รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 2/2560
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
3. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
4. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
5. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
6. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
7. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
8. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
9. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
10. นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
11. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)
2. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
3. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้าท่วม
ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ สโมสรนิสิต องค์การนิสิต
กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และนิสิตจิตอาสาจากคณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้าท่วม ในวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โดยมีการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ จากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป และนาไปแจกให้กับผู้ประสบภัย โดยการ
ประสานงานในพื้นที่กับที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตาบลสวี จังหวัดชุมพร
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๒ รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ กาหนดการขนย้ายที่ทาการใหม่ไปยังอาคารสหศึกษา
ตามที่คณะฯ จะทาการย้ายอาคารสถานที่ทางานจากอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชั้น ๖ ไปยังอาคารสหศึกษานั้น คณะฯ ใคร่ขอแจ้งกาหนดการการดาเนินการขนย้าย (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.3 รองคณบดี (ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคกลาง
ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีนโยบายเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละมหาวิทยาลัย ในภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคกลาง ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งขณะนี้ได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคกลาง และได้มีการประชุมร่วมกันแล้วในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.๔ รองคณบดี (อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ การเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง Introduction to EdPEx เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ตามที่กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดจัดโครงการอบรมทาง
วิชาการ เรื่อง Introduction to EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
3. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
4. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
5. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
6. นางอรพร สดใส
7. นางสาวลักษณารีย์ สุริศร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๔.๒ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการความรู้”
ตามที่กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดการความรู้”เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม
PJ 301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. นางอรพร สดใส
2. นางสาวสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
3. นางสาวลักษณารีย์ สุริศร
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.๕ นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี) แจ้งแทนผู้ช่วยคณบดี
(อาจารย์ไวพจน์ กุลาชัย) ให้ที่ประชุมทราบ
๑.๕.๑ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ประเทศอินโดนีเซีย (IPDN) ระหว่างวันที่
18-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
สถาบัน Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ministry of Home Affairs ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีหนังสือเชิญนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๕ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ประกาศรับสมัคร แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.๕.๒ การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีประกาศแจ้งเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา และการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ดัง
เอกสารแนบท้าย)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.๕.๓ ประกาศการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่วงเวลารับสมัคร
รายงานตัว
เปิดเรียน

มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุม ฯ รับทราบ โดยเสนอให้จัดช่วงเวลาการรับสมัครและการรายงานตัวให้สอดคล้อง
กับการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในภาคเรียนฤดูร้อน
1.6 หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.6.๑ ความเห็นของภาควิชาฯ เกี่ยวกับความซ้าซ้อนของหลักสูตรและสาขาวิชาของ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ตามที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอขอปรับเพิ่มภาระหน้าที่ของส่วนงานวิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง
ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นควรให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความซ้าซ้อนของหลักสูตร
โดยขอความเห็นจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว และทางคณะฯ ได้มอบให้หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ดาเนินการ ซึ่งภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ดาเนินการแล้ว (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

๑.๗ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๗.๑ ความเห็นของภาควิชาฯ เกี่ยวกับความซ้าซ้อนของหลักสูตรและสาขาวิชาของ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ตามที่วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้เสนอขอปรับเพิ่มภาระหน้าที่ของส่วนงานวิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นควรให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความซ้าซ้อนของหลักสูตร
โดยขอความเห็นจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว และทางคณะฯ ได้มอบให้หัวหน้า
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ดาเนินการ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 1/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/2560 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้า
สังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มข้อความในประกาศข้อ ๒
ความต่อท้ายในวรรคใหม่ว่า “มิให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้กับนิสิตตามวรรคหนึ่ง”

รายงานการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ | 6

๔.๒ พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕9
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและผล
การศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕9 จานวน 1 คน
ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ผลประดง รหัสนิสิต 56440427 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป (๔ ปี) โดยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕60
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑ คน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. ๒๕60 ตามที่เสนอ
4.3 พิจารณาการขอปฏิบัติงานชดใช้ทุน กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการทุน
(นางสาวกัญญาภัค อยู่เมือง)
ตามที่ นางสาวกัญญาภัค อยู่เมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน
ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Political Science ณ Gadjah Mada University สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี ๒๕๕๓ (ทุนประเภท ๑ง) และด้วยทุนส่วนตัว (ทุนประเภท ๒) มีกาหนด ๕ ปี
๑๑ เดือน ๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ซึ่งนางสาว
กัญญาภัคฯ ยังไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อเนื่องจากเกิดปัญหาใน
การทาดุษฏีนิพนธ์ และขอยุติการศึกษามีความประสงค์ ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ในตาแหน่งและ
สังกัดเดิม นั้น
ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา และสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา
ณ ต่างประเทศ นางสาวกัญญาภัคฯ มีความประสงค์ขอชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติงาน แทนการชดใช้เงิน ซึ่งตาม
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ระบุไว้ใน ข้อ 9 วรรค 2 และรายละเอียด ที่ระบุไว้ใน
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และสัญญาอนุญาต
ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
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4.4 พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลเข้าพักอาคารมีชัยและอาคารเสนาะ อูนากูล
ด้วยคณะฯ ได้ร่างประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ให้ดาเนินการตรวจสอบกับระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันต่อไป
4.๕ พิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการประเมินสัมฤทธิ์ของคณาจารย์
ด้วยคณะฯ ได้ปรับปรุงข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ และให้คณะฯ ดาเนินการชี้แจงทาความ
เข้าใจกับคณาจารย์ต่อไป
4.6 พิจารณาการขอขยายเวลาการชาระค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าปรับ (นายยุทธพร
อิสรชัย)
ตามที่ นายยุทธพร อิสรชัย รหัสนิสิต ๕๕๘๒๐๐๒๐ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ได้รับทุน สกอ. ตามโครงการพัฒนากาลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตามสัญญาทุน ลง
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบท้าย) และ สกอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนิสิต
ทุนตามสัญญาทุน นั้น
เนื่องจาก สกอ. ขอยกเลิกการให้ทุนดังกล่าว (เอกสารแนบท้าย) ดังนั้น นิสิตจึงมีความประสงค์ขอ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง โดยขอขยายเวลาการชาระค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิตและค่าปรับชาระเงินล่าช้า
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการชาระค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิตและค่าปรับชาระเงินล่าช้าตามเสนอ
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4.๗ พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔.๒ รายละเอียดและเอกสารแนบท้ายดังนี้
ทั้งนี้ขออนุมัติสาเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ อนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๒๗ คน ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕60 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการส่งเล่มภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อยต่อไปด้วย
4.8 พิจารณาร่างประกาศทุนการศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอเสนอร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นเงิน
300,000 บาท โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ทุนเรียนดี จานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ทุนนิสิตช่วยงาน จานวน ๒๗ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ที่ประชุม ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม
3 ประการ คือ
1. นิสิตผู้ได้รับทุนในระดับภาควิชา จะต้องไม่รับทุนซ้าซ้อนจากทุนอื่นๆ ของคณะฯ
2. เห็นชอบให้ภาควิชาอาจกาหนดตั้งเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษากรณีที่มีนิสิตมา
สมัครเกินจานวนทุน
3. เห็นชอบให้ภาควิชานิติศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์นาเอาหลักการในร่างประกาศนี้ไป
ปฏิบัติในระดับภาควิชาของตนเองได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทันการณ์
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วาระที่ 4.๙ พิจารณาร่างประกาศทุนการศึกษาสาหรับนักกิจกรรมประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) (ดังเอกสำรแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลัการ ทั้งนี้นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องไม่รับทุนซ้าซ้อน
จากทุนอื่นๆ ของคณะฯ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา ๑3.0๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

เลิกประชุมเวลา ๑3.๓๐ น.

(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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