รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 3/๒๕๕8
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุมพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
นายสกฤติ อิสริยานนท์
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นายสมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส
นายจักรี ไชยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์
ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ บัวหล้า
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
นางสาววราภรณ์ ช่วยประคอง

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. รองศาสตราจารย์สุธี ประศาสน์เศรษฐ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิด
การประชุม ครั้งพิเศษที่ 3/๒๕๕8 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑
-

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณายกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ในคราวการประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการขอยกเลิกหลักสูตรเดิมและ
จัดทาหลักสูตรใหม่ คือขอยกเลิกหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ ต้องการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อสาขาหลักสูตรใหม่จากเดิม
ใช้ชื่อ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง เปลี่ยนเป็น หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
และสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดียวกัน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคงที่ครอบคลุมครบทุกด้าน
ในการนี้การยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๕๒ คน
โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
หรือนิสิตมีความประสงค์หรือเหตุจาเป็นที่ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตต่อไป
ขอยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความ
มั่นคง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ในคราวการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการขอยกเลิกหลักสูตร
เดิมและจัดทาหลักสูตรใหม่ คือ
ขอยกเลิกหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เนื่องจาก
หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งครบรอบในการปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ไม่ได้มีการปรับปรุง
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติให้ยกเลิกหลักสูตร ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดทาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและมีองค์ความรู้เชิงลึกด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงมากขึ้น เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
มีทักษะ และความสามารถทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
บนพื้นฐานด้านวิชาการ และธรรมาภิบาล
ในการนี้การยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๒๘ คน โดยคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด หรือนิสิตมีความประสงค์
หรือเหตุจาเป็นที่ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. มีมติเห็นชอบ
2. ให้หลักสูตร ฯ ดาเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะ
สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
4.2 พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
และตรงความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี ในการนี้ จึงขอ
เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์
และตรงความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี ในการนี้
จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตร
2. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตตามจานวนที่ขออนุมัติ
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3. เห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามเสนอ
4. ให้หลักสูตร ฯ ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดที่เสนอแนะให้สมบูรณ์
5. ให้หลักสูตรดาเนินการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์จานวน 7 เล่ม พร้อม CD แก่งานบัณฑิตศึกษา
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการส่งเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ฯ ต่อไป
4.3 พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตร
2. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตตามจานวนที่ขออนุมัติ
3. เห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามเสนอ
4. ให้หลักสูตร ฯ ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดที่เสนอแนะให้สมบูรณ์
5. ให้หลักสูตรดาเนินการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์จานวน 7 เล่ม พร้อม CD แก่งานบัณฑิตศึกษา
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการส่งเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ฯ ต่อไป
4.4 พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตร
2. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตตามจานวนที่ขออนุมัติ
3. เห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามเสนอ
4. ให้หลักสูตร ฯ ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดที่เสนอแนะให้สมบูรณ์
5. ให้หลักสูตรดาเนินการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์จานวน 7 เล่ม พร้อม CD แก่งานบัณฑิตศึกษา
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการส่งเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ฯ ต่อไป
4.5 พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตร
2. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตตามจานวนที่ขออนุมัติ
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3. เห็นชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามเสนอ
4. ให้หลักสูตร ฯ ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดที่เสนอแนะให้สมบูรณ์
5. ให้หลักสูตรดาเนินการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์จานวน 7 เล่ม พร้อม CD แก่งานบัณฑิตศึกษา
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการส่งเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ฯ ต่อไป
4.6 พิจารณาหลักเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA
ตามที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ดร.อาณัติ ดีพัฒนา) ได้เสนอเรื่องการดาเนินงาน
คณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA Committee)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
เพื่อทราบ ความแจ้งแล้วนั้น ที่ประชุม ฯ มีมติ ดังนี้
1. รับทราบ
2. ให้หัวหน้าส่วนงานศึกษาและทาความเข้าใจระบบ CUPT QA ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้
ระบบ CUPT QA แทนระบบ IQA ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
และนาระบบ ฯ ดังกล่าวหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน โดยพิจารณาตามประเด็น ดังนี้
2.1 หลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร จาเป็นต้องมีแผนการสอน (Course Syllabus)
(มคอ.3) ในแต่ละรายวิชาหรือไม่
2.2 ควรมีแผนการสอน (Course Syllabus) เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่
2.3 สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่มแี ผนการสอน (Course Syllabus) ควรดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จเมื่อใด และควรจัดทาแผนการสอน (Course Syllabus) และแผนการเรียน (Lesson Plan) เป็น
ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
3. ให้นาเรื่องการใช้ระบบ CUPT QA โดยพิจารณาตามประเด็นข้อที่ 2.1 2.2 และ 2.3
หารือต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งต่อไป
4. ให้หัวหน้าส่วนงานเตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียน (Lesson Plan) และระบบ
ติดตามการประเมินผลในแต่ละแผนการเรียน (Lesson Plan) เพื่อประมวลเป็นการประเมินผลของหลักสูตร
5. ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ดร.อาณัติ ดีพัฒนา) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาให้ ก ารยอมรั บ การรับ รองมาตรฐานสากลในบางสาขาวิช า เช่ น สาขาวิช าด้ าน
บริห ารธุรกิจที่ได้รับการรับ รองมาตรฐานคณะบริหารธุรกิจตามมาตรฐานของ AACSB หรือสาขาวิชาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐานของ ABET ฯลฯ โดยไม่
ต้องใช้ระบบ CUPT QA ในระดับหลักสูตร และหากส่วนงานมีความประสงค์จะใช้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว
กรุณาแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้หลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร ต้องดาเนินการจัดทาแผนการสอน (Course Syllabus)
(มคอ.3) ในแต่ละรายวิชา
2. ให้หลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร ต้องดาเนินการจัดทาแผนการสอน (Course Syllabus)
เป็นภาษาอังกฤษ
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3. ให้คณะ ฯ ดาเนินการขอผ่อนผันการดาเนินการตามข้อ 1 และ 2 ในภายหลัง เนื่องจาก
แต่ละหลักสูตรได้ดาเนินการในรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และได้นาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ฯ แล้ว
4. ให้แต่ละหลักสูตรดาเนินการตาม ข้อ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทันช่วงเวลาการ
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรของสภาวิชาการ
4.7 พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนของนายพูลศักดิ์ สุขเรือง รหัส 58440150
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ถอนวาระ)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

