รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 2/๒๕๕7
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ศาสตราจารย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
นายกิตติ ตติยเกียรติถาวร
อาจารย์รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์เทียนชัย ศศิศาสตร์
อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์สกฤติ อิสริยานนท์
อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
นางอรพร สดใส

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งพิเศษที่ 2/๒๕๕7 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
๔.๑ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตามที่ปรากฎในข่าวว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ไม่รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ส่งผลให้มหาบัณฑิตจากหลักสูตร ฯ ไม่สามารถเข้าสอบผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ได้ โดยในเบื้องต้นหลักสูตรและ
ภาควิชานิติศาสตร์ได้ดาเนินการอุทธรณ์ไปแล้ว และ กต. ก็ได้มีมติยกอุทธรณ์ของหลักสูตร
ข่าวการไม่รับรองที่ปรากฎไปนั้นมีผลกระทบต่อหลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การที่
กต. มีมติไม่รับรองหลักสูตรดังกล่าวยิ่งส่งผลให้เกิดข้อสงสัยถึงแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
(สกอ.) จะดาเนินการต่อไปกับหลักสูตรซึ่ง กต. ไม่รับรอง ซึ่งทาให้นิสิตเกิดความกังวลว่าหลักสูตรอาจถูกเพิกถอน
ได้ จึงขอปรึกษาหารือคณะกรรมการประจาคณะ ฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเยียวยานิสิต
ทั้งที่จบการศึกษาไปแล้ว และกาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ นิสิต รุ่นที่ 1 – 5 ได้รวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเรื่อง
แนวทางการเยียวยาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจาคณะ ฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. หลั ก สู ต รนิ ติ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ตได้ ผ่ านความเห็ น ชอบจากสภามหาวิท ยาลั ย บู รพาเมื่ อวัน ที่ ๒๑
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยอาศัยอานาจโดยชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการ ทั้งนี้เป็นอานาจ
โดยชอบของสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการพิจารณาอนุมัติการเปิด-ปิดหลักสูตรต่างๆ
2. หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากได้ ผ่ านความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
3. หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากได้ ผ่ า นการรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เรียบร้อยแล้ว
4. หลั กสู ตรนิ ติศาสตรมหาบั ณ ฑิตได้ผ่านความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
เรียบร้อยแล้ว
5. ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยภาควิชานิติศาสตร์ ชะลอการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารุ่นใหม่
ทันทีที่ได้รับทราบผลแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ให้ภาควิชานิติศาสตร์จัดทาแผนยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สภาวิชาชีพทั้ง ๔ แห่ง ที่มีอานาจรับรองหลักสูตรโดยเร็ว
7. มอบหมายให้คณบดี หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผู้ประสานงานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ชี้แจงข้อมูล และทาความเข้ าใจเพื่ อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการบริห ารจัดการหลั กสู ตรต่ อ
ตัวแทนนิสิตที่ได้ยื่นหนังสือนัดหมาย โดยเน้นย้าให้ตัวแทนนิสิตทราบถึงมาตรการดาเนินการของ
คณะ ฯ เพือ่ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
8. คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบปัญ หาการบริห ารหลั กสู ตรที่ ผ่ านมาที่มีการเปลี่ ยนแปลง
ผู้บริหารหลักสูตร จึงทาให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

4.๒ การเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลา ภาควิชานิติศาสตร์
ด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องได้รับรองจากสภาวิชาชีพ ดังนี้
1.
เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
2.
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
สานักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
4.
สานักงานคณะกรรมการอัยการ
ซึ่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับรองหลักสูตรไป
แล้ว ซึ่งจากการปรึกษาหารือกับผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ดร.อาณัติ ดีพัฒนา) และคณะกรรมการ สกอ.
ท่านหนึ่ง ได้รับทราบว่า สกอ.นั้นได้ประเมินอาจารย์ประจาบางเวลาเทียบเท่ากับอาจารย์พิเศษ จึงทาให้อาจารย์
ประจาไม่เพียงพอตามมาตรฐาน สกอ. และเนติบัณฑิต เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อบัณฑิตและนิสิต และเมื่อ
มีข่าวตามที่ กต. ไม่รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตอาจจะทาให้สภาวิชาชีพมาพิจารณาหลักสูตรย้อนหลัง
ร่วมกับ สกอ. ในการนี้จึงขอพิจารณาเปิดรับจานวนอาจารย์ประจาเพิ่มอีก 11 อัตรา ตามเกณฑ์ที่ สกอ.
และเนติบัณฑิตกาหนด ตามเอกสารแนบ

๓

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลา ภาควิชานิติศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ไม่ขัดข้องในหลักการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์วิชาชีพ
2. มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ศึกษาโครงร่างแผนพัฒนาภาควิชา โดยคานึงถึงภาพรวม
ทั้งหมด อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร คุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ
เป็นต้น ที่ต้องมีการยกระดับให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ควรมีการหารือกันระหว่าง ๓ ภาควิชา เพื่อให้
ได้ข้อตกลงภายในร่วมกัน
3. นาเข้าที่ประชุมในการประชุมคราวถัดไป วาระสืบเนื่อง

4.3 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 671472 การวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐศาสตร์
ด้วย ดร.เมทินา อิสริยานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 671472 การวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐศาสตร์
(Individual Research in Political Scientists) กลุ่ม 01 ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นั้น
ตามนโยบายของคณะ ฯ ในการเปิดรายวิชา คือ จะต้องมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ จานวน 30 คนขึ้นไป
ในการนี้ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยมีจานวนนิสิต 22 คน เนื่องจากในรายวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาเอกบังคับ ซึ่งมีจานวนรวมทั้งหมด 22 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชา 671472 การวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐศาสตร์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเหตุผลความจาเป็นที่นาเสนอ

4.4 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 671449 เอเชีย - แปซิฟิกในกระแสโลกาภิวัตน์
ด้วยอาจารย์ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 671449 เอเชีย – แปซิฟิก ในกระแส
โลกาภิวัตน์ (Asia-Pacific in Globalization) กลุ่ม 01, 2101 ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นั้น
ตามนโยบายของคณะ ฯ ในการเปิดรายวิชา คือ จะต้องมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ จานวน 30 คนขึ้นไป
ในการนี้ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยมีจานวนนิสิต 29 คน เนื่องจากในรายวิชาดังกล่าว
เป็นวิชาโทอาเซียน ซึ่งมีจานวนรวมทั้งหมด 29 คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชา 671449 เอเชีย - แปซิฟิกในกระแสโลกาภิวัตน์
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเหตุผลความจาเป็นที่นาเสนอ

4.5 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 672444 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
ด้วย อาจารย์ ดร.จักรี ไชยพินิจ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 672444
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (Comparative Democracy) 3(3-0-6) กลุ่ม 01 สาหรับนิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นั้น ตามนโยบายของคณะ ฯ
ในการเปิดรายวิชา คือ จะต้องมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ จานวน 30 คนขึ้นไป ในการนี้ ขออนุมัติ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น โดยมีจานวนนิสิต 21 คน เนื่องจากเป็นนิสิตกลุ่มวิชารัฐศาสตร์
ศึกษา ซึ่งมีจานวนรวมทั้งหมด 21 คน

๔

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชา 672444 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
มติ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ มีมติเห็นชอบตามเหตุผลความจาเป็นที่นาเสนอ

4.6 การขออนุมัติเปิดรายวิชา 675328 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - จีน
ด้วย อาจารย์ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 675328 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทย - จีน (Relationship between Thailand and China) กลุ่ม 01, 2101 ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา 2557 นั้น ซึ่งมีนิสิตลงทะเบียนเรียนจานวน 8 คน ซึ่งตามนโยบายของคณะ ฯ การเปิดกลุ่มเรียน
จะต้องมีนิสิตลงทะเบียนอย่างน้อย จานวน 30 แต่นิสิตกลุ่มดังกล่าวมีจานวนไม่ถึงเกนฑ์ แต่มีความจาเป็นที่
จะต้องเปิดเพื่อให้นิสิตลงเรียนให้ครบตามหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิชาในหมวดบังคับ
และมีนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษา จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชา 675328 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – จีน
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเหตุผลความจาเป็นที่นาเสนอ

4.7 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามทีก่ องบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและผล
การศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑ คน ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน)

จานวน ๑ คน

รวมทั้งสิ้น

๑ คน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองการขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (โดยสาเร็จการศึกษา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน
ฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๑ คน ตามรายชื่อที่แนบเสนอมา โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕

เลิกประชุม 16.30 น.
(นางอรพร สดใส)
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

