รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 11/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8
ห้องประชุม QS2 - 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
2. นางอรพร สดใส

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งที่ 11/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 ห้องประชุม QS2 - 602 แล้วดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมนานาชาติทางวิชาการสาขาบริหารรัฐกิจ
หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6
ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Pacific Society for Public Affairs หรือ APSPA) จัดประชุมนานาชาติทางวิชาการสาขาบริหาร
รัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Open Government, Democratic Governance,
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and Public Administration” ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
การจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการด้านสาขา
บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ในหมู่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัย และองค์การต่าง ๆ
ในประเทศและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดโอกาสในการรับทราบ
ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาการ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ผลงานวิจัยและงานวิชาการ
ประสบการณ์การบริหารราชการในช่วงเวลาของการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นบทเรียน
นาไปสู่ การค้นหาแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ที่ประชุมประกอบไปด้วย
นักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน
ประชาสังคมจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศไทยพร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศใกล้เคียง จานวนประมาณ 200 คน
ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษาของท่าน
เป็นสถาบันชั้นนาในทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ และขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณ
พร้อมทั้งขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมเสนอบทความวิชาการในการประชุมผ่านทางอีเมล์ของ
สมาคม ฯ (apspa2016.bangkok@gmail.com) หรือติดต่อ ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ ได้ที่หมายเลข
081-498-7039 หรือที่อีเมล์ aw.tamrong@gmail.com รายละเอียดของการประชุมสามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์สมาคม ฯ (www.apspa.org)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
1.1.2 พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ณ วัดเนินยาง วันที่ 23 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2558
ตามที่มีหนังสือขอให้นาความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ขอพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ณ วัดเนินยาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชมนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อรับผ้าไตร
พระราชทานและทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเนินยาง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.3 สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จทรงเปิด การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ โดยในที่ประชุม สานักราชเลขาธิการส่วนพระองค์ได้หารือ
ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้การรับเสด็จในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.5 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ “ โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์
ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานการประชุม
วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ “โลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่น
อภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี
จอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อนาไปปรับใช้ในสภาพบริบทของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน
นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและบทความของนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร
ทางการศึกษา ภายในงานมีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ และการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เช่น Professor Katherine A. Bowie Department of Anthoropology, University of Wisconsin Madison ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ นิสิต และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน โอกาสนี้ มีพระดารัส
เปิดการประชุมความสาคัญตอนหนึ่งว่า “การประชุมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาการ
และความร่วมมือจากผู้ประชุมทั้งหลายได้เป็นอย่างดี อันส่งผลเกื้อกูลให้สังคมไทยมีพัฒนาในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะด้านการเมือง ด้านการบริหาร และด้านการปกครอง ที่ก้าวทันกับการวิวัฒนาเปลี่ยนแปลงของโลก
และยั่งยืนตลอดไป”
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ
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1.1.6 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง “บูรพาเกมส์”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง QS๒ - ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง “บูรพาเกมส์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ รอบคัดเลือก เขต
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับ
หน้าที่ให้ดูแลและจัดการแข่งขันในกีฬาวอลเล่ย์บอล
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.7 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับผ้าไตรพระกฐิน
พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.จักรี ไชยพินิจ ผู้ช่วยคณบดี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และประธานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผ้าไตรพระกฐินพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองงานในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา โดยจะนาไปทอดถวาย ณ วัดเนินยาง ตาบลคมบาง อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธานถวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี
ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

1.1.8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมขบวนแห่นาพุ่มติดกัณฑ์เทศน์
เข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ทศพร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธารง บัวศรี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมขบวนแห่นาพุ่มติดกัณฑ์เทศน์เข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็น
เจ้าภาพในกัณฑ์ทศพรในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรายได้ทั้งหมดจะนาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้าร่วมขบวนแห่และร่วมเป็นเจ้าภาพ
กันอย่างพร้อมเพรียง
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

5

๑.2 ผู้ช่วยคณบดี (ดร.จักรี ไชยพินิจ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 ขอเชิญให้ความอนุเคราะห์การดูงานการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
ด้านกฎหมายแก่คณะจาก Universitas Narotama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ด้วย Universitas Narotama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันจะขอนาคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและดูงาน
การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาด้านกฎหมายภายใต้หัวข้อ “The Comparison of Law System
between Indonesia and Thailand” ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 903 สานักงาน
อธิการบดี (อาคาร ภปร.) เวลา 9.30 – 12.00 น.
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญท่านหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอ
ข้อมูล ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม QS2 – 602
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ฯ
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 4/๒๕๕8 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม QS2-602
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ครั้งพิเศษที่ 4/๒๕๕8 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (การเงิน)
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อ.สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (การเงิน)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ตามข้อมูลเสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ถอนวาระ
4.2 พิจารณาผลการรายงานกองทุนสวัสดิการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2558
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.3 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยที่พักคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2558
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ถอนวาระ
4.4 เป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มีข้อเสนอแนะให้รอการปรับใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (CUPT QA Committee) ให้ชัดเจนแล้วจึงดาเนินการตั้งเป้าหมายต่อไป ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.5 แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจา
ปีการศึกษา 2558
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้จัดทาแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 โดยนาจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31
กรกฎาคม 2558) มาดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
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4.6 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)
ด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ในการนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทั้งนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้แนบเอกสารรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง เอกสาร
สมอ. ๐๘ มาพร้อมกันนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.7 ขอเปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ ปีการศึกษา 2558 เทอม 2
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
งานบัณฑิตศึกษาขอเปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ ปีการศึกษา 2558 เทอม 2 เนื่องจากมีผู้ที่แสดงความสนใจเป็นจานวนมาก และหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีศักยภาพน่าจะเข้าศึกษาได้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2558 เทอม 2
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

4.8 ขอเชิญส่วนงานพิจารณาจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตจันทบุรี
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ด้วยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของส่วนงานต่าง ๆ ณ วิทยาเขตจันทบุรี ปัจจุบันมีนิสิตระดับปริญญาตรีใน 3 ส่วนงาน คือวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี ระดับบัณฑิตศึกษาใน ๓ ส่วนงาน คือ
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยมีจานวนนิสิตที่กองบริหาร ฯ
ให้บริการ จานวน 2,๘๐๐ คน ซึ่งวิทยาเขตจันทบุรีมีความพร้อมในเรื่องสถานที่จัดการศึกษา รวมถึงหอพัก
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ในการดารงขีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประกอบกับในปัจจุบันสาขาวิชา
ในส่วนงานของท่านยังเป็นที่ต้องการของผู้ที่ประสงค์ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา แต่ในวิทยาเขตจันทบุรี
ยังไม่มีสาขาวิชาในส่วนงานของท่าน ในปีการศึกษา ๒๔๔๙ จึงขอเรียนเชิญส่วนงานของท่านเปิดรับบุคคล
เพื่อศึกษาต่อ ณ วิทยาเขตจันทบุรี ในทุกระดับการศึกษาตามที่ท่านเห็นสมควร
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอเชิญส่วนงานพิจารณาจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตจันทบุรี

8

มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้แต่ละภาควิชาพิจารณาความพร้อม และให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาควิชาพิจารณาความพร้อมของคณะ ฯ และวิทยาเขต
4.9 เสนอวารสารสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา)
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข บรรณาธิการ)
ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด ซึ่งวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพามีกาหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน
และสม่าเสมอ คือ ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยได้ตีพิมพ์มาตั้งแต่
ปี 2556 และฉบับปัจจุบันที่มีการเผยแพร่แล้ว คือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ประเด็นเสนอ เพือ่ พิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป
ครั้งที่ 12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 15.30 น.

(นายสมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม

