รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ครั้งพิเศษที่ 2/๒๕๕8
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. นายสกฤติ อิสริยานนท์

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร คณบดี ประธานการประชุม ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม
ครั้งพิเศษที่ 2/๒๕๕8 วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8 ณ ห้องประชุม 602 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สานักงานจัดการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามทีค่ ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
งานยุติธรรม นั้น ในการนี้สานักงานจัดการศึกษา จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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รายชื่ออาจารย์พิเศษที่เคยได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ประกอบด้วย
๑. พันตารวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ
๖๗๖๒๑๑ การบริหารงานยุติธรรม กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๖๗๖๒๑๒ อาชญาวิทยา กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๒. พันตารวจตรีธฤตวัน วนาพัทธ์
๖๗๖๓๒๙ สื่อและอาชญากรรม กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๓. อาจารย์พฤฒ จันทรเจริญ
๖๗๖๓๒๙ สื่อและอาชญากรรม กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๔. อาจารย์โชคชัย บุญชูชว่ ย
๖๗๖๓๒๔ การกระทาผิดของเด็กและเยาวชน กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
๕. อาจารย์เสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
๖๗๖๓๒๕ การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ กลุ่ม ๐๑ และ ๒๑๐๑
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี 2558
(ผู้นาเสนอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี 2558
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณามี ม ติ ให้ ป รับ ปรุงแก้ ไขรายละเอีย ดของหลั กสู ต รให้ รอบคอบ และเมื่ อ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นาเข้าพิจารณาในวาระสืบเนื่องของคราวประชุมนัดต่อไป
4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
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มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณาเห็นชอบผลการดาเนินการรายงานผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. คณะ ฯ ควรมีการสร้างกลไกเพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนที่พบเพื่อให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นในรอบการ
ประเมินต่อไป
2. การดาเนินการประเมินคุณภาพทางการศึกษาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ได้ดาเนินการเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงและยกระดับให้ได้มาตรฐานในรอบการประเมินต่อไป
3. การสร้างทีมงานผู้รับ ผิดชอบงานประกันคุณ ภาพทางการศึกษาควรมีความต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น
ภารกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างสูง
4. กรณีข้อบกพร่องที่พบด้าน มคอ.3 และ มคอ.5 ในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ผู้บริหารนาเสนอมหาวิ
ยาลัยพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
5. กรณีข้อบกพร่องที่พบด้าน มคอ.3 และ มคอ.5 ในกลุ่มรายวิชาเอกประจาแต่ละหลักสูตร ให้หลักสูตร
กากับดูแลให้คณาจารย์ดาเนินการโดยเคร่งครัด
6. กรณี ข้อบกพร่องด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิ ตระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้หลักสูตรกากับดูแลและยกระดับผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
7)กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเข้มงวดเรื่อง
ระยะเวลาการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
4.3 พิจารณายกเลิกหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เพื่อความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ในการขอยกเลิกหลักสูตรเดิมและจัดทาหลักสูตรใหม่ ได้แก่
๑. ขอยกเลิกหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ ต้องการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อสาขาหลักสูตรใหม่
จากเดิมใช้ชื่อ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก และสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดียวกัน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงที่ครอบคลุมครบทุกด้าน
๒. ขอยกเลิกหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เนื่องจากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี ๒๕๕๓ ซึ่งครบรอบในการปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ไม่ได้มีการปรับปรุง
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติให้ยกเลิกหลักสูตรฯ ปี ๒๕๕๓ และจัดทาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและมีองค์ความรู้เชิงลึกด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงมากขึ้น เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้
มีทักษะ และความสามารถทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
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บนพื้นฐานด้านวิชาการ และธรรมาภิบาล
ในการนี้ การยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๕๒ คน และหลักสูตรรัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
จานวนทั้งสิ้น ๒๘ คน โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิต
ที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
๓. ขณะนี้ หลักสูตรใหม่ทั้งในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ) ซึ่งหากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าววิพากษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะนาเสนอหลักสูตรใหม่เข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการต่อไป
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เพื่อความมัน่ คง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ

ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติดังนี้
1. เห็นชอบให้ยุติการรับนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2. เมื่อ หลั ก สู ต รได้ด าเนิ น การบริห ารจัด การให้ นิ สิ ต สามารถส าเร็จการศึ กษา ในหลั กสู ตรรัฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้ครบหมดแล้ว
ให้ดาเนินการขอยกเลิกหลักสูตรตามระเบียบฯ ต่อไป
3. การพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2558 ให้ถอนวาระ
4.4 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2557 (2)
(ผู้นาเสนอ ผู้ช่วยคณบดี ดร.จักรี ไชยพินิจ)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒) ที่
มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๐.๒
จานวน ๖๗ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ พิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (2)
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 67 ราย
ดังรายชื่อแนบ ทั้งนีใ้ ห้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
4.5 ขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
(ผู้นาเสนอ รองคณบดี อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
ตามที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้คณะฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
และผลการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จานวน ๘ คน ดังนี้
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1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)
รวมทั้งสิ้นจานวน ๘ คน
(รายละเอียดเอกสารแนบ)

จานวน
จานวน

๖ คน
๒ คน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
มติ
ที่ประชุม ฯ พิจารณามีมติเห็นชอบอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 8 ราย
ดังรายชื่อแนบ ทั้งนีใ้ ห้มีผลสาเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
กาหนดประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม QS2-602
เลิกประชุม 15.05 น.
(นางอรพร สดใส
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ)
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

