รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ ๓/2560
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
2. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รองคณบดี)
3. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ (หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
4. นายสกฤติ อิสริยานนท์ (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
5. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก (หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)
6. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
7. นายวิเชียร ตันศิริคงคล (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
8. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
9. นายกิตติไชย คุณปลื้ม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
10. นายสมคิด เพชรประเสริฐ (รองคณบดี)
11. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว (รองคณบดี)
2. นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 .๑ เงินลงทุนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในโครงการหอพักเทา-ทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา
ตามที่คณะฯ ได้นาเงินจานวน 1,000,000 บาทไปลงทุนในโครงการหอพักเทา-ทอง นั้น และ
มหาวิทยาลัยได้มีการสารวจการขอเงินทุนคืน ซึ่งคณะฯ ยังคงเงินลงทุนไว้เท่าเดิม เพื่อลงทุนต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ
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รองคณบดี (อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2 แจ้งมติคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2560
1.2.1 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรปรับปรุงฉบับปี พ.ศ. 2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.2.3 เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้า
สังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ
๑.๓ รองคณบดี (ผศ. ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ กาหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด ทาการของห้องสมุดคณะฯ
ด้วยงานห้องสมุดคณะฯ ได้ย้ายที่ทาการมาที่อาคารสหศึกษา จึงขอกาหนดช่วงเวลาในการ
ให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิต ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดให้บริการ ๐๘.๓๐ น. ปิดให้บริการ ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการ ๐๙.๐๐ น. ปิดให้บริการ ๑๗.๐๐ น.
เริ่มให้บริการตามช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๔ ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ไวพจน์ กุลาชัย) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.4 .๑ การต้อนรับและจัดกิจกรรมให้แก่คณะผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ Universitas
Narotama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัย Universitas Narotama Surabaya จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูการด้าน
กฎหมายของไทย ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี พันตารวจโท ดร.ไวพจน์
กุลาชัย ผู้ช่วยคณบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และคณาจารย์
ภายในภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกันให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน
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ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๔.๒ ความคืบหน้าโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, Ministry of Home Affairs ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผู้ช่วยคณบดี พันตารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย ได้ร่วมเดินทางนานิสิตโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน
ณ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ministry of Home Affairs ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่
18 มีนาคม 2560
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๔.๓ อนุโลมให้นิสิตปริญญาเอก รหัสปี ๕๙ ใช้เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของปี
การศึกษา 25๖๐
กรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีมติ อนุโลมให้นิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษตาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การ
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

๑.๔.๔ การส่งวิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ให้สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
งานพัฒนาหลักสูตร ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ให้
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนตามนี้
๑. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่มีความสมบูรณ์ของหน้าอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ซึ่งให้รับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรได้ ให้สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา
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๒. บันทึกวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีแปลงไฟล์
จาก “เอกสาร “Word (.doc)” เป็น “เอกสาร PDF (.pdf)” ไม่ใช้เครื่องสแกนเอกสาร
๓. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการแปลง ให้จัดทาเป็นไฟล์เดียวทั้งเล่ม ไม่ต้องแยกบท
๔. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการบันทึก ไม่ต้องจัดทาลายน้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๕. การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทุกครั้ง ขอให้แนบแผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อ ๑-๔ ข้างต้น มาด้วยทุกครั้ง
๖. ขอให้จัดพิมพ์รายการของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่นาส่งสานักหอสมุดให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และเรียบลาดับเล่มวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ตามรายการนาส่ง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ครั้งที่ ๒/25๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และครั้งที่ ๒/25๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2 อาคาร
สหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมฯ พิจาณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตามข้อมูลที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
๔.๑ พิจารณาช่วงเวลาการรรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ตามที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้จัดทา ร่าง ปฏิทินการดาเนินงานคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับตามที่เสนอ โดยคณะฯ จะรับนิสิต
เฉพาะรอบ 1-4 (งดรับรอบ ๕)
๔.๒ พิจารณาเกณฑ์การรับสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษของคณะฯ
ปีการศึกษา 2560
ด้วย งานวิชาการ ในฐานะหน่วยประสาน ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะดาเนินการจัดทาระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ในการ
นี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อโปรดพิจารณาเกณฑ์การรับสมัครดังนี้
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับสมัคร
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร (ม.6 และ/หรือ เทียบเท่า)
3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
4. จานวนรับและจานวนประกาศ
5. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก
(GAT ร้อยละ 80-90 + GPAX ร้อยละ 10-20 หรือ คะแนนสอบตรงกับคณะฯ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกณฑ์การรับสมัครดังกล่าว ยกเว้นเกณฑ์ข้อที่ 5
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก ซี่งภาควิชานิติศาสตร์จะไม่ใช้ GPAX ในการพิจารณาคัดเลือก
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๔.๓ พิจารณาประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้คณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีการปรับเปลื่ยนเงื่อนไขการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการในการเสนอและพิจาณาโครงการวิจัยใหม่
(ดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวตามที่เสนอ

๔.๔ พิจารณาการขอขยายเวลาการชาระค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าปรับ
(นายยุทธพร อิสรชัย)
ตามที่ นายยุทธพร อิสรชัย รหัสนิสิต ๕๕๘๒๐๐๒๐ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ได้รับทุน สกอ. ตามโครงการพัฒนา
กาลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตาม
สัญญาทุน ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสารแนบท้าย) และ สกอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของนิสิตทุนตามสัญญาทุน นั้น
เนื่องจาก สกอ. ขอยกเลิกการให้ทุนดังกล่าว (เอกสารแนบท้าย) ดังนั้น นิสิตจึงมีความ
ประสงค์ขอชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง โดยขอขยายเวลาการชาระค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิตและค่าปรับชาระเงินล่าช้า
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการชาระค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่
๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิตและค่าปรับชาระเงินล่าช้าตามเสนอ
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๔.5 พิจารณาหลักเกณฑ์การคะแนนเข้าพักบ้านพักมหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านพักมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้
มีมติให้ส่วนงานที่ได้ดาเนินการจัดซื้อบ้านพักมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาหลักเกณฑ์การคิดคะแนนเข้าพัก
โดยอ้างอิงการคิดคะแนนเข้าพักของอาคาร ดร. เสนาะ อูนากูล มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 และพิจารณา
อัตราค่าบ้านพัก เพื่อนาเสนอในการประชุมในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
1. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนเข้าพักบ้านพักมหาวิทยาลัยบูรพา
2. พิจารณาอัตราค่าบ้านพัก
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดคะแนนและอัตราค่าบ้านพัก
มหาวิทยาลัยบูรพาตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 25๖๐ เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ 2 อาคารสหศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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