ไพศาล 54660281
เกรดเฉลี่ย
2. นางสาวรุ่งรัตน์
สุจิระพงษ์
56160204
เกรดเฉลี่ย
7. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ)
1. นางสาวอริสา
ขันแข็ง
56530173
เกรดเฉลี่ย
2. นางสาวพัชรีภรณ์ ชาติมนตรี
56530232
เกรดเฉลีย
3. นางสาวจุไรวรรณ ทรัพย์เงิน
56530193
เกรดเฉลี่ย
8. นิสิตขอย้ายสังกัดจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ)
1. นายชาติชาย
ฟักทองพรรณ 52560064
เกรดเฉลี่ย
2. นายนิติพล
วิชาชาญ
52560069
เกรดเฉลี่ย
3. นายมนัส
ศรีโย
52560075
เกรดเฉลี่ย

2.80
2.12
2.46
2.31
2.09
2.04
23.4
2.35
2.11

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้นิสิตจานวน ๑๔ ราย ตามรายชื่อเสนอย้ายสังกัด
เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗
เป็นต้นไป

๔.๗ รายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการทั้งในภาคพิเศษ และภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อขอ
เปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
1. นางสาวสิรธี ร
จันทรกุล
55440927
เกรดเฉลี่ย 2.72
2. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวโสรยา
สุขเกษม
55440948
เกรดเฉลี่ย 2.09
3. นิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เป็น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
(ภาคพิเศษ)
1. นางสาวพัชริดา
ธงศิริ
56440941
เกรดเฉลี่ย 2.95
2. นายสิรภัทร
คาแป้น
55440924
เกรดเฉลี่ย 2.00

๑๑

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อนิสิตขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้นิสิตจานวน ๔ ราย ตามรายชื่อเสนอขอเปลี่ยน
สาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๔.๘ ขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการทั้งในภาคพิเศษและภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ยื่นคาร้องเพื่อขอ
เปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น งานวิชาการ
ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
ภาควิชา ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยนิสิตขอเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา
เดียวกัน จากสาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ เป็น ภาคปกติ จานวน 2 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวีรภัทร
อาศา
55442147
เกรดเฉลี่ย 2.81
2. นายบุญถนอม
พุกบุคร
56441282
เกรดเฉลี่ย 3.16
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อการเปลี่ยนประเภทนิสิต เปลี่ยนสาขา และการย้ายสังกัดเข้าศึกษา
ในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาไม่เห็นชอบให้นิสิตจานวน ๒ ราย ตามรายชื่อเสนอขอเปลี่ยนประเภทนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีที่นั่งว่าง

๔.๙ ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ขออนุมัตริ ายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน แผน ก
ลาดับ
๑
๒
๓

รหัส
๕๔๙๒๑๑๑๘
๕๔๙๒๑๑๓๓
๕๔๘๒๑๑๖๗

ชื่อ-สกุล
นางสาวฉัตรวรุณ ระวังเหตุ
ร้อยตารวจเอกธีรศักดิ์ โอสถานนท์
ร้อยตารวจโทรุ่งโรจน์ ช้างเสวก

๑๒

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน แผน ก
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑
๕๓๙๒๑๓๗๙
นางสาวกัลยา ศิริถาวรวงศ์
๒
๕๓๙๒๑๓๙๘
พันโทประยูร สิทธิประการ
๓
๕๔๙๒๑๑๑๑
พันตารวจโทกิตติ มาลีหวล
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา แผน ข
ลาดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
๑
๕๔๙๒๑๑๒๒
ร้อยตารวจตรีเชาวลิต สิทธิยทุ ธ
๒
๕๔๙๒๑๑๓๑
สิบตารวจตรีหญิงธนิยา สุพัฒน์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน แผน ข
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

รหัส
๕๓๙๒๑๓๙๓
๕๓๙๒๑๔๑๕
๕๔๙๒๑๑๔๔
๕๔๙๒๑๑๗๙

ชื่อ-สกุล
ร้อยตารวจโทธนพล วงษ์บุบผา
นายขวัญชัย ประมวลสุข
นายยศวัจน์ ยศวิเศษธนกุล
นายศราธร บุญเรือง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สระแก้ว) แผน ข
ลาดับ

รหัสนิสิต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๕๕๙๑๐๐๕๓
๕๕๙๑๐๐๕๙
๕๕๙๑๐๐๖๗
๕๕๙๑๐๐๖๘
๕๕๙๑๐๐๗๓
๕๕๙๑๐๓๒๖
๕๕๙๑๐๓๓๑
๕๕๙๑๐๓๓๓
๕๕๙๑๐๓๕๔
๕๕๙๑๐๓๕๕
๕๕๙๑๐๓๕๘

ชื่อ-สกุล

นางสาวเจนจิรา พาชีรัตน์
นายนิพนธ์ ประเสริฐศักดิ์
นางสาวฤดีปกรณ์ อรชุน
นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์
นางโสภา โคตรสงคราม
นายกิติ อ่อนน้อม
นางสาวฐาปนิตา ไกรสันเทียะ
นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ์
นางสาวอาภาวรรณ ชาติประสพ
ร้อยตารวจเอกอุเทน สุมาลย์
พระมหาบุญวิวัฒน์ ถาวรกุล

๑๓

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (บางแสน) แผน ข
ลาดับ

รหัสนิสิต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๕๕๙๑๐๐๑๕
๕๕๙๑๐๐๑๖
๕๕๙๑๐๐๑๘
๕๕๙๑๐๐๒๔
๕๕๙๑๐๐๒๕
๕๕๙๑๐๐๓๐
๕๕๙๑๐๐๓๑
๕๕๙๑๐๐๔๒
๕๕๙๑๐๐๔๗
๕๕๙๑๐๓๐๘
๕๕๙๑๐๓๑๑
๕๕๙๑๐๓๑๕
๕๕๙๑๐๓๑๖
๕๕๙๑๐๓๑๙
๕๕๙๑๐๓๖๓

ชื่อ-สกุล

นางสาวณัฐฐิภรณ์ สุดประโคน
นายดารงณ์ พระจันทร์ตรา
นายถนอม ขาขาว
นายประจวบ แสนป้อ
ว่าที่ร้อยเอกปัญญา พรงาม
นางสาวภัทรวรรณ แป้นอุดม
สิบตารวจโทหญิงภัสสร คงประเสริฐ
นายศราวุธ โพธิ์ทอง
นางสาวสุนารี ภูมิโคกรักษ์
ร้อยตารวจโทหญิงขจี นาคเจริญ
นายธนกร ตรีพลอักษร
นางปาริชาติ มีอุสาห์
นางสาววันทนา แซ่กอ
นายอภิชาติ นิลสลับ
นายศุภกฤต ใจทิพย์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ แผน ข
ลาดับ
๑
๒

รหัสนิสิต

๕๕๙๒๐๙๔๔
๕๕๙๒๐๙๔๗

ชื่อ-สกุล

นายยงยุทธ เกตุมะยูร
นางสาววรัญญา แจ้งเจริญ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๓๑ คน
ตามที่เสนอ โดยให้มีผลสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

๔.๑๐ ขอปรั บรายชื่ออาจารย์ป ระจาหลักสูตรนิติศ าสตรบั ณ ฑิ ต (๔ ปี) และหลักสูตรนิ ติศ าสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ด้วยภาควิชานิติศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) โดยทั้งสองหลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งได้ลาศึกษาต่อแบบ
เต็มเวลา ส่งผลให้ภาควิชา ฯ ต้องปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ ดังนี้
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
1. อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล
2. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ

๑๔

3. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
4. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
1. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
2. อาจารย์เอกพล ทรงประโคน
3. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
4. อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล
5. อาจารย์จันทนี นาคเจริญวารี
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ

๔.๑๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตประจาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ด้วย อาจารย์อมรทิพย์ อมราภิบาล ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิตประจาภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายวิชา 677345 สันติศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ กลุ่ม ๒๑๐๒ ดังนี้
๑. นางสาวเบญจรัตน์ ดินปรางค์ รหัส ๕๕๔๔๑๐๒๔ ประกาศผลการเรียนเป็น B ขอแก้ไขผลการเรียน
เป็น A เนื่องจากบันทึกคะแนนผิดพลาด
๒. นางสาวปรียานุช ใจผ่อง รหัส ๕๕๔๔๑๐๒๗ ประกาศผลการเรียนเป็น B+ ขอแก้ไขผลการเรียน
เป็น A เนื่องจากบันทึกคะแนนผิดพลาด
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
๑. นางสาวเบญจรัตน์ ดินปรางค์ รหัส ๕๕๔๔๑๐๒๔ แก้ไขผลการเรียนจาก B เป็น A
๒. นางสาวปรียานุช ใจผ่อง
รหัส ๕๕๔๔๑๐๒๗ แก้ไขผลการเรียนจาก B+ เป็น A

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งพิเศษ/2557 วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
เลิกประชุม 17.00 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

