
รายงานการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ณ ๘๑๒ ชั้น ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑

----------------------------------

ผู้เข้าประชุม
     ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

     ๒. ดร.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๓. รองศาสตราจารย์สุเมธ เดียวอิศเรศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชาญ สว่างวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๕. ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ กรรมการ

     ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ อนันทนาธร หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ

     ๗. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กรรมการ

     ๘. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กรรมการ

     ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ตันศิริคงคล ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร

เหลืองอลงกต
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

     ๑๒. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

     ๑๓. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

     ๑ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ

ลาประชุมอ

ยู่ต่างประเ

ทศ



เริ่มประชุม      เวลา ๑๓:๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.๑ แก้ไขคำสั่งและเพิ่มเติมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก้ไขคำสั่งและเพิ่มเติม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังเอกสารแนบ

         ๑. ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก  กรรมการฯ    แก้ไขเป็น             กรรมการและเลขานุการ

         ๒. ดร.มนูศักดิ์  กลิ่นดี                         แต่งตั้งเพิ่มเติม      กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง

การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

    ตามที่ อธิการบดีได้เสนอเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศง ๒๕๖ มีมติดังนี้

     ๑. ให้ความเห็นชอบในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทุกระดับการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของทุกรายการค่าใช้จ่าย

     ๒.

มอบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินพิจารณารูปแบบการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตทุกระดับการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา

๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๑๐ เพื่อให้นิสิตได้รับความสะดวกในการขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนด้วยความรวดเร็วต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๓ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

     ด้วยงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ –

๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๘๑๒ ชั้น ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๔ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563 (4 กรกฎาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2564)

ด้วยงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (4 กรกฎาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2564) ตามเกณฑ์ AUN-QA

การตรวจประเมินแบบหนึ่งวัน (One-Day Assessment)และการตรวจประเมินแบบเต็ม จำนวน 2 วัน (Full Assessment) ระหว่างวันที่ 1 – 18

มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๕ สรุปรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (ทั้งหมด)คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

   สรุปรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (ทั้งหมด)คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.

2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๖ แจ้งรายชื่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนและการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

เงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้มีการเปิดรัข้อเสนอทุนฯดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ต่อมาได้มีการขยายเวลาการรับข้อเสนอ(ครั้งที่ ๑) เป็นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการขยายเวลาครั้งที่ ๒ เป็นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๖๔ นั้น จึงขอแจ้งผลการยื่นข้อเสนอขอรับทุนฯ ดังเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๗ การร้องเรียนจากสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาการอนุมัติจบการศึกษาของนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ล่าช้า

     การร้องเรียนจากสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาการอนุมัติจบการศึกษาของนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ล่าช้า โดยในเบื้องต้นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ได้จัดประชุมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้น คณะฯ

ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

    แนวทางที่ ๑ ทำความเข้าใจกับนิสิตของแต่ละหลักสูตร

    แนวทางที่ ๒ เรียกนิสิตผู้ร้องเรียน และหรือสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมหารือ

และตอบข้อร้องเรียนเป็นหนังสือถึงท่านอธิการบดี

    แนวทางที่ ๓ ตอบข้อร้องเรียนเป็นหนังสือ

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๑.๘ สรุปงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ค่าใช้จ่าย) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ วันที่ ๒๑

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 สรุปงบประมาณประจำปี 2564 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ณ  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

         

 แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน  งบประมาณ 
 งบประมาณที่จัดสรร 

 รับโอน โอนออก  คงเหลือ  งบประมาณ  งบประมาณ  คงเหลือ 

  ที่ได้รับ     จ่ายสะสม  จ่ายงวดนี้  

 งบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย         

 ก.แผนงานบุคลากรภาครัฐ         

 1.รายการบุคลากรภาครัฐ       43,511,900.00       43,511,900.00                    -          464,398.45     40,727,101.55     17,226,014.26       5,958,818.52      19,862,668.77

 ข.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา         

 2.งานบริหารทั่วไป       43,854,100.00       37,207,300.00          43,000.00         872,619.60     36,377,680.40       2,595,791.27          633,418.08      33,113,017.95

 3.งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์       21,300,000.00       21,300,000.00         129,949.41      2,083,596.03     19,346,353.38       2,790,087.13       1,111,716.00      15,444,550.25

 6.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์         8,800,000.00         8,800,000.00                    -                     -        8,800,000.00       2,042,390.75          549,837.12        6,207,772.13

 ค.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม         

 1.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน           100,000.00           100,000.00                    -                     -          100,000.00           11,400.00                     -             88,600.00

 ง.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

 1.งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม           200,000.00           200,000.00                    -                     -          200,000.00                     -                      -           200,000.00

 ฉ.แผนงานวิจัย         

 1.งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี         8,098,400.00         8,098,400.00                    -                     -        8,098,400.00           45,440.00           20,000.00        8,032,960.00

 รวม     125,864,400.00     119,217,600.00         172,949.41      3,420,614.08    113,649,535.33     24,711,123.41       8,273,789.72      82,949,569.10

         

         

       จัดทำโดย........................................................  

                   (นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป)  

                            21/05/2564  

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๒ รองคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี

และจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔

้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา

๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๓ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๓.๑ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (นายยศพล จิระวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์)

   ตามที่ นายศพล จิระวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยคณบดี ได้ลงนามอนุมัติผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และให้แจ้งวาระพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะฯ ด้วย

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๓.๒ รายงานความคืบหน้าในการศึกษาต่อ (นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ)

     ตามที่ นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์

ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ระบบปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558

ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยทุนประเภท 1 เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

และได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หลักจากผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ

จึงขอรายงานความคืบหน้าในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2/2563 โดยที่ผ่านมานางสาวธัชชนก สัตยวินิจ

ได้นำเสนอบทความวิชาการในงานเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ และได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Book chapter

นอกจากนี้ได้ทำการนำเสนอบทความระดับนานาชาติในงานประชุมวิชาการ AAS in Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการศึกษาในระดับปริญญาเอกฯ

แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ ไม่สามารถเก็บข้อมูลและลงพื้นที่ในประเทศเวียดนามได้

จึงทำให้กระบวนการการศึกษาล่าช้าออกไป แต่บัดนี้ ยางสาวธัชชนก

สัตยวินิจอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตลงพื้นที่ในประเทศเวียดนามเพื่อจะนำข้อมูลมาประกอบการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยมีเอกสารแนบดังนี้

1.ใบรับรองจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ใบตอบรับการนำเสนอบทความของการประชุมวิชาการ 2 งาน  3. เอกสารตัวอย่างการตีพิมพ์ในรูปแบบ

Book chapter

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



๑.๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

และสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับเดือนเมษายน – กันยายน 2564 (ภาควิชารัฐศาสตร์)

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 8111/0535 ลงวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับเดือนเมษายน – กันยายน 2564) 

โดยคณะฯ มีความประสงค์ให้ภาควิชารัฐศาสตร์ ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และสิ่งที่ต้อง

ดำเนินการสำหรับเดือนเมษายน – กันยายน 2564) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

         ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงขอส่งรายงานผลดังกล่าวมายังคณะฯ เพื่อให้คณะฯ

และคณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบผล พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็นเสนอ        

เพื่อทราบ

มต ิ       

รับทราบ



วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นเสนอ        

เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มต ิ       

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -



วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑.๑ ขอส่งสรุปแบบรูปและราคากลาง

งานจัดจ้างทำโครงสร้างหลังคาลอนจอดรถหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

    ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทำหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่

ขอความอนุเคราะห์ออกแบบโครงสร้างหลังคาลอนจอดรถหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  จำนวน ๑ งาน นั้น บัดนี้

กองอาคารและสถานที่ดำเนินการออกแบบงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปแบบรูปและราคากลาง

งานจัดจ้างทำโครงสร้างหลังคาลอนจอดรถหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน ๑ งาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๕๕๕,๕๙๐  บาท

(ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณารายละเอียดแบบสรุปแบบรูปและราคากลาง งานจัดจ้างทำโครงสร้างหลังคาลอนจอดรถหน้าอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มต ิ       

     ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในการดำเนินการโครงสร้างหลังคาลานจอดรถหน้าอาคารสหศึกษา

คณะรํฐศาสตร์และนิติศาสตร์(ตามเอกสารที่แนบวาระการประชุมฯ)



๔.๑.๒ (ร่าง)ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ /๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานการสอนและสอบ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ร่าง)ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่               /๒๕๖๔  เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานการสอนและสอบ

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ถอนวาระ



๔.๑.๓

ขอความร่วมมือในการพิจารณาทบทวนการแบ่งส่วนงานภายในส่วนงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแ

บ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพามีข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน จำนวน ๙ ฉบับ

และมีการยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน ประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานมีการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้การออกประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานเป็นฉบับเดียวกันและเป็นการชำระข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน กองแผนงานจึงขอความร่วมมือทุกส่วนงานพืจารณราทบทวบการแบ่งส่วนงานตามข้อบังคับฯ

     หากส่วนงานใดมีความประสงค์จะรวมหรือยุบเลิกหน่วยงานภานในส่วนงาน ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

พร้อมจัดส่งติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานด้วย ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

     สำหรับคณะที่มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานทั้งสำนักงานจัดการศึกษา และภาควิชา

ขอให้พิจารณาทบทวนด้วยว่ายังจำเป็นต้องมี หรือไม่

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ความเห็นเสนอให้ยุบเลิกสำนักงานจัดการศึกษา

(ตามเอกสารที่แนบมติเวียนวาระการประชุมฯ)



๔.๒ รองคณบดีแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๒.๑ ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

     ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๔.๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา

๒๕๖๓ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

1. 58810037 นางสาวอัจฉรา คะสีทอง 25 พฤษภาคม 2564

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

1. 59820014 นางสาวสุภาภรณ์ นฤภัย 25 พฤษภาคม 2564

2. 57820019 นายกริน ธัญญวิกรม 25 พฤษภาคม 2564

 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล วันที่สำเร็จการศึกษา

1. 58820018 นายณัฐดนัย แก้วโพนงาม 25 พฤษภาคม 2564

2. 58820021 นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ 25 พฤษภาคม 2564

3. 58820030 นายอัศวิน แก้วพิทักษ์ 25 พฤษภาคม 2564

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

มต ิ       

  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายการประชุม



๔.๒.๒ ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา นิสิตระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

     ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทำให้กระบวนการการเก็บข้อมูล ตลอดจนการเดินทางติดต่อสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์และนิสิตค่อนข้างมีความยากลำบากและเป็นอุปสรรคคต่อการดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์

จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต จำนวน ๕ ราย เป็นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามตามรางรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิต ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ สถานะ

1 นายเกสรศิริ ลีลาลัย 58820020  จากการพึ่งพาและการขูดรีดแอบแฝงในระบบ เกษตรกรพันธสัญญาสู่ภาวะอิสระ “Autonomy”  อยู่ระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

2 นายณัฐพงศ์ รักงาม 58820019  บทบาทของทุนจีนในการขยายความสัมพันธ์แบบทุนนิยมในระบบเกษตรกรรมและการปรับตัวของชุมชนในเขตประเทศลาว  อยู่ระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

3 นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข 58820017  เศรษฐศาสตร์การเมือง่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของจังหวัดภูเก็ต  อยู่ระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

4 นายอัครเจตน์ ชัยภูมิ 58820022  การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในจังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

5 นางสาวชนิกานต์ ผลเจริญ 58820016
 เศรษฐศาสตร์การเมืองของมรดกโลกในประเทศไทย :

กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริหาร
 เสนอสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาขยายเวลาการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มต ิ       

  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ



๔.๒.๓ ขอเสนอขื่ออาจารย์ผู้สอน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

     ตามหนังสือที่ อว ๘๑๓๗/ว ๒๓๓๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้เสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ความทราบแล้วนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม จึงขอเสนอชื่อ

“พลตำรวจโท ดร.พรชัย ขันตี” เป็นอาจารย์พิเศษ พร้อมได้แนบประวัติ รวมถึงกรอกแบบฟอร์มการขอแต่งตั้งอาจาย์พิเศษมาพร้อมนี้แล้ว

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

มต ิ       

  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ



๔.๒.๔ พิจารณาการขอย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ

ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ยื่นคำร้องเพื่อย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น

งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา 

ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 20 ราย

 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

1.นางสาวอุษณีย์          ลิ้มตระกูล                  62030162              เกรดเฉลี่ย 2.83

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          1.นางสาวธนิตา           กงสันเทียะ                 63020483              เกรดเฉลี่ย 3.37  

2.นางสาวยุพิน             แก้วสีดำ                     63020613              เกรดเฉลี่ย 3.35

คณะสหเวชศาสตร์

          1.นางสาวศิริลักษณ์       ศรีเสน                      61080190              เกรดเฉลี่ย 2.26 

 

          รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

          1.นายอังกูร                เพ็ชรรักษ์                   61030056              เกรดเฉลี่ย 2.52

          2.นายภูมิรพี               สุดาบุตร                              61030786              เกรดเฉลี่ย 2.44

 

          รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

1.นางสาวปาริสรา        ถำวาปี                      60031065              เกรดเฉลี่ย 3.20

2.นางสาวขวัญใจ          วงษ์ละมัย                  61030525              เกรดเฉลี่ย 3.02

3.นายรัชพล                ประทุมทอง                61030538              เกรดเฉลี่ย 2.94

4.นางสาวดวงกมล        เฉลิมทรง                   63030686              เกรดเฉลี่ย 2.94

5.นางสาวอริสา            เชียวจันทร์                 61030773              เกรดเฉลี่ย 2.78

6.นางสาวจุฑามาศ        ศรีสุราช                    61030757              เกรดเฉลี่ย 2.71



7.นางสาวอัยวรรณ        รอดเจริญ                   61030519              เกรดเฉลี่ย 2.57

8.นางสาวชนานันท์       ชวลิต                       60530101              เกรดเฉลี่ย 2.06  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

          1.นายธนากร              สิงห์ตาก้อง                 61050510              เกรดเฉลี่ย 2.13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          1.นางสาวศิรดา           บุญมาทัน                   62520106              เกรดเฉลี่ย 3.48

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)

          1.นายอัครชา              ดาราศร                     62410128              เกรดเฉลี่ย 3.13

 

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์

          1.นางสาวปิ่นมณี                    คงเงิน                       61160106              เกรดเฉลี่ย 2.45

          2.นางสาวพิชชา           ชื่นสวัสดิ์                    61160221              เกรดเฉลี่ย 2.45

คณะวิศวกรรมศาสตร์

          1.นายกันตินันท์           อุทัยพันธ์                   59550107              เกรดเฉลี่ย 2.38

 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา การขอให้พิจารณาการย้ายสังกัดเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 20 ราย

มต ิ       

  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ



๔.๒.๕ พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต ที่มีความสนใจต้องการจะเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการ

ทั้งในภาคพิเศษ และ ภาคปกติ ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นั้น

งานวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา 

ว่านิสิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 ราย

 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายชื่อนิสิตที่ขอพิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขารัฐศาสตร์เปลี่ยนเป็นสาขาบริหารทั่วไป

          1.นางสาวธัญธารีย์        กมลศักดิ์กำจร             63440333              เกรดเฉลี่ย 3.26

 

สาขาบริหารทั่วไปเปลี่ยนเป็นสาขารัฐศาสตร์

          1.นางสาวภัทราพร        พลภักดี                     62440445              เกรดเฉลี่ย 3.44  

          2.นายวิทยา                พรยิ่ง                        62440176              เกรดเฉลี่ย 3.38

ประเด็นเสนอ        

ขอให้พิจารณาการขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มต ิ       

  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ



๔.๓ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๓.๑ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ สาขาวิชา ๖๗๐๑

กฎหมายเอกชน โดยวิธีปกติ

อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ

ด้วย  นายศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดภาควิชานิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  ๖๗๐๑ กฎหมายเอกชน

 โดยวิธีปกติ พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้

          ๑. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์

จังหวัดสระแก้ว”

          ๒. บทความวิจัย เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์

จังหวัดสระแก้ว”

          ๓. หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

          ๔. เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑

          ๕. แบบประเมินการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

          ๖. แบบ ม.บ.ว. ๐๑-๖๒  (แบบประวัติ)

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องครบถ้วน

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 



๔.๓.๒ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

     ด้วย ภาควิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์  ประจำภาคเรียนต้น   ปีการศึกษา

๒๕๖๔ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ ราย  และระดับปริญญาตรี   จำนวน ๙ ราย  คือ

ระดับบัณฑิตศึกษา

       ๑. นาย ชัชชม อรรฆภิญญ์

       ๒. นาย ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

ระดับปริญญาตรี

นายธนฤทธิ์ โทวรรธนะ            1.

รตอ. โชคชัย  สิทธิผลกุล2.

นายสกล  ออพิพัฒน์               3.

นางสาว จุฑาทิพย์  พบสุข4.

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี              5.

นายสุเมธ  เดียวอิศเรศ6.

นายกิจจา สมะวรรธนะ            7.

นายศุภชัย ประไพนพ8.

นายพงษ์รัตน์  เครือกลิ่น           9.

นายทองธาร  เหลืองเรืองรอง10.

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ลำดับที่ ๑ – ๖ สอนในรายวิชาโดยคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ

๕๐ เนื่องจากมีอาจารย์ประจำลาออกจึงทำให้ต้องมีการเกลี่ยภาระงานสอน และปรับรายวิชาใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ 



๔.๓.๓

การกำกับติดตามอาจารย์ในภาควิชาให้ส่งผลการศึกษาของนิสิตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา

     อ้างถึงบันทึกข้อความจากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๖๙๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง

การติดตามการส่งเกรดนิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๓) ปรากฎว่ามีอาจารย์ ๒ ท่าน คือ อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี และ พันตำรวจโท

ดร.ประลอง ศิริภูล ยังค้างส่งเกรดนิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ

     ซึ่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พันตำรวจโท ดร.ประลอง ศิริภูล ได้ส่งเกรดเรียบร้อยแล้ว ยังคงค้าง

อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี 

ประเด็นเสนอ        

เพื่อพิจารณา

มต ิ       

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้

ให้เร่งรัดการส่งเกรดนิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ อาจารย์มุกระจ่าง จรณี1.

และให้ทบทวนภาระงานสอนสอบในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ให้ทบทวนภาระงานสอนสอบของ อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี ในภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔2.

ให้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี ไม่สามารถ ส่งผลเกรดของนิสิตได้3.

โปรดแจ้งผลการดำเนินการตามข้อ ๑ – ๓ ในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔4.



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม      เวลา ๑๗.๒๐ น.

----------------------------------------


