มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
--------------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2550
วันจันทรที่ 8 มกราคม 2550
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
--------------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย อัญชลี
พิพัฒนเสริญ รองอธิการบดีฝายการคลัง
4. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
5. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
6. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
8. รองศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร
9. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
10. รองศาสตราจารย ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. รองศาสตราจารย มาลี
บุญศิริพันธ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา มิตรเอม
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
19. อาจารย ดร.พัชรี
คุณค้ําชู
แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร
20. อาจารย ทันตแพทย สุภทั รชัย บงสุนันท
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวชิ ชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
22. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
23. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
24. รองศาสตราจารย เล็ก
สมบัติ
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
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25. ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
26. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
27. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด
28. นางธันยพร
พงษโสภณ
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
29. ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
30. ผูชวยศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข
ผูอาํ นวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
31. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
32. นายมนัสสิทธิ์
นาคสวัสดิ์
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
33. นายแพทย วีระ
อิงคภาสกร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
34. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธา ณ นคร
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
36. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
37. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
38. อาจารย ไพลวรรณ
สัทธานนท
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
39. นางษิญาภา
ชุณหวรานนท ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
40. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
3. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
4. รองศาสตราจารย ยุพา
คลังสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
ประธานสภาอาจารย
8. นางนวลรักษ
ชอบชื่น
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
9. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)

ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
2. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
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3. อาจารย ดร.การดี
4. นายสมพงษ
5. นายจักรชัย
6. นางสุพิน
7. นางสาววิภา
8. นางอัจฉรา
9. นางสาวมณฑาทิพย
10. นางสาวนันทนัช
11. นางสาวศศิวิมล
12. นายธวัชชัย
13. นางสุกัญญา
14. นางสาวมยุลี
15. นายวรพจน
16. นายสมศักดิ์
17. นายมานิต
18. นายชูเกียรติ

ปรีชานนท
กันบุญ
หิรัณยะวสิต
หิรัณยะวสิต
ไฉดิลก
วีระสัมพันธ
มณีโชติรัตน
ตันติวงศพิศาล
อุปนันไชย
ไพรินทราภา
กรุดเงิน
สุดสระ
เนื่องอนงคกุล
ปฏิสังข
แกวนุกูล
จันทรมานะ

ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
แทนหัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
กองงานศูนยรังสิต
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
พนักงานธุรการ 5

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเลื่อนกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดขอเลื่อนกําหนดวันประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากวันจันทรที่ 15 มกราคม 2550 เปนวันจันทรที่ 8 มกราคม 2550 นั้น
เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหอธิการบดี มธ. รวมคณะเดินทางไปชี้แจง
ความกาวหนาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ป 2550 ตอที่ประชุมสหพันธกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2550 ณ ประเทศอิตาลี จึงไมสามารถกลับมารวมประชุม ก.บ.ม.
ในวันที่ 15 มกราคม 2550 ได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การจัดงานกินขาวธรรมศาสตร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดโครงการ “ธรรมศาสตร
ทํานาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหวางเดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม 2549 ที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานกินขาว
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ธรรมศาสตรรวมกัน ในวันที่ 10 มกราคม 2550 ณ ลานกลาง อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนยรังสิต จึงขอเรียนเชิญ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ไดดําเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 100 คน นั้น ผลปรากฏวา มีบุคลากรของ มธ. และบุคคลที่เกี่ยวของกับ มธ.
ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 6 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองศาสตราจารย วุฒิสาร ตันไชย รองศาสตราจารย นรนิติ
เศรษฐบุตร นายมานิจ สุขสมจิตร และ ดร.อรัญ ธรรมโน และในการประชุมสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อเลือก
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 8 มกราคม 2550 ผลปรากฏวา รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร ไดรับ
เลือกเปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
1 ธันวาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดยกําหนดใหแกไขภายใน
วันที่ 5 มกราคม 2550 นั้น เนือ่ งจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา มีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุม ดังนี้
1. หนา 2 ในผูมาประชุมลําดับที่ 36 แกไขขอความจาก “ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร” เปน “รองศาสตราจารย ดร.สมโรตม โกมลวนิช แทน
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร”
2. หนา 20 บรรทัดที่ 2 นับจากขางบน แกไขขอความจาก “...สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว...”
เปน “...สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว...”
3. หนา 54 บรรทัดที่ 7 นับจากขางบน แกไขขอความจาก “....จะทําใหเกิดสวนเพิ่มกับคณะฯ
ได” เปน “....จะไมคุมทุน และทําใหคณะฯ ประสบภาวะเงินสดขาดมือเพิ่มขึ้น...”

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
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3.1.1 เรื่อง รายงานการขออนุมัติจัดสรรอัตราอาจารยประจําตามสัญญาจาง
จํานวน 2 อัตรา ใหแกคณะศิลปศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล)
รายงานเรื่องการจัดสรรอัตราอาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 2 อัตรา ใหแกคณะศิลปศาสตร เพื่อใชในการ
จาง รองศาสตราจารย เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย อํานาจ บุญศิริวบิ ูลย ภาควิชา
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษเปนกรณีพเิ ศษ เนื่องจากคณะศิลปศาสตรขาดแคลนอาจารยทางดานการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษดังกลาว ประกอบกับ คณะศิลปศาสตรตองการจางอาจารยเปนกรณีเรงดวน ซึ่งไมอาจเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอัตรากําลังได ทัง้ นี้ ตั้งแตวันทีร่ ายงานตัวปฏิบัติราชการ แตไมกอนวันที่
1 ตุลาคม 2549

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวาง
ขาราชการที่เกิดขึ้นชวงที่ 1
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการ
จัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจายเงินในการจางพนักงาน โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราวางขาราชการทุกกรณีคืนหนวยงานปละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน)
ในการนี้ ฝายบริหารบุคคลไดตรวจสอบอัตราวางขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ทีว่ างตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2549 (ชวงที่ 1) ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยแยกเปนสายวิชาการ 4 อัตรา คือ คณะ
สังคมสงเคราะห 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร 2 อัตรา และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 อัตรา สายสนับสนุน
วิชาการ 6 อัตรา คือ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 1 อัตรา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 1 อัตรา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 2 อัตรา และสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
1 อัตรา จึงเห็นควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแกหนวยงานตาง ๆ ตามเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด จํานวน
10 อัตรา เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,920 บาท/เดือน โดยแยกเปนสายวิชาการ จํานวนเงิน 51,720 บาท/เดือน
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวนเงิน 55,200 บาท/เดือน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สาย ข. ค.
3.2.1 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมตั ใิ หขาราชการพนจากตําแหนงหัวหนา
งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยกองบริการการศึกษาเสนอขออนุมัติให
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นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 (ตําแหนงเลขที่ 2374) ระดับ 6 ขั้น 21,800 บาท
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา พนจากตําแหนงหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหาร
การศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2550 เปนตนไป เนื่องจากขอโอนไปรับราชการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 6 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริการการศึกษา พนจากตําแหนงหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
และบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติแตงตั้งขาราชการดํารงตําแหนงหัวหนา
งานบริการการศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้ง นายทนงศักดิ์ วิแหลม ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 8 (ตําแหนงเลขที่ 2023)
ระดับ 8 ขั้น 21,810 บาท ผูรักษาราชการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร ใหดํารงตําแหนง
หัวหนางานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร
2. คณะแพทยศาสตรขอแตงตั้งตั้งแตวนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เปนตนไป แตงานบริหารงาน
บุคคลพิจารณาแลว เห็นควรแตงตั้งยอนหลังเปนกรณีพเิ ศษ ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เปนตนไป เนื่องจาก
เรื่องนี้หนวยงานสงเรื่องถึงงานบริหารบุคคล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 หลังจากที่ไดประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่
20/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ไปแลว ดังนัน้ เรื่องนี้โดยปกติจะตองนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งที่
21/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 แตเกิดผิดพลาดในเรื่องระบบงานสารบรรณ ทําใหไมสามารถนําเขา
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 21/2549 ได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง นายทนงศักดิ์ วิแหลม ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ 8 ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2549
ตามที่ฝายบริหารงานบุคคลเสนอ

3.2.3 เรื่อง กองกลางขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค. จํานวน 1ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยกองกลางเสนอขอเลื่อนระดับ นายสุรพล
เลากุล ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ขาราชการสาย ค. (ตําแหนงเลขที่ 87) ระดับ 6 ขั้น 26,440 บาท
หัวหนางานบริหารอาคารสถานที่ ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 7 ขั้น
28,190 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายสุรพล เลากุล หัวหนางานบริหารอาคาร
สถานที่ สังกัดกองกลาง ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมตั เิ ลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค.
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยกองบริการการศึกษาเสนอขอเลื่อนระดับ
นางสาวธนัญญา บุญชู ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 4 ขาราชการสาย ค. (ตําแหนงเลขที่ 1122) ระดับ 4 ขั้น
17,490 บาท งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปน
ระดับ 5 ขั้น 17,670 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางสาวธนัญญา บุญชู สังกัดกองบริการ
การศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
3.2.5 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(สาย ก.) จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะเศรษฐศาสตรเสนอขอจาง นายวศิน
ศิวสฤษดิ์ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5308) โดยใหไดรับ
คาจางขั้น 12,930 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายวศิน ศิวสฤษดิ์ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย คณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.)
3.2.6 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.) จํานวน 5 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.) ตําแหนงนายแพทย จํานวน 5 ราย ซึ่ง
ไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. นายโอภาส ไตรตรานนท ตําแหนงนายแพทย 5 (ตําแหนงเลขที่ 2317) ระดับ 5 ขั้น 12,600
บาท เปนใหไดรับคาจาง ขั้น 13,160 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 13 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา
2. นางสาวพัตราภรณ ธีระพิบูลย (ตําแหนงเลขที่ 4739) ขั้น 11,860 บาท เปนใหไดรบั คาจาง
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ขั้น 11,860 บาท ตั้งแตวนั ที่ 4 ตุลาคม 2549
3. นายอาชวินทร ตันไพจิตร (ตําแหนงเลขที่ 4590) ขั้น 11,860 บาท เปนใหไดรับคาจาง
ขั้น 15,330 บาท ตั้งแตวนั ที่ 4 ตุลาคม 2549
4. นายกิตติชยั กุลธนปรีดา (ตําแหนงเลขที่ 4735) ขั้น 11,860 บาท เปนใหไดรับคาจาง
ขั้น 15,330 บาท ตั้งแตวนั ที่ 6 กันยายน 2549
5. นางสาวพัชราภา สาธุพันธุ (ตําแหนงเลขที่ 4021) ขั้น 14,210 บาท เปนใหไดรับคาจาง
ขั้น 14,210 บาท ตั้งแตวนั ที่ 13 กรกฎาคม 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณี นางสาวพัตราภรณ ธีระพิบูลย ปรับขึ้น
คาจางเปนเทาใด เพราะตามเอกสารที่นําเสนอจะเปนการปรับขั้นคาจางเทาเดิมคือ ขั้น 11,860 บาท
ประธานกลาววา กรณี นางสาวพัชราภา สาธุพันธุ จะเปนการปรับขึ้นคาจางเทาเดิมเชนเดียวกัน
คือ ขั้น 14,210 บาท
หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา กรณีการปรับวุฒขิ อง 2 รายดังกลาว จะไดรบั ขั้นเงินเดือน
เทาเดิม เพียงแตปรับเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนายแพทย วุฒิปริญญาตรี เปน
ตําแหนงนายแพทย วุฒิปริญญาเอก ซึ่งมีขั้นเงินเดือนตรงกัน
ประธานกลาววา กรณี 2 รายดังกลาว จะเปนการปรับวุฒิเปนตําแหนงนายแพทยที่มีวฒ
ุ ิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แตยังไดขั้นเงินเดือนเทาเดิม เพราะเปนขัน้ เงินเดือนที่
สูงกวาขั้นเงินเดือนเริ่มบรรจุในตําแหนงนีอ้ ยูแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.) ตําแหนงนายแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 ราย ตามที่เสนอ

ง. การจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
3.2.7 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอจางลูกจาง
ชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ จํานวน 2 ราย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 36,720 บาท คาเชาบาน
เดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2550 เปนตนไป ดังนี้
1. Prof. lrwin Olsen ตองขออนุมัติกรมบัญชีกลางกอน เนื่องจากอายุเกิน 60 ปบริบูรณ
2. Dr. Sanjukta Deb
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ
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คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ของ นางสาวพรเพ็ญ ก๋ํานารายณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอยกเวน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ นางสาวพรเพ็ญ ก๋าํ นารายณ ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 5
ซึ่งไดรับวุฒิวทิ ยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) จากสถาบันราชภัฏพระนคร เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร
การแพทย เนือ่ งจากวุฒิทไี่ ดรับไมตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย แตมีเหตุผลและ
ความจําเปน ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย เปนตําแหนงในวิชาชีพเฉพาะ และเปนสาขาวิชาที่ขาด
แคลน หาผูปฏิบัติงานในระบบราชการไดยาก
2. นางสาวพรเพ็ญ ก๋ํานารายณ เปนผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งมาเกินกวา 10 ป เปนผูที่มีความรู
ความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะนี้ บุคคลดังกลาวกําลังจะสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรการแพทย (อยูระหวางรอใบรับรองคุณวุฒ)ิ ดังนัน้ เพื่อเปนการรักษาบุคลากร
ไวในระบบราชการ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนตําแหนงใหเปนสายงานแรกเขาในระดับปริญญาตรี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ นางสาว
พรเพ็ญ ก๋ํานารายณ ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ระดับ 5 เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับ 5 คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง สํานักหอสมุดขออนุมัติปรับองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําป ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ในขอ 10 ที่ระบุวา “ใหแตละ
หนวยงานตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการประจําปของ
หนวยงานขึน้ ประกอบดวย
10.1 รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอ ํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน ประธานกรรมการ
ผูที่ไดรับมอบหมาย
10.2 ผูอํานวยการกอง/เลขานุการสํานัก/เลขานุการสถาบันหรือผูที่มี
กรรมการ
ฐานะเทียบเทา
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10.3 หัวหนางาน/หัวหนาฝาย หรือผูที่มีฐานะเทียบเทาทุกคนใน
กรรมการ
หนวยงาน
10.4 หัวหนางาน/หัวหนาฝายที่ไดรับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑดังกลาว สํานักหอสมุดเสนอขอปรับองคประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ใหสอดคลองและเปนกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
และลูกจาง เปนดังนี้
10.1 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ประธานกรรมการ
10.2 รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
10.3 ผูแทนของฝายและหองสมุดสาขา/ศูนย จํานวน 4 คน
กรรมการ
10.4 หัวหนางานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับองคประกอบของคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สํานักหอสมุด ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานราชการและจางพนักงานราชการ
กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ประธานแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551 กลุมงานเทคนิค ใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
คพร. จึงมีมติใหสวนราชการดําเนินการเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานราชการในแตละกลุมงานไดภายใตจํานวน
รวมของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ คพร. อนุมัติ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจหรือ
ยุทธศาสตรของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองไมเปนการเพิ่มงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรนั้น เนื่องจาก
ฝายบริหารบุคคลไดพิจารณาเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความเชี่ยวชาญในงานดานการ
ตางประเทศ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและติดตอกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศในกิจการดานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งนอกจากภาระงานดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยจะมอบหมายภาระงานให
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวชวยในดานการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางดานที่เกีย่ วกับรัฐศาสตรและการเมืองการ
ปกครองอีกดวย
ในการนี้ จึงเห็นควรจาง รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ
ทางดานรัฐศาสตรและการตางประเทศสูง เปนพนักงานราชการกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงทีป่ รึกษาดาน
การตางประเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรับภาระงานในฐานะผูเชี่ยวชาญทางดานการตางประเทศ ตามนัยขางตน
โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
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1. เปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานราชการที่ไดรับอนุมัติจาก คพร. จากกลุมงานเทคนิคเปนกลุม
งานเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 1 อัตรา โดยกําหนดเปนเลขที่ 0002
2. กําหนดชื่อตําแหนงเลขที่ 0002 เปนตําแหนงที่ปรึกษาดานการตางประเทศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยมีคาตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท
3. จาง รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในงานดานการตางประเทศ
การเมืองการปกครอง การบริหาร เปนพนักงานราชการกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงที่ปรึกษาดานการ
ตางประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําแหนงเลขที่ 0002 สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม.
อนุมัติเปนตนไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยใหไดรบั คาตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท และใหปฏิบัติงานตาม
ภาระงานการจางพนักงานราชการตําแหนงที่ปรึกษาดานการตางประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และเปนอาจารยผูทรงคุณวุฒิของคณะรัฐศาสตร และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ในการนําเสนอขออนุมัติจางพนักงานราชการครั้งตอไป ควรที่จะ
นําเสนอประวัติของบุคคลที่จะจางเปนพนักงานราชการเขามาเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมดวย
หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา สําหรับประวัติของ รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต
วุฒิการศึกษาจบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)/รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก มธ. M.A. (Political
Science) University of Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ph.D. (Political Science) University
of Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับประวัตกิ ารทํางานกอนเกษียณอายุราชการ ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
และคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สาขาวิชารัฐศาสตร ประวัตกิ ารทํางานทางดานบริหารของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก กรรมการสภาอาจารย
หัวหนาภาควิชาการปกครอง ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะรัฐศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขารัฐศาสตร
คณบดีคณะรัฐศาสตร ประธานคณะกรรมการโครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร และกรรมการพิจารณา
หลักสูตรทางรัฐศาสตร นอกจากนี้เปนอนุกรรมการวิจัยของ ป.ป.ป. และ ป.ป.ช. และกรรมการวิชาการของ
สถาบันพระปกเกลา
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวตําแหนงพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร
งบประมาณมาจํานวนหนึ่ง และพยายามพิจารณาวา จะจางในรูปแบบใด จึงจะเปนประโยชนที่สุด ในที่สุด
มหาวิทยาลัยเลือกวิธีการจางบุคคลที่มีศักยภาพสูงเขามาทํางานใหกับมหาวิทยาลัย แทนที่จะกระจายออกไปจาง
บุคลากรระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จํานวนมาก ซึ่งเห็นวาตําแหนงเหลานี้ มหาวิทยาลัยสามารถที่จะจางไดงาย
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กวา และมีงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยูแลว กรณีการจาง รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต เปนพนักงาน
ราชการนั้น มหาวิทยาลัยตองการที่จะใหเขามาชวยดูแลโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ซึ่งขณะนี้ไมมีอาจารย
ประจํา จะทําใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานราชการ จากกลุมงานเทคนิค
เปนกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ และกําหนดชือ่ ตําแหนงเลขที่ 0002 เปนตําแหนงที่ปรึกษาดานการตางประเทศของ
มธ. และจาง รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต เปนพนักงานราชการกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงที่ปรึกษา
ดานการตางประเทศของ มธ. สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง ขออนุมัติรางประกาศหลักเกณฑการประเมินเลื่อนขั้นคาจางของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประธานแถลงวา ในเรื่องนี้จะมีรายละเอียดคอนขางมาก และเนื่องจากมีผูบริหารบางทานไดให
ขอสังเกตในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการคิดคํานวณภาระงานขัน้ ต่ํา ประกอบกับรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและ
กฎหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเรื่องนี้ ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมครั้งนี้ได ดังนั้น ขอเสนอใหถอนเรื่องนี้
ออกไปกอน และขอใหรับขอสังเกตในประเด็นวิธีการนับภาระงานขัน้ ต่ําไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอีก
ครั้งหนึ่ง และใหนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหถอนเรื่อง โดยขอใหรับขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดภาระงานขั้นต่ําไป
พิจารณาทบทวน และใหนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาโครงการป 2550 ปแหงการประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาแถลงวา ตามที่ มธ. ไดพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องนั้น เพื่อเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพจาก สมศ. รอบสอง ในเดือนมิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหป 2550 เปนปแหงการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA มธ.) ภายใตคําขวัญที่วา “2550 ปแหงการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
กาวไกล มหาวิทยาลัยเปนเลิศ” โดยฝายวิชาการไดจดั เตรียมกิจกรรมในการกระตุนใหเกิดความเขาใจ และเปน
การเตรียมความพรอมของหนวยงานตาง ๆ ไว 4 กิจกรรม ดังนี้
1. การรณรงคประชาสัมพันธปแหงการประกันคุณภาพ ประกอบดวย กิจกรรมยอย 2 กิจกรรม
ไดแก
1.1 การจัดทําแผนปายและสื่ออื่น ๆ เพื่อการประชาสัมพันธทั้งที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต
1.2 การจัดงานวัน QA (QA Day) ที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต ประกอบดวย การจัด
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นิทรรศการความรูเกี่ยวกับ QA การตอบคําถามชิงรางวัล เปนตน
2. การสรางกลุมพัฒนาคุณภาพ เนนการสงเสริม สนับสนุนใหคณะ/หนวยงานจัดตั้งกลุม
พัฒนาคุณภาพ เพื่อที่จะหาแนวปฏิบัติที่ดใี นการพัฒนางานที่เปนภารกิจหลักของหนวยงาน
โดยแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ ไดแก
(1) กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) กระบวนการสงเสริมใหนกั ศึกษาไดรับรางวัลทางวิชาการหรือรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิต
(3) การตีพมิ พเผยแพรวิทยานิพนธและบทความวิจัย
(4) การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
(5) การพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู โดยอาศัยศักยภาพผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก
(6) การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย
ทั้งนี้ ฝายวิชาการจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพ โดยขอใหกลุม
พัฒนาคุณภาพเสนอโครงการผานหนวยงานตนสังกัด เพือ่ ขอเงินสนับสนุนงบประมาณจากฝายวิชาการไดกลุมละ
30,000 – 50,000 บาท
3. การจัดทําคลินิก SAR เพื่อชวยในการจัดเตรียม SAR ที่ดี ทั้งนี้ หากหนวยงานมีความประสงค
ที่จะใหฝายวิชาการเขาไปชวยเหลือในการจัดทํา SAR ก็จะไดจัดสงเจาหนาที่เขาไปชวยเหลือในการจัดทํา SAR
ตอไป
4. การจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ไดแก การตรวจสอบคุณภาพ การ
จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับแผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบมี ดังนี้
กําหนดแลวเสร็จ/
งบประมาณ
กิจกรรม
ระยะเวลาการ
ผูรับผิดชอบ
ที่ขออนุมัติ
ดําเนินงาน
1. การจัดทําแผนปายและสือ่ อื่น ๆ เพื่อ
ฝายประชาสัมพันธ
500,000
ประชาสัมพันธ ปแหงการประกันคุณภาพ
รวมกับฝายวิชาการ
1.1 ปายประจําอาคาร จํานวน 20 อาคาร
กุมภาพันธ 2550*
1.2 ทําปาย คัทเอาท ประจําจุดที่สําคัญ
มีนาคม 2550*
จํานวน 40 จุด
1.3 สติกเกอร จํานวน 1,000 แผน
กุมภาพันธ 2550*
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กําหนดแลวเสร็จ/
งบประมาณ
กิจกรรม
ระยะเวลาการ
ผูรับผิดชอบ
ที่ขออนุมัติ
ดําเนินงาน
1.4 สื่ออื่น ๆ
เมษายน 2550
* เปนกําหนดแลวเสร็จในระยะแรก แตจะมีการจัดทํา ปรับปรุงแผนปายและสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมเปนระยะ
2. การจัดงานวัน QA ทั้งที่ทาพระจันทรและ
มิถุนายน 2550
ฝายวิชาการรวมกับ
100,000
ศูนยรังสิต
ฝายการนักศึกษา
3. การตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพ
กุมภาพันธ –
ฝายวิชาการ
200,000
ธันวาคม 2550
4. การจัดทําคลินิก SAR
พฤษภาคมฝายวิชาการ
ใชจากงบประมาณ
สิงหาคม 2550
ป 2550 ที่ไดรับ
จัดสรรแลว
5. การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มกราคม-ธันวาคม
ฝายวิชาการ
ใชจากงบประมาณ
อยางตอเนื่อง
2550
ป 2550 ที่ไดรับ
จัดสรรแลว
6. การเตรียมความพรอมรับการประเมิน
สิงหาคม 2550
ฝายวิชาการ
ใชจากงบประมาณ
คุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ป 2550 ที่ไดรับ
จัดสรรแลว
รวมงบประมาณที่ขอจัดสรรเพิ่ม 800,000 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอจากเดิมที่มกี ารจัดสรรงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาไวประมาณ
1.4 ลานบาท จะมีการจัดสรรงบประมาณกลางปเพิ่มเติมอีก 800,000 บาท โดย มธ. ถือวาป 2550 เปนปแหงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ ที่จะเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. รอบสอง เพราะการ
ประเมินคุณภาพจาก สมศ. รอบนี้ จะนําไปสูการเปนที่ยอมรับในสังคมวา มธ. จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
ในสายตาของสังคมภายนอก ดังนั้น ประเด็นนี้จะเปนเรือ่ งใหญของมหาวิทยาลัย โดยจะระดมความสนใจของทุก
ฝายและระดมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษามาดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจังชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในปนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขอสนับสนุนโครงการป 2550 ป แหงการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาของ มธ. เพราะจะเปนการสรางความตื่นตัวใหกับบุคลากร และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และโดยขอเท็จจริงแลว หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น ควรที่จะรวมการดําเนินการของสํานักงานอธิการบดีเขาไปดวย ทัง้ การจัด
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หรือการจัดตั้งกลุม พัฒนาคุณภาพ เพื่อที่จะทําใหบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดีมีความรูสึกวา มีสวนรวมทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดวย
ประธานกลาววา ขอใหฝายมาตรฐานการศึกษาไดรวมการดําเนินการของสํานักงานอธิการบดี
เขาไปดวย
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา จากการพิจารณาตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว โดยเฉพาะสวน
ที่จะเกี่ยวของกับคณะ/สํานัก/สถาบันตาง ๆ ในเรื่องการจัดตั้งกลุมพัฒนาคุณภาพที่ตงั้ ไวจํานวน 200,000 บาท
และจะจัดสรรใหโครงการละ 30.000 - 50,000 บาท จะสามารถจัดสรรไดเพียง 6 – 7 โครงการเทานั้น จะเพียงพอ
หรือไม หากหนวยงานมีความตื่นตัวทีจ่ ะจัดทําโครงการดังกลาว การจัดทําเพียง 6 – 7โครงการ จะไมครอบคลุม
ทุกคณะ/หนวยงาน ควรทีจ่ ะตั้งงบประมาณสวนนี้เพิ่มขึน้
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยจะยินดีเปนอยางยิ่ง หากทุกคณะ/หนวยงาน จะมีการจัดกลุม
พัฒนาคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณสํารองจายมาสนับสนุนกิจกรรมสวนนี้อยางเต็มที่ แต
ขณะนี้ขอตั้งงบประมาณไวตามที่เสนอกอนเพราะไมคอยแนใจวา จะมีหนวยงานจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพ
มากนอยเพียงใด และหากทีป่ ระชุมไดใหความเห็นชอบโครงการนี้แลว มหาวิทยาลัยจะไดนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไปวา ในป 2550 จะเปนปแหงการประกันคุณภาพการศึกษา และปแหงมาตรฐาน
การศึกษาของ มธ. และจะไดมีการรณรงคเรื่องนี้อยางจริงจังและมีความชัดเจนมากขึน้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบโครงการป 2550 ป แหงการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ มธ. ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

4.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดเสนอขออนุมัติเปด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) มาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยมีเปาหมายเปดดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอ
ขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 มีมติอนุมัติให
บรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551)
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2. หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรใหมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาและให
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบนั โดยหลักสูตรดังกลาวไดปรับปรุงจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ แตเนื่องจากหลักสูตรนี้ไดแยกออกเปน 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ และสาขาวิชาผูประกอบการสากล อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและ
องคประกอบหลักสูตรเกือบทั้งหมด และคณะจะดําเนินการปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรฉบับเดิม) ดังนั้น คณะจึงไดเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ เปนหลักสูตรฉบับใหม
3. หลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรปริญญาโทที่จัดการเรียนการสอนภาคค่ําในระบบไตรภาค
และดําเนินการในรูปแบบโครงการพิเศษ มีเปาหมายรับนักศึกษา 80 คน/ป (กําหนดจํานวนรับนักศึกษาลดลงจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 40 คน) โดยมีสาระสําคัญของหลักสูตร ดังนี้
3.1 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต แบงออกเปน 2 แผนการศึกษา คือ
แผน ก. แบบ ก.2 แผนทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา และแผน ข แผนศึกษาลักษณะวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธแตตองศึกษาวิชาคนควาอิสระ มีโครงสรางหลักสูตรประกอบดวย
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
แผน ก แบบ ก2
1. วิชาบังคับรวม
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
3. วิชาบังคับเลือกเฉพาะสาขา
4. วิทยานิพนธ
แผน ข
1. วิชาบังคับรวม
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
3. วิชาบังคับเลือกเฉพาะสาขา
4. วิชาเลือก
5. วิชาการคนควาอิสระ

สาขาวิชาผูประกอบการสากล
21 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต

21 หนวยกิต
18 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต

21 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

21 หนวยกิต
21 หนวยกิต
- หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี (ไมจํากัดสาขา) หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยตองมี
ประสบการณในการทํางานไมต่ํากวา 1 ป และเปนผูที่มคี ุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
3.3 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา ผูสมัครเขาศึกษาจะตองยืน่ ผลคะแนนภาษาอังกฤษอยางใดอยาง
หนึ่ง โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้ คะแนน TU-GET ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ คะแนน TOEFL ไมต่ํากวา 550
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คะแนน สําหรับ paper-based และ 213 คะแนนสําหรับ computer-based หรือ คะแนน IELTS ไมต่ํากวา 6.0 โดย
คะแนนสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันรับสมัคร และตองผานการสอบขอเขียนความรูทางดานคณิตศาสตร
ตามแนว GMAT ซึ่งจัดสอบโดยคณะพาณิชยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ ยื่นคะแนน GMAT เฉพาะ
สวน Quantitative score ไมต่ํากวา 80% แทนการสอบขอเขียน ทั้งนี้ ผลสอบตองมีอายุไมเกิน 5 ป นับถึงวันสมัคร
โดยผูเขาศึกษาจะตองผานการสอบสัมภาษณ ยกเวนผูสมัครสอบจากตางประเทศอาจไดรับการยกเวนไมตองมา
สอบสัมภาษณดวยตนเอง ณ สถานที่สอบสัมภาษณในประเทศไทย ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
โครงการ
3.4 กําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาที่ศึกษาในแผน ก แบบ ก2 มีผลงานวิทยานิพนธที่จะตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร
หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึง
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. ความพรอมและศักยภาพในการเปดสอนหลักสูตรฉบับนี้ของคณะพาณิชยศาสตรฯ ไดผาน
การวิเคราะหความพรอมและศักยภาพในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว จากฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
เรียบรอยแลว
5. ในดานการบริหารโครงการ เนื่องจากเปนหลักสูตรที่บริหารในลักษณะโครงการพิเศษ
(โครงการเลี้ยงตัวเอง) คณะพาณิชยศาสตรฯ จึงตองนําแผนการเงินเสนอตอคณะกรรมการโครงการบริการสังคม
ของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน เพื่อพิจารณาความเปนไปได
ทางดานการเงิน กอนเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยดวย ซึ่งขณะนี้อยูร ะหวางการดําเนินการ
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรดังกลาวมีการเขียนหลักสูตร การกําหนดโครงสรางองคประกอบของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมและขอกําหนดอื่นสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
2. หลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศโดยมีการปรับปรุงโครงสรางองคประกอบ และเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด พรอมทั้งเพิ่มอีก 1
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาผูประกอบการสากล เพื่อใหทันสมัยรองรับความตองการของสังคมและประเทศในยุค
โลกาภิวัตน อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหกับนักศึกษา ใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใช
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรสนับสนุนใหคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โดยรับนักศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2550 เปนตนไป
3. เนื่องจากในวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา คณะไดกําหนดผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL,
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IELTS สอดคลองกับเกณฑคะแนนขั้นต่ําของการสอบภาษาอังกฤษเพือ่ สําเร็จการศึกษา คือ 550/213 คะแนน และ
6.0 ตามลําดับ แตคะแนน TU-GET กําหนดไวไมต่ํากวา 500 คะแนน ขณะที่เกณฑการสําเร็จการศึกษา กําหนดไว
ไมต่ํากวา 550 คะแนน ดังนัน้ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑการสําเร็จการศึกษา คณะจึงควรพิจารณากําหนดคะแนน
TU-GET ในการสมัครเขาศึกษาเปน 550 คะแนนใหสอดคลองกันดวย
4. การกําหนดจํานวนหนวยกิตรายวิชาตาง ๆ เปน 1.5 หนวยกิต หรือบรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ทําใหมีการแยกยอยวิชาตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลใหนกั ศึกษาไดรับองคความรูไมเพียงพอตอการนําไป
ประยุกตใช โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาบังคับรวม, วิชาบังคับเฉพาะสาขา, วิชาบังคับเลือกเฉพาะสาขา ประกอบกับที่
ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2549 ไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแลว และมีมติใหคณะกลับไปพิจารณาเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชา
ที่เปน 1.5 หนวยกิต เปน 2 หรือ 3 หนวยกิต เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและใหนักศึกษาไดรับองคความรูที่เพียงพอ
ตอการนําไปใช จึงควรใหคณะพิจารณาปรับจํานวนหนวยกิตรายวิชาที่มีจาํ นวนหนวยกิต 1.5 หนวยกิต เพิ่มขึ้น
เปนวิชาละ 2 หรือ 3 หนวยกิต โดยอาจยุบรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาคลายคลึงกัน เพื่อใหนักศึกษาไดรับเนื้อหาที่
เขมขนเหมาะสมตอการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
5. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการศึกษาในแผนการศึกษาที่เนนการทําวิทยานิพนธ
ประกอบกับจากการพิจารณาขอมูลของคณะพาณิชยศาสตรฯ ในปจจุบัน (ขอมูลจากฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี) พบวา มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษา แผน ก แผนทําวิทยานิพนธ จํานวนเพียง 10 คน
ในขณะที่มีนกั ศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข จํานวนถึง 715 คน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอใหคณะพิจารณาหามาตรการ/แนวทางสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะใหเลือกศึกษา แผน ก ใหมากขึ้นดวย เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพมิ พของคณะ
6. เนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหหลักสูตรที่มีมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามสาขาวิชา จึงขอใหคณะพิจารณากําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งชุดเพือ่ ใหสอดคลองกับเกณฑดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในประเด็นเรื่องการกําหนดคะแนน
TU-GET ในการสมัครเขาศึกษาเปน 550 คะแนน และเรื่องเกณฑมาตรฐานอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบ หากไมเปนไปตามเกณฑของ มธ. และ สกอ. คณะฯ ยินดีทจี่ ะรับไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหถูกตองตอไป แตประเด็นเรื่องของการกําหนดจํานวนหนวยกิตรายวิชาตาง ๆ เปน 1.5 หนวยกิต/บรรยาย
1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห เนื่องจากปจจุบนั ความจําเปนในเรื่องของการเรียนการสอนทีจ่ ะตองใหมีลักษณะที่มีความ
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ยืดหยุนสอดคลองกับเนื้อหาของแตละวิชานั้น มีความจําเปนมากขึ้น เพราะบางครั้งการกําหนดหนวยกิตรายวิชา 3
หนวยกิต จะมีเนื้อหาไมเพียงพอ ควรที่จะสอนเพียง 1.5 หนวยกิต และใหนักศึกษาไปเลือกเรียนวิชาอื่นอีก 1.5
หนวยกิต ตรงนี้จะทําใหนักศึกษามีการเรียนที่มีความหลากหลายและมีความรอบรูมากขึ้น และอีกประการหนึ่ง
ในบางครั้งงานวิจยั ของอาจารย หากจะนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน อาจจะมีเนื้อหาวิชาไมครอบคลุม
ถึง 3 หนวยกิต หากกําหนดจํานวนหนวยกิตเปน 1.5 หนวยกิต จะมีความเหมาะสมกวา ดังนั้น เพื่อที่จะให
สอดคลองกับแนวทางการเรียนการสอนในปจจุบันที่มกี ารนําผลงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน และมีการจัด
เนื้อหารายวิชาที่มีความยืดหยุนและหลากหลายนั้น สามารถที่จะดําเนินการได กรณีมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
จะมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตเปน 0.5 หนวยกิต 1.5 หนวยกิต หรือ 2 หนวยกิต เชนเดียวกัน ซึ่งตรงนี้นักศึกษา
จะตองวางแผนและตัดสินใจวา ตองการเรียนในลักษณะวิชาใด อยางไร และจากการที่คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีมี Extension Program สําหรับนักธุรกิจที่มีประสบการณไดเขามาเลือกเรียนบางวิชาที่เปนประโยชน
หรือวิชาที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มกี ารมุงเนนวิจัยนั้น จะสามารถทําได เพราะในบางครั้งหาก
กําหนด 3 หนวยกิต นักศึกษาจะตองเรียนตลอดทั้งภาคการศึกษา แตหากกําหนดจํานวน 1.5 หนวยกิต จะเรียน
เพียงครึ่งภาคการศึกษา ฉะนัน้ ประเด็นนี้จะเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนและสังคมไดมาก
ขึ้น ทั้งนี้ ตองการใหมหาวิทยาลัยมองปจจัยภายนอกทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมสมัยใหม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ทางฝายวิชาการเขาใจวา การกําหนดจํานวนหนวยกิตในแต
ละวิชาจะตองสอดคลองกับจํานวนชั่วโมงการบรรยายในแตละสัปดาห แตหากในอนาคตมีความยืดหยุน มากใน
เรื่องนี้ อาจจะมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตที่แตกตางกันออกไปอีก เชน อาจจะมีขอเสนอใหกําหนดจํานวน
หนวยกิตเปน 2.5 หนวยกิต หรือ 1.75 หนวยกิต ซึ่งประเด็นนี้จะทําใหไมมี Module ใดที่ชัดเจนในการจัด Class
ดังนั้น หากคณะปรับจํานวนหนวยกิตจาก 1.5 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต หรือ 2 หนวยกิต จะมีความเหมาะสมกวา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา หากกําหนด 1.5 หนวยกิต เทากับให
นักศึกษาเรียนครึ่งภาคการศึกษา คงจะไมเรียนครั้งละ 1.5 ชั่วโมง โดยเฉพาะโปรแกรมสําหรับนักธุรกิจ การมา
เรียน 1.5 ชั่วโมง อาจจะไมคุมคา ดังนั้น จะมีการเรียน 3 ชัว่ โมง/สัปดาห แตจะเรียนเพียงครึ่งภาคการศึกษา และ
ในบางวิชา หากใชอาจารยผสู อนชาวตางประเทศ จะเดินทางมาสอนประมาณ 6 – 8 สัปดาห ซึ่งก็จะครอบคลุม
เนื้อหา 1.5 หนวยกิตพอดี และในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จะดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น ไมควรที่จะนํา
ประเด็นนี้มาเปนขอจํากัด และอีกประการหนึ่งก็คือ คณะฯ คงจะไมกําหนดจํานวนหนวยกิตยอยลงไปเปน 1.75
หนวยกิต
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในระบบการศึกษาปจจุบัน หลาย ๆ มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในทวีปเอเชียจะใชวิธีการที่จะตองพึ่งพาอาจารยจากทางทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ
อาจารยเหลานีก้ ็จะไมสามารถมาสอนเปนภาคการศึกษาได โดยบางครัง้ จะมาสอนเปนระยะเวลา 2 – 3 สัปดาห
ดังนั้น จะตองมีการเอื้ออํานวยในลักษณะนี้ กรณีรายวิชา 3 หนวยกิต ในหลักสูตรจะระบุไววา บรรยาย 3 ชัว่ โมง
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ปฏิบัติศูนยชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง 9 ชั่วโมง สวนกรณีรายวิชา 1.5 หนวยกิต จะระบุวา บรรยาย 1.5 ชั่วโมง
ปฏิบัติศูนยชั่วโมงและศึกษาดวยตนเอง 4.5 ชั่วโมง ประเด็นก็คือ หากเขียนใหชัดเจนวา วิธีการประเมิน 4.5
ชั่วโมง ที่นักศึกษาจะตองไปทํางานเองนั้น จะมีวิธีการประเมินผลอยางไร ก็จะสามารถแกไขปญหาตรงนี้ได
และใหใชเปนรูปแบบนี้สําหรับการจางอาจารยบางคนที่มคี วามชํานาญพิเศษ และไมสามารถจะมาสอนเปน
ภาคการศึกษาได
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาไดมกี ารอภิปรายในเรื่องนี้คอนขางมาก และพยายามหาทางออกวา หากมีอาจารยตางประเทศมา
บรรยายในวิชาตาง ๆ ควรจะจัดจํานวนชัว่ โมงใหกระชับขึ้น แทนที่จะตองใชระยะเวลา 4 เดือน 16 สัปดาห ใหใช
ระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห แตใน 1 สัปดาห อาจจะบรรยายมากกวา 3 ชั่วโมง โดยอาจจะเปน 6 ชั่วโมงก็ได ดังนัน้
กรณีรายวิชา 1.5 หนวยกิต อาจจะปรับเปน 2 หนวยกิต หรือ 3 หนวยกิต และใหอาจารยจากตางประเทศมา
บรรยายในสัปดาหที่บีบรัดเขาไป ซึ่งนักศึกษาจะตองลําบากในการที่จะตองเขาชั้นเรียนมากขึ้น แตทงั้ นี้ จะขึ้นอยู
กับที่ประชุมจะพิจารณาในลักษณะใด โดยฝายวิชาการกังวลวา การใชทศนิยมในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของ
แตละวิชา อาจจะมีเหตุผลอยางอื่นหรือไม หากไมมีเหตุผลอยางอื่น เหตุใดไมใชจํานวนหนวยกิตเปน 3 หนวยกิต
หรือ 2 หนวยกิต
3. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา การที่ไมตอ งการใหกําหนดจํานวนหนวยกิตเปนทศนิยม
เขาใจวาจะเปนเรื่องเทคนิคโดยแทหรือไม ประเด็นก็คอื กรณีเนื้อหาทางวิชาการของคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี เทาที่รับฟงเหมือนกับมีบางวิชาที่เนือ้ หาไมตองเรียน 3 ชั่วโมง 16 สัปดาห จนครบภาคการศึกษา แตมี
เนื้อหาที่จะเรียนเพียงครึ่งภาคการศึกษา ก็สามารถที่จะไดวิชาความรูเพียงพอแลว ประกอบกับวิธีการวัดผล
การศึกษา ดังนั้น แทนที่จะกําหนดจํานวนหนวยกิต เปน 3 หนวยกิต ก็จะกําหนดเปน 1.5 หนวยกิต และอีก
1.5 หนวยกิต ก็จะกําหนดเปนอีก 1 วิชา สวนการบริหารการจัดการ จะกําหนดใหเรียนสัปดาหละ 1.5 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง จะเปนเรื่องการบริหารจัดการของคณะฯ ฉะนัน้ กรณีการกําหนดจํานวนหนวยกิตเปน
1.5 หนวยกิต หากในเชิงเนื้อหาวิชาการ ทางคณะฯ ยืนยันวา มีความครอบคลุม หรือมีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ผลิตบัณฑิตทีด่ ีแลว เห็นวา หากติดปญหาในทางเทคนิคเล็กนอยบางประการ ควรที่จะคํานึงถึงเนื้อหาวิชาการ
มากกวา เพื่อทีจ่ ะใหสามารถดําเนินการตอไปได
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีหลักสูตรนี้ จะเปนการจัดการเรียนการ
สอนภาคค่ําในระบบไตรภาค ซึ่งในการพิจารณาจะตองพิจารณาเทียบกับระบบทวิภาคดวย จากการพิจารณาเห็น
วา จะมีบางสวนที่ขอมูลไมครบถวน เชน เกณฑของหลักสูตรระดับปริญญาโท หากเปนแผนทําวิทยานิพนธจะ
กําหนดจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต ในระบบทวิภาค ดังนั้น การกําหนดจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต ในระบบไตรภาค จะต่ํากวาเกณฑที่ สกอ. กําหนดไว ควรทีจ่ ะเทียบจํานวนหนวยกิตรายวิชา
กับจํานวนหนวยกิตในระบบทวิภาคดวย เพื่อที่จะใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. เพราะหากเปนระบบไตรภาค
วิทยานิพนธ จะตองกําหนดจํานวนหนวยกิต เปน 15 หนวยกิต จึงจะเทียบเทา 12 หนวยกิต ในระบบทวิภาค
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รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ทางฝายวิชาการไดตรวจสอบเกณฑการกําหนดจํานวน
หนวยกิตวิทยานิพนธแลวเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ทุกประการ โดยการจัดการเรียนการสอนเปนระบบไตร
ภาค หรือระบบทวิภาคนัน้ จะเปนเรื่องของการแบงภาคการศึกษาที่ตางกัน หากเปนระบบทวิภาคจะมีการจัด
การศึกษา ปการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษา จะประกอบดวย ระยะเวลาการศึกษา 16
สัปดาห หากเปนระบบไตรภาค จะประกอบดวย 3 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษา จะมีระยะเวลา
การศึกษา 12 สัปดาห
5. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ประเด็นนี้ไมนาจะเปนตามเกณฑของ สกอ.
หากสมมติในระบบไตรภาคกําหนดจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ เปน 12 หนวยกิต หากเทียบกับระบบทวิภาคจะ
เทากับ 9.6 หนวยกิต ไมใช 12 หนวยกิต ในระบบทวิภาค และหากกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51
หนวยกิต จะเทากับ 40 กวาหนวยกิต ในระบบทวิภาค ซึ่งกรณีเกณฑที่ สกอ. กําหนด จะเปนการกําหนดในระบบ
ทวิภาค และหากมีการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นใหเทียบเคียงกลับเขาไปเปนระบบทวิภาควา ตรงกับ
เกณฑมาตรฐานหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา จะเปนไปตามที่เสนอคือ จะตองมีการปรับใหเปนไปตาม
ระบบทวิภาค แตการกําหนดหนวยกิตตรงนี้ เปนหนวยกิตที่เทียบเทากับ 15 ชั่วโมงในระบบทวิภาค อยางไรก็ตาม
จะตองจัดจํานวนชัว่ โมงรวมใหเทากับในระบบทวิภาค ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่คณะไดดําเนินการอยูแลว
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ในเรือ่ งของจํานวนชั่วโมงคงจะตองให
เปนไปตามหลักเกณฑของ สกอ. ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค โดย
ขอใหฝายวิชาการไดไปตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
6. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา เนื่องจากหลักสูตร MBA มีลักษณะ
การเรียนการสอนแตกตางจากหลักสูตรที่เปนการเจาะลึกในดานศาสตร หรือศิลปบางอยาง เพราะโดยหลักการ
ของ MBA จะเปน Conventional Degree ดังนั้น จะตองมีการเตรียมกระบวนการการเรียนรูสําหรับผูที่จบการ
ศึกษามาจากศาสตรอื่น ๆ เชน แพทยศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร เปนตน แตหากจัดใหเปนวิชาเตรียมทั้งหมด
ในที่สุดก็จะไมไดเรียนวิชาหลัก ฉะนัน้ MBA โดยทั่วไปในโลก จะจัดการในรูปแบบของการจัดการเรียนการ
สอนเปน Module โดยแตละ Module จะมีการแบงวิชายอยออกไป เชน สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ กรณีวิชา
ธป.730 การตัดสินใจทางการตลาดระหวางประเทศ กับ ธป.731 การตัดสินใจทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งทั้ง 2
วิชานี้ ไมสามารถที่จะใหอาจารยในกลุมเดียวกันมาสอนได แตหากลงทั้งกระบวนการดานการตลาด ก็จะกลาย
เปนวิชาการตลาดหลัก ๆ ซึ่งจะไมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการตัดสินใจ หรือดานการเงินก็จะกลายเปนอีกวิชา
หนึ่ง ฉะนั้น ตรงนี้จะมีลักษณะของการแบงครึ่ง และเมือ่ นํามารวมกันแลว ก็จะเปนกระบวนการดานการตัดสินใจ
แตจะเปนองคความรูที่อยูคนละศาสตรกนั แตจะเปน Module ทางดานการตัดสินใจ แตการจะนํามารวมเปนวิชา
เดียวกัน เปนเรื่องของกระบวนการจัดการนั้น คงจะทําไดคอนขางยาก รวมทั้งอาจารยผูประสานงานเพราะจะมา
จากคนละศาสตร
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รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขอใหกําหนดวิชาที่มีเนื้อหาครึ่งหนึ่งของวิชา 3 หนวยกิต
ใหชัดเจน เพราะในคําอธิบายรายวิชาบางครั้งอาจจะมีบางสวนที่ฝายวิชาการหรืออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
บางทานอาจจะไมเขาใจลึกซึ้งในเนื้อหารายวิชา ดังนั้น กรณีรายวิชา 1.5 หนวยกิต จะตองใหมีความชัดเจนวา เนือ้
วิชาเปนเพียงครึ่งหนึ่งของ 3 หนวยกิต เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี – โท ในแตละ
มหาวิทยาลัยพยายามทีจ่ ะจัดระบบใหเปนระบบ 3 หนวยกิตทั้งหมด ยกเวนมีกรณีพิเศษที่จําเปนจะตองกําหนด
เปนครึ่งวิชา เชน วิชาเสริมพื้นฐาน แตวิชาทั่วไป หรือวิชาบังคับตาง ๆ นาจะเปน Module ที่เปน 3 หนวยกิต
ฉะนั้น ในหลักการก็คือ ขอใหมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตเฉพาะวิชาที่เปนครึ่งหนึง่ ของ 3 หนวยกิต หรือ
กําหนดเปน 1.5 หนวยกิต เทานั้น ไมควรจะกําหนดจํานวนหนวยกิต เปน 1.75 หรือ 2.75 หนวยกิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ขอใหคณะฯ ไดรับประเด็นขอสังเกตของ
ฝายวิชาการไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวดวย เชน เรื่องการกําหนด
คะแนน TU-GET ในการรับเขาศึกษาเปน 550 คะแนน เรือ่ งการพยายามผลักดันใหนกั ศึกษามีวิทยานิพนธมากขึ้น
แทนที่จะเปนการทําวิจยั สวนบุคคล และเรื่องของการแยกสาขาวิชาทีจ่ ะตองกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรใหครบถวนตามเกณฑของ สกอ.
7. ผูอํานวยการสถาบันภาษากลาววา โดยขอเท็จจริงแลวตามเกณฑการสําเร็จการศึกษากําหนด
คะแนน TU-GET ไวไมต่ํากวา 550 คะแนนอยูแลว ทั้งนี้ ไมตองการใหแตละคณะ/หนวยงาน กําหนดคะแนน
ภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนคะแนน IELTS, TOEFL หรือ TU-GET ในการรับสมัครเขาศึกษา เพราะจะเปน
อุปสรรคในการรับสมัครนักศึกษาพอสมควร หากยอนกลับไปศึกษาจํานวนของผูสมัครระดับปริญญาโทของ มธ.
จะลดลงมาก เนื่องจากแตละคณะไดกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษไวสูง ซึ่งเปนการจํากัดผูสมัครตั้งแตตน ควรที่จะ
ตัดคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS และ TU-GET ในการรับสมัครเขาศึกษาออก แตในคูมือของบัณฑิต
ศึกษา จะตองระบุไวใหชัดเจนวา จะตองสอบ TU-GET ใหได 550 คะแนน กอนสําเร็จการศึกษา
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในเรื่องของการกําหนดจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต ไมใชเปนเรื่องของเทคนิค เพราะการกําหนดจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต นั้นไมเปนไปตาม
เกณฑของ สกอ. ควรที่จะเทียบจํานวนหนวยกิตใหไดตามเกณฑของ สกอ. กอน จึงจะใหความเห็นชอบได
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขให
เปนตามเกณฑของ สกอ. ตอไป
9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ตามขาวในหนังสือพิมพขณะนี้จะมีการโฆษณาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในเรื่องกระบวนการรับนักศึกษาใหม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการรับนักศึกษาใหมทั้งหมด โดยจะมีแนวทางที่จะเปนการรับพิเศษดวย เพราะขณะนี้
กระบวนการแขงขันกันในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทมีความรุนแรงมาก จนกระทั่งหลายมหาวิทยาลัยหลาย
คณะ รวมทัง้ คณะเศรษฐศาสตรดวย จํานวนนักศึกษาที่มาสมัครเขาศึกษาลดลงอยางมาก เพราะนักศึกษาจะไป
เลือกเรียนคณะที่จบการศึกษาไดงายและเร็ว และแนวโนมจะเปนเชนนี้ทั่วโลก ดังนัน้ ในเรื่องการกําหนดเกณฑ
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คะแนนภาษาอังกฤษในการรับสมัครเขาศึกษาจะเปนเรื่องที่คอนขางสําคัญ หากมหาวิทยาลัยไมพจิ ารณาให
รอบคอบ จะเปนปญหากับระดับบัณฑิตศึกษาคอนขางมาก
10. ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา หากไมมีการกําหนดเกณฑคะแนนภาษา
อังกฤษในการรับสมัครเขาศึกษา จะมีปญหาเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการตีพิมพเผยแพรบทความอัน
เกิดจากวิทยานิพนธ ก็จะไมสามารถเผยแพรออกไปนอกประเทศได และการกําหนดคะแนน TU-GET ไวที่ 550
คะแนนนั้น เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย แตหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนหลักสูตรนานาชาติ
ซึ่งเขาใจวา ไมไดกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการสําเร็จการศึกษาไววา จะตองได 550 คะแนน และจากการ
พิจารณาในบางคณะที่เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ปรากฏวา กําหนดคะแนน TU-GET ไวคอนขางต่ํา ซึ่งไดเคย
ตั้งขอสังเกตไววา จะมีปญหาในการเรียนหรือไม แตประเด็นนี้เขาใจวา การกําหนดคะแนน TU-GET ไวสูง จะ
เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหอัตราการแขงขันของมหาวิทยาลัยลดลง แตในขณะเดียวกันเรือ่ งของภาษาอังกฤษจะเปน
ประเด็นใหญที่จะตองมีการอภิปรายกันตอไป เพียงแตหลักสูตรนานาชาติจะตองมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีตั้งแต
เริ่มตน กรณีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมี 1 หลักสูตรที่มีการกําหนดเกณฑไววา หากคะแนน TU-GET ไม
ถึง 550 คะแนน จะไมพิจารณาผลสอบวิชาอื่น ซึ่งไดตอสูเรื่องของจํานวนผูสมัครมาเกือบ 10 ป ขณะนี้คอ นขางจะ
ลงตัวแลว เพราะนักศึกษาทุกคนจะรูวา หากจะสมัครเขาโครงการนี้จะตองมีคุณภาพทางดานภาษาอังกฤษ ดังนัน้
คอนขางจะสบายใจได ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีด่ ีที่สุดคือ 830 คะแนน และหลักสูตรนี้กําหนดคะแนน
TU-GET ในการรับสมัครเขาศึกษาไวที่ 550 คะแนน ซึ่งทุกคนจะตองผานตามเกณฑที่กําหนดไวกอน จึงจะ
พิจารณาความสามารถทางดานคณิตศาสตร ดังนั้น ขอใหพิจารณาเรื่องของการกําหนดคะแนน TU-GET ในการ
รับสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย เพราะการกําหนดคะแนน TU-GET ไวไมต่ํากวา 550 คะแนน จะเปน
คะแนนที่คอนขางเหมาะสม
11. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา ขอเรียนถามฝายวิชาการเรื่องหลักสูตรนานาชาติ
เพราะหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรแรกที่กลาวถึงความเปนหลักสูตรนานาชาติ ใน มธ. มีทั้งหลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไมทราบวาตางหรือเหมือนกันอยางไร เดิมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปนหลักสูตรคูขนาน
กับหลักสูตรภาษาไทย และตอมามีหลักสูตรนานาชาติ และในหลักสูตรนี้ระบุไวชดั เจนวา หลักสูตรนานาชาติ
หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหานานาชาติและสอนเปนภาษาอังกฤษ จะขอใหฝายวิชาการไดพิจารณาวา มหาวิทยาลัยควรจะตองทําใหชัดเจนวา ความแตกตางระหวางหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษนัน้ ตางหรือ
เหมือนกันอยางไร และกรณีเรื่องนักศึกษาสอบเขาในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ขณะนี้มี BBA, BE,
BAS ไดประกาศตัวเลขคะแนน TOEEL ซึ่งไมเทากัน BAS จะกําหนด 500 คะแนน เทากับ BBA ในขณะที่ BE
กําหนด 550 คะแนน กรณีนี้เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และในสวนของ มธ. หลักสูตรนานาชาติเทากับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น in put เขามาภาษาอังกฤษจะตองดี และไมควรจะตองมาเรียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่
เปนทักษะภาษาอีกแลว
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รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขอตอบในบางประเด็นที่ฝายวิชาการไดพยายามสรุปใน
เรื่องของหลักสูตรนานาชาติไว โดยขอเท็จจริงแลวขณะนี้ สกอ. ยังไมไดกําหนดเกณฑอะไรมาชัดเจนวา
หลักสูตรใดจะเรียกเปนนานาชาติหรือหลักสูตรใดเปนภาษาอังกฤษ ขอยกตัวอยางมีหลายคณะทีใ่ ชคําวา ศึกษา
เปนภาษาอังกฤษ และในหลายคณะเชนเดียวกันที่ยังใชหลักสูตรนานาชาติ ทั้ง 2 หลักสูตรที่ใชคําวา นานาชาติ
หรือศึกษาภาษาอังกฤษ ก็มอี งคประกอบคลายกัน คือ มีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนและมีอาจารยตางชาติเขา
มารวมเปนอาจารยสอนประจําดวย และนอกจากนีย้ ังจะมีบรรยากาศของความเปนนานาชาติ เชน มีการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคูส ัญญาในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนอาจารย นักศึกษา หรือการทําวิจยั ในประเด็น
เหลานี้ฝายวิชาการพยายามทีจ่ ะใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจาก สกอ. ยังไมไดกําหนดเกณฑไว
อยางชัดเจน ในการที่จะบอกวาหลักสูตรใดเปนหลักสูตรนานาชาติ ก็อาจจะยังไมสามารถที่จะยึดหลักเกณฑที่
ชัดเจนได ในประเด็นเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษ ขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แตเขาใจวา ขณะนีไ้ มวาจะเปน
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ เกณฑการจบในระดับบัณฑิตศึกษา จะตองเปนไปตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัยตามที่ฝายวิชาการไดเคยนําเสนอไวแลว เชน TU-GET จะตองไมต่ํากวา 550 คะแนน และใน
หลักสูตรปริญญาตรีตามที่รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไดอภิปรายมานั้นวา ในบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ไดมีการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในตอนสมัครเขาศึกษา ในประเด็นนี้เปนประเด็นที่สําคัญมาก เพื่อใหเห็น
ชัดเจนวา นักศึกษาเมื่อเขามาจะมีความสามารถภาษาอังกฤษที่เพียงพอที่จะเขามาเรียนหลักสูตรนานาชาติได โดย
ไมตองปรับพื้นภาษาอังกฤษ แตในขณะเดียวกันก็มีความเห็นหลากหลายในเรื่องนี้วา ถามีนักศึกษาที่ตองการมา
เรียนในหลักสูตรนานาชาติ โดยที่ยนิ ยอมทีจ่ ะปรับพื้นภาษาอังกฤษ แตอาจจะกําหนดเหมือนกับในระดับ
บัณฑิตศึกษาคือ กําหนดเปนเกณฑการจบ กอนจบจะตองไดคะแนน TOEEL เทาใด ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยก็มี
การกําหนดเชนเดียวกัน ยังคงเปนความเห็นที่หลากหลายในเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม จะขอรับ
ไปในเรื่องเกณฑของหลักสูตรนานาชาติใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
12. ประธานกลาววา โดยสรุป การกําหนดผลการสอบ TU-GET ไมต่ํากวา 550 คะแนน คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีรับไปแลว และกรณี 1.5 หนวยกิตหรือไม หากคณะยืนยันใหไปพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาอีกครั้ง สวนประเด็นที่วา จะมีคนเหลือนอย
ถาคะแนนสูง คงไมเปนไร เพราะตั้งใจจะรับนอยอยูแ ลว จะรับเฉพาะคนที่จะรับไดเทานั้น ไมตองการจะเปดกวาง
13. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา โดยขอเท็จจริงแลว มธ. พยายามทีจ่ ะ
เปดหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีในหลายคณะ จะเปนไปไดหรือไมวา มหาวิทยาลัยมาคิด
รวมกันและกําหนดมาตรฐานของการเขาในเชิงคะแนนภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน เมือ่ เขามาก็
สามารถที่จะอานตําราภาษาอังกฤษไดบาง สําหรับปริญญาตรี สวนการกําหนดคะแนนออกนัน้ ก็มีอยูแลว คือ
TU-GET ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือ สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ถาไมมีการกําหนดไว ปญหาคือ นักศึกษาจะไมอาน
ตําราที่นอกเหนือจากตําราภาษาไทยกับใน Internet และที่เปนปญหามากคือ เมื่อ assign ตําราภาษาอังกฤษไป
ซึ่งตองยอมรับวา ตําราภาษาอังกฤษกาวหนามาก อานไมเปน อานไมแตก เพราะฉะนั้น ตรงนี้คงจะตองมา
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พิจารณากันอีกวา มาตรฐานอยางไรที่คิดวา ควรจะกําหนดเพื่อที่จะใหนักศึกษาสามารถที่จะเรียนแบบ
International ไว อีกประเด็นหนึ่งคือ หลักสูตรนานาชาตินั้นตางจากหลักสูตรภาษาอังกฤษตรงที่วา เนื้อหาวิชา
ตองมีความเปนนานาชาติดวย หมายถึง เนือ้ หาในแตละวิชาตองมีความเปนนานาชาติ คือ ไมใชศึกษาเฉพาะเรื่องที่
เปนภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
ประธานกลาววา ประเด็นนี้ขอฝากรองอธิการบดีฝายวิชาการไวดว ยวา เมื่อ สกอ. กําหนด
เกณฑมาหรือยังไมมีเกณฑ มธ. จะกําหนดเกณฑตามขอสังเกตนี้ซึ่งเปนขอสังเกตที่ดี คือ เนื้อหาไมใชเรียนแตเรื่อง
เมืองไทย แตเรียนเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ในสวนประเด็นแรก ขอเรียนวา มหาวิทยาลัยมีแนวทางที่คอนขาง
ชัดเจนวา ตองการใหคณะกําหนดคะแนนสูงขึ้น และขอใหแตละคณะไปพิจารณา หลายคณะมีปญหาวา คะแนน
สูงตั้งแตเขา โดยสาขาของเขาจะไมมีคนมาเขา จึงไมกําหนดคะแนนสูง ก็กําลังมีขอขัดแยงกันอยูระหวางฝาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยที่กาํ ลังพยายามจะขอคะแนนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น แตคณะก็ตอรองวา ขอใหมีเทานัน้
ไวกอน ขณะนี้เพิ่งไดขอยุตวิ า ทุกคณะตองมีคะแนนภาษาอังกฤษนํามาแสดง ในสมัยกอนไมมี เมือ่ เขามาแลวตอง
เรียนภาษาอังกฤษ 2 วิชา (TU 005, TU 006) ก็สามารถจบได ขณะนี้มคี ะแนนขั้นต่ํา และกําลังพยายามจะปรับ
คะแนนขั้นต่ําใหสูงขึ้น จะฝากใหคณบดีแตละคณะวา ทิศทางของมหาวิทยาลัยเปนไปตามที่คณบดีคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชนอภิปรายมา เพียงแตเขาใจความจําเปนของแตละคณะวา บางศาสตรบางสาขานั้น เชน
คณะนิติศาสตร เกือบจะเรียนเรื่องเมืองไทยทั้งหมด กรณีนี้ไมไดกลาวถึงเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะ
นิติศาสตรไมมี จะกลาวถึงปริญญาโทโดยทั่วไปวา ถาไปวางเกณฑเอาไวสูงก็จะมีปญ
 หาเรื่องคนที่จะมาสอบเขา
ทั้งที่หลายคนอาจจะมีศกั ยภาพดี แตเนื่องจากโดยการเรียนของเขาไมไดบังคับภาษาอังกฤษมาตั้งแตตน แต
หลังจากนีไ้ ปอีก 2 – 3 ป จะดีขึ้นมาก ขณะนี้หลักสูตรนิตศิ าสตรบังคับใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษกฎหมาย เปนวิชา
บังคับในหลักสูตร 2 วิชาแลว ซึ่งมีความจําเปนที่ตอไปนี้ นักกฎหมายในรุนตอไป คงจะตองรูภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
ดวย ประเด็นนี้ขอฝากไปยังผูบริหารวา เปนเรื่องที่แตละคณะจะแจงมาที่มหาวิทยาลัยวา เกณฑภาษาอังกฤษควร
จะเปนอยางไร ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุน หากจะใหคะแนนสูงขึ้น
14. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เมือ่ อนุมัติในหลักการไปแลว สวนเรื่อง
อื่น ๆ นั้น เปนเรื่องของเทคนิค และกรณีอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบนั้น คณะะสามารถดําเนินการได
แตเนื่องจากในการดําเนินการหลักสูตร จําเปนจะตองมีการประชาสัมพันธ มิฉะนั้น จะไดคนเรียนไมพอเพียงกับ
ความตองการ จะขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยวา จะทําการประชาสัมพันธไปพลางกอน
ประธานกลาววา ขอใหแจงไปดวยวา กําลังจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 22
มกราคม 2550 เพราะเคยมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นบอย ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนปญหา ควรจะแจงไปไดวา สภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาหลักสูตรในวันที่ 22 มกราคม 2550 เขาใจวา ชวงเวลาในการประกาศรับสมัครคงจะยาว
เกินกวาวันดังกลาวอยูแ ลว
15. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หลักสูตรนี้ยังไมไดเสนอแผนการเงินใหฝายการคลัง
พิจารณา เพราะฉะนัน้ ไมทราบวาภายในเดือนมกราคม 2550 จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไดหรือไม
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16. ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธกลาววา เนื่องจากจะมีการทํา open house ประชาสัมพันธ
อยางเปนทางการ ในวันที่ 21 มกราคม 2550 หากไมดําเนินการในขณะนี้ จะทําใหเสียโอกาสที่จะไดนักศึกษาที่ดที ี่
จะเขามาได กลาวคือ เมื่อพิจารณากําหนดเวลาแลว ในภาคแรกจะเปดในเดือนมิถุนายน 2550 หากรอไปในเดือน
ถัดไปก็จะลาชา จะขออนุญาตประชาสัมพันธรายละเอียดบางอยางในแงของหลักสูตรภาพรวม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา นอกจากเรื่องการคลังแลว ในดานวิชาการจะตองนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรฯ ซึ่งขณะนี้พยายามทีจ่ ะนัดประชุมใหทันการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ขอเรียนเปนขอมูลวา ยังมีหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตรเชนเดียวกัน ก็จะขอทําการประชาสัมพันธ หลักสูตรนี้ผานคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรฯ แลว เตรียมนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
แตเสนอไมได เพราะยังไมไดผานคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน คาดวาคงจะผาน
ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติชัดเจนวา ถาหลักสูตรใดยังไมผานสภามหาวิทยาลัย หามประชาสัมพันธ
ขอเรียนเปนขอมูลไว ถาจะทบทวนมติดงั กลาว จะตองเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตอไป
ประธานกลาววา การจะทําการประชาสัมพันธไปกอน ขอใหแจงเงือ่ นไขไปดวยวา จะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 22 มกราคม 2550

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยใหไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอสังเกตของที่ประชุม และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
พิจารณาตอไป กอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)
คณะแพทยศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรไดเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว โดยมี
เปาหมายเปดดําเนินการสอนตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแลวขอ
เสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร
ชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 ใหบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(พ.ศ. 2548 – 2551) เรียบรอยแลว

- 27 –
2. ทั้งสองหลักสูตรดังกลาวจัดการเรียนการสอนภาคกลางวัน ในระบบทวิภาค และดําเนินการ
ในรูปแบบโครงการปกติที่ใชงบประมาณแผนดิน สาระสําคัญของหลักสูตร สรุปไดดังนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดจํานวนรับนักศึกษา ปการศึกษาละ 12-24 คน
เปดสอนแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 แผนการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ มีจาํ นวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 39 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
(1) วิชาบังคับ
11 หนวยกิต
(2) วิชาบังคับเลือก
10 หนวยกิต
(2.1) สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน
(2.2) สาขาเวชศาสตรครอบครัว
(3) วิชาเลือก
3 หนวยกิต
(4) วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กําหนดจํานวนรับนักศึกษา ปการศึกษาละ 3 – 6 คน เปด
สอนแผนการศึกษาแบบ 2 แผนการศึกษาทีเ่ นนการทําวิจยั โดยทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยมี
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้
โครงสรางหลักสูตร

ผูเขาศึกษาที่
สําเร็จ
ปริญญาตรี
21 หนวยกิต
- หนวยกิต

ผูเขาศึกษาที่ ผูเขาศึกษาที่โอนจาก
สําเร็จ
หลักสูตร วทม.
ปริญญาโท สาขาวิชานี้
10 หนวยกิต
11 หนวยกิต
- หนวยกิต
10 หนวยกิต

(1) วิชาบังคับ
(2) วิชาบังคับเลือก
(2.1) เวชศาสตรชุมชน
(2.2) เวชศาสตรครอบครัว
(3) วิชาเลือก
3 หนวยกิต 6 หนวยกิต
(4) วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต 40 หนวยกิต
รวม
72 หนวยกิต 56 หนวยกิต

3 หนวยกิต
48 หนวยกิต
72 หนวยกิต

สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร วทม.
สาขาวิชานี้
11 หนวยกิต
10 หนวยกิต

3 หนวยกิต
40 หนวยกิต
64 หนวยกิต

2.3 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
2.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รับนักศึกษา 2 กลุม คือ ผูที่เลือกศึกษาสาขาวิชา
เวชศาสตรชุมชน ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่
เกี่ยวของ สวนผูที่เลือกศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร
บัณฑิต
2.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผูสําเร็จการ
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ศึกษาระดับปริญญาโท ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ และนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานี้ รวมทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาแลวไมเกิน 3 ป
2.4 การคัดเลือกผูเขาศึกษา ประกอบดวยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ หรือการเขารับ
คัดเลือกกรณีพิเศษอื่น โดยความเห็นชอบของอธิการบดีผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร
โดยเปนผลสอบภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบผานจนถึงวันสมัครสอบคัดเลือก
3. ความพรอมและศักยภาพในการเปดสอนหลักสูตรนี้ของคณะแพทยศาสตรอยูระหวางการ
พิจารณาจากฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร
ชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว มีการเขียนหลักสูตร การกําหนดโครงสรางองคประกอบหลักสูตร และ
ขอกําหนดอืน่ ๆ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
2. จากการที่หลักสูตรดังกลาวไดเปดโอกาสใหนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีสิทธิ
โอนเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นั้น คณะควรจะกําหนดเงื่อนไขใหชัดเจนดวยวา ในภายหลัง
นักศึกษามีสิทธิที่จะขอโอนกลับเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตไดหรือไม และจะตองไดรับอนุมัติ
ภายในเวลากีป่ นับจากวันทีไ่ ดรับอนุมัติใหโอนเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3. จากการที่คณะกําหนดโครงสรางหลักสูตร สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ของ มธ. โดยกําหนดรายวิชา
ตาง ๆ ไวจํานวน 24 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ จํานวน 40 หนวยกิต นั้น เนื่องจากโดยขอเท็จจริงแลวนักศึกษา
ไดศึกษารายวิชาดังกลาวมาแลวในระดับปริญญาโท โดยมิไดเรียนวิชาดังกลาวซ้ําอีก เมื่อเขาเรียนระดับปริญญา
เอก คณะจึงไมจําเปนจะตองกําหนดรายวิชาดังกลาวไวในหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรของนักศึกษากลุมนีจ้ ึงมี
แตวิทยานิพนธ ซึ่งเปนหลักสูตรแผนการศึกษาแบบ 1 (แผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจยั โดยการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม) ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น จะตองมี 48 หนวยกิต จึงเห็นสมควรใหคณะปรับโครงสรางหลักสูตรสําหรับ
นักศึกษากลุมนี้ใหม โดยไมมีรายวิชาแตเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ จาก 40 หนวยกิต เปน 48 หนวยกิต
4. เนื่องจากคณะไดกําหนดใหนกั ศึกษาศึกษาบางรายวิชาแบบ sit in เปนวิชาบังคับหรือวิชา
บังคับเลือกจํานวนหนึ่ง แตจากการที่ขอกําหนดให sit in นั้น มีลักษณะไมเปนทางการ จึงเห็นสมควรใหคณะ
พิจารณากําหนดใหนักศึกษาศึกษารายวิชาดังกลาวแบบไมนับหนวยกิต โดยมีการวัดผลการศึกษาเปน 2 ระดับ คือ
ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) หรือใหนกั ศึกษาลงทะเบียนโดยไมตองวัดผลการศึกษา (Audit) (ซึ่งแมจะ
ไมมีปรากฏในขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 แตมหาวิทยาลัยอยูระหวางการ
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ดําเนินการแกไขโดยจะเพิ่มเติมเรื่องนี้ไวดว ย) ทั้งนี้ เพื่อใหรายวิชาดังกลาวปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา
ซึ่งจะเปนประโยชนแกนักศึกษามากกวา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ประเด็นที่ 2 – 3 คณบดีคณะแพทยศาสตรคงจะไมขัดของ เหลือแตประเด็น
ที่ 1 เรื่องกําหนดกรอบเวลาเทานั้นวา ถานักศึกษาปริญญาโทโอนเขามา จะใหโอนกลับไดหรือไม ตองการเวลา
ชัดเจนหรือไม ตองไมเกินกีป่  มิฉะนั้นก็จะไมมีกรณีของการ Retire ในชั้นปริญญาเอก เพราะกลับไปที่ปริญญาโท
ไดตลอดถาไมจบ ไมทราบวา ประเด็นนี้คณบดีมีความเห็นอยางไรบาง
คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ประเด็นนักศึกษาปริญญาโทจะขอปรับไปเรียนปริญญาเอก
และจะกลับมาในเวลานานเทาใด คณะเห็นวา การจะกลับมานั้นจะเทากับเวลาในระดับปริญญาโทคือ ภายใน 4 ป
ประธานกลาววา ถาไปเสียเวลาเรียนปริญญาเอก 2 ป เคยเรียนปริญญาโทมา 1 ป ก็จะเหลือ
เวลาอีก 1 ป ถากลับมาตองจบปริญญาโทในกรอบเวลาปริญญาโท
คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา จะมีประเด็นอยูเล็กนอยที่จะตองเปดไววา ในกรณีที่ไป
ปริญญาเอก 3 ป คือ เกิน 4 ปไปแลว กรณีนอี้ าจจะตองขอใหนําไปพิจารณาเปนครั้งคราวไปในคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาอีกครั้งวา จะใหจบไดเมื่อใด แตถาตามเกณฑแลว จะเปน 4 ป ยกเวนกรณีที่เรียนเกินไปแลวและจะ
กลับมาเรียนปริญญาโท ทางคณะคงจะตองทําเรื่องเสนอเขามาอีกสวนหนึ่ง
สําหรับประเด็นของการขอเปน 40 หนวยกิต กับการทําวิทยานิพนธ ตองขอแจงวา ผูที่จะเขา
มาศึกษาในกลุม นี้จะเปนนักศึกษาที่ทํางานแลว ตองการที่จะมาเรียนเพิม่ เติม ซึ่งกลุมนี้จะมีประสบการณมากอน
และการที่เขามา คณะก็เห็นวา ในกลุมที่จะมีปญหาก็คือ นักศึกษาที่จบปริญญาโทจากของ มธ. ซึ่งในสวนนี้เมื่อ
นักศึกษาไดเรียนระดับปริญญาโทจาก มธ. แลวก็มาขอเขาเรียนปริญญาเอก โดยที่ course work ของระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกเหมือนกัน คณะขอเทียบวาไมตองเรียน course work แลว แตขอใหเรียนวิทยานิพนธตออีก
40 หนวยกิต ซึ่งกรณีนี้จะเปนจํานวนวิทยานิพนธเทากับระดับปริญญาโทที่จบจากสถาบันอื่น นาจะเปนแบบ 2
มากกวา คือ ไมใชเขามาทําวิทยานิพนธอยางเดียวในแบบที่ 1 ตรงนี้คณะมองวาเพื่อประโยชนของผูที่เขามาเรียน
ดวย และระยะเวลาที่เขาเขามาเรียนดวย
ประเด็นเรื่องของ sit in คณะไดนํามาพิจารณาแลววา คงจะตองมีการปรับเปลี่ยน อาจจะเปน
การปรับไปในลักษณะที่ไมไดนับหนวยกิต
ประธานกลาววา กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ขอใหคณะแพทยศาสตรหารือกับคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาในประเด็นเรื่องกรอบเวลาที่คณบดีคณะแพทยศาสตรเสนอหลักการไว 4 ป กับประเด็นเรือ่ ง 40 หนวยกิต หรือ 48 หนวยกิต ซึ่งเปนประเด็นทางเทคนิคเทานั้น
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
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2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในการนําเสนอหลักสูตร ซึ่งเปนคนละระดับ
และไมจําเปนจะตองตอเนื่องกันดวยมหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิต นาจะเสนอเปนสองหลักสูตร และสองเลม
แยกกัน เพราะอาจจะมีปญหาในหลักสูตรระดับใดระดับหนึ่ง และเมื่อมีการแกไขตองมาแกไขทั้งสองหลักสูตร
ซึ่งจะไมทราบวา แกไขหลักสูตรใดเมื่อมีปญ
 หา โดยปกติจะเสนอแยกกันในหลักสูตรสองระดับ สําหรับประเด็น
ในเรื่องตัวหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่เสนอจริง ๆ แลว ใน track หนึ่งก็คือ ไมใชแพทยเรียน อีก track หนึ่งก็คือ
แพทยเรียน และกลุมที่แพทยเรียนก็คือ รักษาได กลุมที่ไมใชแพทยเรียนก็คือ รักษาไมได กลาวคือ ถาเปนเวช
ศาสตรครอบครัวก็คือ แพทยมาเรียนและไปรักษาได ก็เลือกไปอยางหนึ่ง สวนกลุมเวชศาสตรชุมชนก็คือ ไมใช
แพทยเรียน และรักษาโรคไมได จุดตางอยูต รงนี้ เพราะการรับเขามาตางกันแลว โอกาสที่จะเรียนไมใชผูใดจะ
เลือกเรียนอะไรก็ได แตแพทยเทานั้นที่มีโอกาสจะมาเลือกรหัสหลัง ๆ และผูที่ไมใชแพทยก็เลือกไปอีก track
หนึ่ง ซึ่งเปนคนละกลุมดวย เมื่อนํามารวมกันจะทําใหเขาใจยากในตัวหลักสูตร โดยปกติหลักสูตรที่ที่เนนไปทาง
ชุมชนนั้น นาจะมีเนื้อหาทางดานสงเสริมสุขภาพมากกวานี้ที่จะทําใหสามารถไปดําเนินการในดานการสงเสริม
สุขภาพไดมากขึ้น ถาจะดูในหลักสูตร track ที่แพทยเรียน จะเห็นวา มีวิชาเปนภาคปฏิบัติเลย และเปนภาคปฏิบัติ
ทางคลินิกหรือโครงการสงเสริมสุขภาพ จะเลือกอยางใดก็ได ซึ่งจะไมมีพื้นทางดานทฤษฎีมาเลย เห็นวา ในฐานะ
ผูเรียนก็คงไมเรียน ไมเลือกทางสงเสริมสุขภาพ เพราะถนัดทางคลินิกอยูแลว สวนในเวชศาสตรชมุ ชนนั้น จะมี
วิชาซึ่งจะมีสว นหนึ่งทีจ่ ะเรียนทางดานสงเสริมสุขภาพก็คือ พัฒนาชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน แตตัวเนื้อหาก็
มองเห็นไมชดั เจนเทาใด ยังคิดวาในสวนของการสงเสริมสุขภาพ ในสองหลักสูตรนี้ยังเรียนคอนขางนอย นาจะมี
เนื้อหาและมีภาคปฏิบัติที่มากกวานี้
ประธานกลาววา ความเห็นของรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ในประเด็นที่สองนั้น
ขอใหคณบดีคณะแพทยศาสตรกับรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณาดวยวา จะมีวิธีเยียวยาอยางไรบาง ถา
เห็นดวย ในความเห็นประเด็นแรก จะเห็นสอดคลองกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ที่วา ทางคณะ
แพทยศาสตรคงเห็นหลักสูตรควบเสนอเขามาบอย ๆ ในสวนของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มีหลักสูตร
ปริญญาตรีควบปริญญาโท และของคณะเศรษฐศาสตรกเ็ พิ่งเสนอหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทเขามา จึง
เห็นวาคราวนีจ้ ะควบดวย ความจริงกรณีนไี้ มใชหลักสูตรควบ เพราะรับตรงกลางเขามาเรียนปริญญาเอกก็ได รับ
ปริญญาโทแลวตอจนจบปริญญาเอกก็ได ในสวนของสองคณะนัน้ เปนเรื่องจากปริญญาตรีขึ้นไป ไมรับตรงกลาง
จบปริญญาตรีมาจะมาขอเขาหลักสูตรนี้ไมได ฉะนัน้ กรณีนี้ตองถือเปนสองหลักสูตร ในเวลาที่นับหลักสูตรของ
มธ. ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาในประเด็นเรื่องวิธีการนําเสนอหลักสูตรทํานองนี้ในคราวตอไปดวย
แตที่จะตองเสนอใหชดั เจนก็คือ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร เมื่อถือวาเปนสอง
หลักสูตร คงเปนขอสังเกตคลายกันกับกรณีหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่เสนอมา เรื่องอาจารย
ประจําหลักสูตร คงจะตองแยกกันชัดเจนและมีจํานวนที่เพียงพอดวย
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เขาใจวาทางคณะตองการจะใหเห็นวา หลักสูตรนี้มี course
work รวมกัน จึงจัดอยูในเลมเดียวกัน แตในเนื้อหาภายในโดยเฉพาะเรือ่ งอาจารยประจําหลักสูตร คณะไดแยกไป
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แลว แตในประเด็นเกีย่ วกับการแยกเลมแตละหลักสูตร คงจะไมมีปญหาใด ทางคณะนาจะจัดการไดอยูแ ลว
3. ประธานกลาววา ประเด็นในทางเทคนิค 2 ประเด็นทีน่ าํ เสนอกับขอสังเกตของรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยรังสิต ในเรือ่ งหลักสูตรของเวชศาสตรชุมชน หลักสูตรที่มีลักษณะเปน non clinic ถาจะสามารถ
ปรับเพิ่มขึ้นมาได ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการกับคณบดีคณะแพทยศาสตรไปพิจารณาดวย อาจจะไมใช
เฉพาะกลุมแพทยศาสตรเทานั้นที่เขามาเรียนในหลักสูตรนี้
4. อาจารย ไพลวรรณ สัทธานนท กลาววา มีประเด็นสงสัยในสวนของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ในหัวขอ 6.2.5 ที่อนุญาตใหนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรของวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไดใชหรือไม แตในหัวขอยอย 6.2.5.1 ระบุวา ตองมีคุณสมบัติที่มี GPA เมื่อสมัครเขาเรียน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ไมต่ํากวา 3.00 กรณีนหี้ มายถึง GPA ในระดับปริญญาตรีที่ใชมาสมัครเขาในระดับ
มหาบัณฑิตดวย เมื่อพิจารณาแลวมีความเห็นวา เหตุใดจึงตองกําหนดในหัวขอนี้ในเมื่อมีกําหนดอยูแลววา
คุณสมบัติของผูที่จะเขามาศึกษาระดับมหาบัณฑิตก็คือ ในหัวขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ซึ่งมีอยูแลว หากเขาใจวา เปน
GPA ระดับปริญญาตรี นาจะมีคุณสมบัติเหมือนกับขอ 6.2.1 กับ 6.2.2 แตเมื่อดูในรายละเอียดแลว พบวาในขอ
6.2.5.1 กําหนดวา ไมต่ํากวา 3.00 สําหรับบัณฑิตวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งในหัวขอ 6.2.1 กําหนดวา ไมต่ํากวา 3.25
จึงคอนขางสับสนวา จะเหมือนหรือตางกันอยางไร
คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา จะขอรับไปพิจารณาอีกครั้งในรายละเอียด อาจจะตอบใน
ขณะนีไ้ มได เพราะเปนรายละเอียด
5. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา กรณีวิธีการจัดการหลักสูตรเชนนี้ รูสึกวาเปน
สิ่งที่ดีที่เปดชองทางใหกับผูเ รียนไดหลายทางเลือก จะขอเรียนถามทางมหาวิทยาลัยวา ตรงนี้มหาวิทยาลัยมี
นโยบายอยางไร กรณีนจี้ ะเปนการแกไขปญหาทางการบริหารการจัดการศึกษาไดอกี รูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
ในสวนของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมปี ริญญาโทหลายสาขามาก และเคยตั้งขอสงสัยเชนกันวา ในอดีต
หลักสูตรปริญญาเอกของคณะตองมาเริ่มใหมทั้งหมด ผูท ี่จะมาเขาเรียนปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาโท 5 สาขา
ของคณะไมสามารถเชื่อมอะไรกันได จะขอทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในเรื่องการเทียบโอนหนวยกิตในระดับบัณฑิตศึกษา ทาง
สกอ. ก็เปดกวางไวขึ้นอยูกับทางคณะวา จะกําหนดเพดานไวเพียงใด อาจจะกําหนดเหมือนคณะแพทยศาสตร คือ
เทียบได 100% ก็ได หรือจะมีการกําหนดเพดานไวกเ็ ปนไปได ขณะนี้เกณฑของ สกอ. ก็เปดกวางไวแลว
ประธานกลาววา ในประเด็นนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุน และถือ
เปนหลักสูตรเพิ่มอีกหลักสูตรหนึ่ง เพียงแตพิจารณารวมไปกับหลักสูตรปริญญาโทเทานั้น ถาจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาโท และมีขอกําหนดใหมกี ารเทียบโอนหรือวัดคุณสมบัติไปดวยกันในตอนที่พจิ ารณาปริญญา
เอกก็ได เพราะถือเปนหลักสูตรที่ตอกันได สําหรับขอสังเกตในเรื่อง GPA กรณีการสอบเขาปริญญาโทนั้น คณะ
เปดโอกาสให GPA ต่ํากวานัน้ ก็ได โดยกรรมการอนุมัติเปนพิเศษ เพราะฉะนัน้ ถาผูใดจะมาเขาปริญญาเอก ตองมี
GPA 3.00 ขึ้นไปในตอนเขา ซึ่งพบวา กรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหสมัครได ถาสมัครเขาปริญญาโท หาก
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GPA ต่ํากวาทีก่ ําหนด แตถาจะผานขึ้นไปเรียนปริญญาเอก ตองไมต่ํากวา 3.00 แตขอใหคณะแพทยศาสตรเคลียร
ประเด็นนี้กอนที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาและกอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยดวย
6. อาจารย ไพลวรรณ สัทธานนท กลาววา ยังมีขอสงสัยในหนา 7 เรือ่ งของระยะเวลาการศึกษา
ไมทราบวา ในขอ 9.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ไมทราบวากรณีทนี่ ักศึกษาเขามาจาก
ระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนจบปริญญาเอกแลว จะไดมหาบัณฑิตดวยหรือไม หรือในกรณีนี้ไมรวมมหาบัณฑิต
เพราะถารวมมหาบัณฑิต ก็จะไมแตกตางจากขอ 9.3 เมื่อดูชวงระยะเวลาที่ใชในการศึกษาก็กําหนดเหมือนกันกับ
ขอ 9.3
ประธานกลาววา ขอยืนยันวา ไมไดมหาบัณฑิต ซึ่งจะเหมือนกับเลขาธิการ สกอ. ปจจุบัน จบ
ปริญญาตรีและจบปริญญาเอก เพราะเขาศึกษาในหลักสูตรที่เรียนปริญญาเอก
คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ขอตอบในสวนคําถามวา ในกรณีทเี่ ขามาเรียนระดับ
ปริญญาเอก ตองมี GPA ไมต่ํากวา 3.25 นัน้ และในสวนผูเขาระดับปริญญาโทเขามาดวย 3.00 แตปรับไปเปน
ปริญญาเอกได ในกรณีที่เขามาเรียนปริญญาเอก GPA จะไมต่ํากวา 3.25 เนื่องจากคิดวา เปนความยากกวาการที่จะ
จบเมื่อเทียบกับหลักสูตรปริญญาโท แตคนที่เขามาเรียนปริญญาโทที่ผานจากการคัดเลือกดวย GPA 3.00 คิดวา
เรียนไประยะหนึ่งของปริญญาโท ความสามารถนาจะมีมากขึ้น ก็เห็นวา หลักสูตรนี้ ถาเขาจะขอปรับเปนปริญญา
เอก ก็ยนิ ยอมใหเขาไปเรียนได
7. อาจารย ไพลวรรณ สัทธานนท กลาววา ขอทําความเขาใจวา ในหัวขอ 6.2.5.1 ก็หมายความ
วา GPA ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาทีไ่ ดรับเขามาศึกษาระดับปริญญาโทแลว ถึงแมตอนเรียนปริญญาตรีจะได
3.00 ก็สามารถเขามาเรียนดุษฎีบัณฑิตได
ประธานกลาววา ประเด็นอยูที่วา มีโอกาสที่คนที่จะได GPA ต่ํา จะไมกลาววา 3.25 หรือ 3.00
แตมีกรณีที่คนที่เขามาเรียนปริญญาโทไดรับยกเวน ทําให GPA ต่ํา ก็เขาได ถากรรมการบัณฑิตศึกษาใหความ
เห็นชอบ แตถาจะผานไปเรียนปริญญาเอก ตองมี GPA ไมต่ํากวาทีก่ ําหนด มีชองวางที่เกณฑตรงนีจ้ ะตองใช แตดู
ใน 2 – 3 แหงแลวยังมีความตางกันอยูว า จะเปน 3.25 หรือ 3.00 แตมีที่ใชแนนอน ขอใหรองอธิการบดีฝาย
วิชาการไดไปตรวจสอบประเด็นเรื่องตัวเลขที่ถูกตอง เพราะยังมีขอขัดแยงกัน แตเห็นกรอบใหญที่เปนชองวางที่
อาจจะมีกรณีนี้ใชบังคับไดอยูแลว เขาใจวา คณบดีคณะแพทยศาสตรจะไดนักศึกษาปริญญาเอกแลว ขอใหไป
ตรวจสอบอีกครั้ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร
ชุมชน และเวชศาสตรครอบครัว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตร
ครอบครัว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) คณะแพทยศาสตร ทั้งนี้ ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและ
คณบดีคณะแพทยศาสตรไดรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหนําเสนอคณะอนุ-
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิจารณากอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยฝายประชาสัมพันธไดสรุปขาวประชาสัมพันธ มธ. ตามที่
ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ในชวงวันที่ 23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2549 สําหรับรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 13.30 น. (ซึ่งเปนการประชุมระบบ Teleconference)
1. ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
2. ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
7.1.1 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ
สาย ก. ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ปรับวุฒิ นางสาวชนิตโชต เดชวิศิษฎสกุล ตําแหนงอาจารย ระดับ 3 ขัน้ 8,000 บาท (ตําแหนงเลขที่ 2207)
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งไดรับวุฒิ Ph.D (Biology) จาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้น เปนระดับ 5 ขั้น 12,600 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 18 ธันวาคม 2549 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวชนิตโชต เดชวิศิษฎสกุล ตําแหนงอาจารย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

- 34 –
7.1.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค. จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอเลื่อนระดับ
นางสาวสุพัตรา หาญชิงชัย ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 5 ขาราชการสาย ค. (ตําแหนงเลขที่ 2547) ระดับ 5 ขั้น
12,600 บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น
12,730 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางสาวสุพัตรา หาญชิงชัย สังกัดคณะ
แพทยศาสตร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

7.1.3 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอ
ปรับวุฒิ นายนภดล รมโพธิ์ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4502) ซึ่งไดรับวุฒิ Ph. D จาก University of
Glasgow ประเทศอังกฤษ เพิม่ ขึ้น เปนขั้น 17,610 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายนภดล รมโพธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

7.1.4 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติเลื่อนคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.) จํานวน 5 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.) จํานวน 5 ราย ซึ่งผานการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาจางใหสูงขึ้นแลว เปนใหไดรับคาจางขั้น 10,670 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่
หนวยงานรับเรื่องดังนี้
1. นายศรศักดิ์ หนูเล็ก ตําแหนงพยาบาล (ตําแหนงเลขที่ 4220) ขั้น 10,180 บาท ตั้งแตวันที่ 29
พฤศจิกายน 2549
2. นางสาวกุณฑลี รักษงาร ตําแหนงนักเวชสถิติ (ตําแหนงเลขที่ 4672) ขั้น 10,340 บาท ตั้งแต
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
3. นายกฤษฎา ศิริสภาภรณ ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย (ตําแหนงเลขที่ 4300) ขั้น 10,180
บาท ตั้งแตวนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2549
4. นางสาวอนันตพร ฉันทผอง ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย (ตําแหนงเลขที่ 4677) ขั้น 10,180
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บาท ตั้งแตวนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2549
5. นางสาววันทรียา จันทรณรงค ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย (ตําแหนงเลขที่ 4678) ขั้น
10,180 บาท ตั้งแตวนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.) สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 ราย ตามที่เสนอ

7.1.5 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 17 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ดวยคณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 17 ราย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 26,480 บาท
ดังนี้
1. อาจารย ธงชัย
หาญณรงค
(เปนระยะเวลา 4 เดือน)
2. อาจารย ดุศติ ธร
งามยิ่ง
(เปนระยะเวลา 3 เดือน)
3. อาจารย ศิริ
วิชเวช
(เปนระยะเวลา 7 เดือน)
(เปนระยะเวลา 7 เดือน)
4. อาจารย ดร.พรชัย ศรีประไพ
5. อาจารย ชัยพัฒน
อัครเศรณี
(เปนระยะเวลา 2 เดือน)
6. อาจารย สุพสั ตรา
เครือครองสุข (เปนระยะเวลา 5 เดือน)
7. อาจารย ชัชวาลย
พึ่งพระ
(เปนระยะเวลา 3 เดือน)
8. อาจารย ดนัย
อุนอนันต
(เปนระยะเวลา 3 เดือน)
9. อาจารย พิสษิ ฐ
ศิริเหมะรัตน (เปนระยะเวลา 1 เดือน)
10. อาจารย จรูญ
พาระมี
(เปนระยะเวลา 4 เดือน)
11. อาจารย จักกาย
ศิริบุตร
(เปนระยะเวลา 3 เดือน)
12. อาจารย นพดล
เปยมกุลวนิช (เปนระยะเวลา 2 เดือน)
13. อาจารย พรพิไล
มีมาลัย
(เปนระยะเวลา 4 เดือน)
14. อาจารย จิระเดช
มีมาลัย
(เปนระยะเวลา 3 เดือน)
15. อาจารย กฤษณ
เย็นสุดใจ
(เปนระยะเวลา 3 เดือน)
16. อาจารย ระพี
ลีลาสิริ
(เปนระยะเวลา 2 เดือน)
17. อาจารย คริมา
ทัดศรี
(เปนระยะเวลา 1 เดือน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
คณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 17 ราย ตามที่เสนอ

7.2 เรื่อง การเสนอปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะในมาตรฐานดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 ไดใหความเห็นชอบในการกระจายน้ําหนักในระดับ
มาตรฐานและระดับตัวบงชี้ สําหรับระดับมหาวิทยาลัยและระดับกลุมสาขาวิชา (8 กลุมสาขาวิชา) ตามหลักเกณฑ
ที่ สมศ. กําหนด โดยในสวนของมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจยั และงานสรางสรรค นั้น ไดมกี ารกระจาย
น้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะในสัดสวน 1 : 1 ในกลุมสาขาวิชาที่จะตองมีการประเมินผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรอันประกอบไปดวยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร
เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยบางแหงไดเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ปรับสัดสวนตัวบงชี้เฉพาะของมาตรฐานที่ 2 และ สมศ. เห็นควรใหสถาบันทุกสถาบันใชเกณฑ
การกระจายน้าํ หนักตามที่ สมศ. กําหนด เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ ยกเวนตัวบงชี้เฉพาะที่ 2.6 รอยละ
ของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา และ 2.7 จํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา สามารถกระจายน้ําหนักเปน 1 : 1 หรือใหน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะที่
2.6 เปน 2 ใน 3 ของน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะทั้งหมดในมาตรฐานที่ 2 เนือ่ งจากการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
(ตัวบงชี้ที่ 2.7) ตองใชระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรอนุโลมใหกระจายน้ําหนักไดนอยกวาเรื่องรอยละของ
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (ตัวบงชี้ที่ 2.6)
เมื่อนําผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2548 ตามตัวบงชี้เฉพาะของมาตรฐานที่ 2 ในกลุม
สาขาวิชาที่จะตองมีการประเมินผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตรอันประกอบไปดวยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ วิศวกรรม
ศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร มาพิจารณาพบวา ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ที่ 2.7 ยังอยูในภาวะทีน่ าเปน
หวง ในขณะทีต่ ัวบงชี้ที่ 2.6 ยังมีผลงานที่ดกี วา หากปการศึกษา 2549 ยังมีผลงานเชนเดียวกับปการศึกษา 2548
แลว ควรจะไดมีการปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะของมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจยั และงาน
สรางสรรค โดยใหน้ําหนักตัวบงชี้ที่ 2.6 เปน 2 ใน 3 ของน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะทั้งหมดในมาตรฐานที่ 2 เฉพาะ
กลุมสาขาวิชาที่จะตองมีการประเมินผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรอันประกอบไปดวยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งถามีการปรับคาน้ําหนักตามเสนอแลวคาน้ําหนักในมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชีท้ ี่
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2.6 จะเปน 10 คะแนน และตัวบงชี้ที่ 2.7 จะเปน 5 คะแนน ซึ่งจะชวยคณะทีย่ ังไมสามารถทําคะแนนในเรื่องของ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรไดดี สวนคณะทางดานสังคมศาสตร จะไมมกี ารประเมิน
เรื่องนี้ ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ จะไดนําเสนอ สมศ. ตอไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีขอเสนอของฝายมาตรฐานการศึกษาก็คือ ใหสามารถถวงน้ําหนัก โดย
การนําบทความวิจยั ระดับนานาชาติมาใชแทนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา หรืออนุสิทธิบัตรไดในสัดสวนทีเ่ พิ่มขึ้น เดิมจะตองเปนสัดสวน 1 : 1 ก็จะขอปรับบทความวิจยั ที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติใหมีน้ําหนักเปน 2 ในขณะที่ผลงานวิจยั ที่ไดรับการจด
สิทธิบัตรใหมีน้ําหนักเปน 1 เพราะมีหลายกลุมคณะที่มีปญ
 หาเรื่องการจดสิทธิบัตร และมีแนวทางวา สมศ. อนุมัติ
ใหมหาวิทยาลัยหลายแหงดําเนินการตามทีเ่ สนอได โดยขอเท็จจริงแลวกลุมวิทยาศาสตรกายภาพกับกลุมวิศวกรรมศาสตรของ มธ. จะมีปญ
 หานอย แตเมื่อคํานึงถึงกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและกลุมสถาปตยกรรมศาสตรจะ
ไมมีการจดสิทธิบัตร ดังนั้น ขอปรับสัดสวนคาน้ําหนักของจํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตรลง และใหนําบทความวิจัยทีไ่ ดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติเขามาแทน ซึ่งเทาที่ทราบ สมศ. ไดอนุญาตใหบางมหาวิทยาลัยดําเนินการเชนนี้ได และ
มหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการตามแนวทางนี้ โดยการพิจารณาจากขอเท็จจริงของมหาวิทยาลัยเอง
2. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา โดยหลักการจะเปนเรื่องที่ดีสําหรับคณะที่จดั ตั้งใหม เพราะ
กรณีที่จะมีบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิงหรือไดรับการจดสิทธิบัตรนั้นคงจะมีนอย แตทั้งนี้ การทีแ่ บงเปน 15
คะแนนตัวชีว้ ดั เฉพาะ และมาแบงเปน 7.5 คะแนนนั้น โดยขอเท็จจริงแลว สามารถที่จะนําน้ําหนักของตัวชีว้ ัด
เฉพาะบางตัวบวกเขาไปในตัวชี้วดั รวมไดหรือไม และอีกประเด็นหนึ่ง ในแตละกลุมสาขาวิชาจะเห็นวา ใน
ตัวชี้วดั ที่ 2.7 กรณีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเปนศูนยทั้งหมด ถึงแมวาจะใหนําน้ําหนักบทความวิจยั ที่
ไดรับอางอิงมาใสแทนก็ตาม แตคะแนนสวนนี้ยังเปนศูนย เพราะภายใน 1 ป คงจะไมมีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น
ประธานกลาววา ตัวบงชี้นคี้ งจะตองระบุไวเชนเดิม เพราะไมสามารถตัดออกไปได และยังมี
ความหวังวา สาขาวิชาแพทยแผนไทยของคณะแพทยศาสตรอาจจะทําใหมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั ที่ไดรับการ
จดอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นในปนี้
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ในมาตรฐานที่ 2 มีคะแนนทั้งหมด 30
คะแนน โดยหลักการในการกระจายคาน้ําหนัก สมศ. กําหนดไววา ใหแบง 50 : 50 ระหวางตัวบงชีร้ วมกับ
ตัวชี้เฉพาะ ซึ่งคะแนนสวนนีจ้ ะถูกแบงออกเปน 15 : 15 แลว กรณีตวั บงชี้รวมมีอยู 5 ตัวบงชี้ โดยคะแนนของตัว
บงชี้รวม 15 คะแนน จะถูกแบงออกเปนคะแนนเทา ๆ กัน คือ 3 คะแนน และกรณีตัวบงชี้เฉพาะก็เชนเดียวกัน
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จะแบงคะแนนในแตละตัวบงชี้เทา ๆ กัน ดังนั้น ในครั้งแรกจึงกําหนดคาน้ําหนักคะแนนตัวบงชี้ที่ 2.6 และ 2.7
ตัวละ 27.5 แตหลังจากที่ไดรับทราบขอมูลการขออุทธรณในประเด็นตัวบงชี้ที่ 2.6 และ 2.7 ของมหาวิทยาลัยอื่น
ฝายมาตรฐานการศึกษาจึงไดนําเสนอประเด็นนี้เขามาเพือ่ ที่จะขอปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักตัวบงชีท้ ี่ 2.6 เปน 10
คะแนน และตัวบงชี้ที่ 2.7 เปน 5 คะแนน ซึง่ จะเปนไปตามหลักการที่ สมศ. กําหนด และตัวบงชี้ตรงนี้คงจะนําไป
รวมกันไมได ยกเวนหากหนวยงานนั้นไมมีบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงหรือผลงานวิจยั ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
จริง ๆ เชน กรณีคณะศิลปกรรมศาสตร ซึ่งกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรมีเพียงคณะเดียว และไมมีหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก เพราะฉะนั้นจํานวนบทความตีพิมพจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจึงถูกนําไปรวมกับตัว
บงชี้รวมได แตในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ จะมีเรื่องการจดสิทธิบัตร จึงไมสามารถนําไปรวมได
3. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ตามเอกสารคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับแกไข) จะระบุวา กรณีตวั บงชี้เฉพาะจะมีทางเลือกได 2 ทางเลือก คือ (1) เปนการแบงน้ําหนักของตัว
บงชี้เฉพาะครึง่ หนึ่งนําไปกระจายลงในตัวบงชี้รวม โดยคาน้ําหนักของตัวบงชี้รวมทุกตัวบงชีใ้ นมาตรฐานนี้
จะตองมีคาน้ําหนักเทากันทุกตัวบงชี้ (2) เปนการปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ
ซึ่งหากดําเนินการตามทางเลือกที่หนึ่ง จะทําใหตวั บงชี้ที่ 2.6 และ 2.7 มีคาน้ําหนักนอยลง
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ประเด็นที่หนึ่งขอสนับสนุนประเด็นที่นําเสนอ กรณีกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรมี 2 กลุม โดยกลุมหนึ่งจะทํางานทางดานงานสรางสรรคที่จะจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาไดลําบาก ดังนัน้ ควรจะแยกออกเปนกลุมทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมทางดานสถาปตยกรรม
ศาสตร โดยไมจําเปนจะตองใหทั้ง 4 กลุมสาขาวิชาเหมือนกัน ประเด็นที่สอง หากพิจารณาคณะทางดานสังคมศาสตรกับคณะทางดานวิทยาศาสตร ปรากฏวา คณะทางดานวิทยาศาสตร ตัวบงชี้เฉพาะจะมีอยู 15 คะแนน สวน
คณะทางดานสังคมศาสตร แมกระทั่งตัวบงชี้เฉพาะจะปรับลดลงเหลือ 7.5 คะแนน ซึ่งตรงนี้จะมีความแตกตางกัน
มากพอสมควร ซึ่งคลาย ๆ กับเปนการบีบใหคณะทางดานวิทยาศาสตรจะตองทํางานวิจัยทีไ่ ดรับการอางอิงใน
referred journal มากขึ้น ดังนั้น หากเปนไปได ควรที่จะปรับลดคาน้ําหนักของตัวบงชี้เฉพาะ 15 คะแนนลง และ
ใหนําไปกระจายในตัวบงชี้รว มใหกับคณะทางดานวิทยาศาสตร และกรณีผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหแยกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีผลงานจํานวนมาก ควรที่จะใหคาน้ําหนัก
คะแนนมากกวากลุมที่มีผลงานจํานวนนอย ซึ่งตรงนี้จะเปนการแกไขปญหาระยะสั้น สวนระยะกลาง ควรที่จะทํา
ขอตกลงกับ สมศ. วา ในอนาคตจะปรับคาน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะเพิ่มขึน้ แตขณะนี้ขอนําคาน้ําหนักของตัวบงชี้
เฉพาะไปกระจายใหตัวบงชีร้ วมกอน และจะคอย ๆ ปรับเขามาเปนตัวบงชี้เฉพาะ ซึ่งตรงนี้จะเปนกระบวนการที่
จะเริ่มตนในการพิจารณาตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย โดยการเริ่มจากฐานที่ไมคอยมีขอมูลและคอย ๆ ปรับเพิ่มขึ้น
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดมาตรฐาน แตหากดําเนินการตามที่นําเสนอ จะมีขอจํากัด และคาน้ําหนักคะแนนของบาง
คณะจะต่ํามาก และจะทําใหไมมีกําลังใจในการทํางาน
ประธานกลาววา เขาใจวาจะมีอยูระยะเดียวคือ ในระยะเดือนกันยายน 2550
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา กรณีหลักการในการแบงคะแนนของ สมศ. ก็
คือ ในแตละมาตรฐานมีคะแนนเทาใดใหแบงครึ่งในระหวางตัวบงชี้รว มกับตัวบงชี้เฉพาะกอน และคะแนนที่ถูก
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แบงออกมาจะนํามาหารเทา ๆ กันในระหวางจํานวนตัวบงชี้ของแตละกลุมคือ ตัวบงชี้รวมกับตัวบงชี้เฉพาะ สวน
ประเด็นทีว่ า หากในกลุมสาขาวิชานั้นไมมีผลผลิตในเรื่องนั้น ๆ ใหนาํ คาน้ําหนักของตัวบงชี้เฉพาะตัวนั้นขึ้นไป
กระจายเทา ๆ กันในตัวบงชีร้ วม ดังนั้น ตามที่ปรากฏในกลุมที่ 6, 8, 9 ของมาตรฐานที่ 2 จะมาดวยทางเลือกที่สอง
ซึ่งในกลุม 6, 8, 9 เปนกลุมที่ไมมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรแนนอน ฉะนั้น เมื่อ 7.5 คะแนนที่จะอยู
ตรงนี้ไมมี จึงไดนําคะแนน 7.5 คะแนนไปกระจายใหกับตัวบงชี้ที่ 2.1 – 2.6 ทําใหคะแนนออกมาเปน 4.5, 4.5
และ 7.5 ตามที่เสนอ แตในกลุมที่ 1, 2, 3, 4 เปนกลุมคณะ/สถาบัน/สํานัก ที่มีผลงานวิจัยไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
ยกเวนจะมีการระบุวา ไมสามารถทําผลงานวิจยั ที่จะไดรบั การจดอนุสทิ ธิบัตรไดเชนเดียวกับคณะทางสังคมศาสตร หากเปนเชนนี้สามารถที่จะนําคาน้ําหนักของตัวบงชี้เฉพาะขึ้นไปกระจายในตัวบงชี้รวมได เชน กรณีคณะ
ศิลปกรรมศาสตรไมมีหลักสูตรปริญญาโท – เอก ดังนัน้ ในมาตรฐานที่ 1 โดยหลักการจะตองแบงออกเปน 50 :
50 กอนระหวางตัวบงชี้รวมกับตัวบงชี้เฉพาะ แตตวั บงชี้เฉพาะของคณะศิลปกรรมศาสตร เนื่องจากไมมีหลักสูตร
ระดับปริญญาโท – เอก จึงไมมีคาน้ําหนักคะแนนสวนนี้ คะแนนทั้งหมดจะตองนําไปกระจายในตัวบงชี้รวม โดย
การหารเทา ๆ กัน ซึ่งการที่จะเลือกทางเลือกใดนั้น จะขึ้นอยูกับสภาพขอเท็จจริงของแตละหนวยงาน สวน
ประเด็นทีว่ าจะไปขอตอรอง สมศ. ใหปรับคาน้ําหนักคะแนนตัวบงชี้เฉพาะของมาตรฐานที่ 2 ไมเปน 15 คะแนน
ไดหรือไม เขาใจวา นาจะเปนเรื่องยาก เพราะหากพิจารณาจากเหตุผลที่ สมศ. อธิบายในขณะทีย่ ินยอมใหมกี าร
ปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักของตัวบงชี้ที่ 2.6 กับ 2.7 ยังมีการกลาวถึงเรื่องการกระจายน้ําหนักที่เทาเทียมกันในทุก
สถาบัน เนื่องจากมีสถาบันอื่นที่ถูกตรวจสอบไปแลว ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องนี้ไป ไมแนใจวา สมศ.
จะรับฟงหรือไม
ประธานกลาววา ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร กรณีมหาวิทยาลัยอืน่ มีการจดอนุสิทธิบตั รผลงานวิจัยและงานสรางสรรคกันได
ทาง สมศ. จึงใชมาตรฐานเดียวกันคือ จะตองกําหนดคาน้ําหนักของตัวบงชี้ที่ 2.7 ไว ซึ่งประเด็นทีม่ หาวิทยาลัย
พยายามดําเนินการก็คือ ปรับลดคาน้ําหนักของตัวบงชีท้ ี่ 2.7 ลงใหเหลือนอยที่สุด แตจําเปนจะตองกําหนดคา
น้ําหนักของตัวบงชี้นี้ไว ซึ่งหากขอนําคาน้าํ หนักคะแนนของตัวบงชี้ที่ 2.7 ทั้งหมด ไปกระจายใหกบั มาตรฐานอื่น
จะกลายเปนวา สมศ. มี 2 มาตรฐาน และจะไมเปนธรรมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกตรวจสอบไปแลว ซึ่งประเด็นนี้คง
จะเปนไปไมได แตประเด็นที่สามารถจะดําเนินการไดกค็ ือ ปรับลดคาน้ําหนักของตัวบงชี้ที่ 2.7 ลงตามที่มหาวิทยาลัยกําลังพยายามดําเนินการขณะนี้ และเทาที่รับฟงความคิดเห็นของที่ประชุมหลายทานมีความรูส ึกยินดีที่
คณบดีสามารถพิจารณาลงไปในรายละเอียดไดดวยตนเอง เพราะสวนใหญจะเปนรองคณบดีฝายวิชาการ หรือฝาย
ประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนนิมิตหลายทีด่ ีที่สําหรับปแหงมาตรฐานการศึกษาป 2550 เพราะจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. นั้น สมศ. ยืนยันวาจะจัดลําดับตามกลุมสาขาวิชาดวย ไมใชจัดลําดับ
มหาวิทยาลัยเทานั้น เชน กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพของมหาวิทยาลัยใดดีที่สุดในประเทศ หรือกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยใดดีที่สดุ ในประเทศ ฉะนั้น ผลการประเมินของแตละกลุมสาขาวิชา
ไมไดนํามาสูผลรวมของมหาวิทยาลัยเทานัน้ แตจะมีผลตอแตละสาขาวิชาเองดวย และ มธ. คงจะยอมไมไดที่จะ
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ระบุวา กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตรของ มธ. อยูลําดับที่สองของประเทศ ขอใหคณบดีหรือผูบริหาร
หนวยงานตาง ๆ ไดพิจารณาลงไปในรายละเอียดในเรื่องเหลานี้ดวย
5. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ประเด็นที่หนึ่ง ในตัวบงชี้ที่ 5.1 เรื่องการประเมินสถาบัน
และสภามหาวิทยาลัย เห็นวาควรที่จะมีการประเมินคณะกรรมการประจําคณะดวย ประเด็นที่สอง กรณีแตละกลุม
สาขาวิชาจะประกอบดวยหลายคณะ และในปจจุบนั กลุม คณะทางสายสุขศาสตรไดมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
ตามปกติอยูแ ลว แตมหาวิทยาลัยควรที่จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในแตละกลุมสาขาวิชา เพื่อที่จะดูแล
QA และการจัดทําแบบประเมินตนเองของกลุมสาขาวิชา ซึ่งตรงนี้จะตองเปนการทํางานรวมกัน
ประธานกลาววา โดยสรุปที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝายมาตรฐานการศึกษานําเสนอ และจะได
นําเสนอ สมศ. ตอไป สวนประเด็นขอเสนอเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําคณะนัน้
เห็นวาตัวบงชีเ้ หลานี้มีขอยุตไิ ปเรียบรอยแลว สวนเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการของแตละกลุมสาขาวิชา เห็นวา
เปนขอเสนอทีด่ ีและสอดคลองกับการที่จะไปสูปแหงการประกันคุณภาพ มธ. ซึ่งขอใหผูชวยอธิการบดีฝาย
มาตรฐานการศึกษาไดรับไปประสานกับแตละคณะ/หนวยงานใหเสนอชื่อบุคคลเขามารวมเปนกรรมการดูแล
หรือเปนผูประสานงานของแตละกลุมสาขาวิชาดวย
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา สภามหาวิทยาลัยจะเปนผูพิจารณาอนุมัติเพียง
กรอบ สวนรายละเอียดที่ประชุม ก.บ.ม. จะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ สวนกรณีตัวบงชี้ที่ 5.1 สมศ.ระบุ
ชัดเจนวา ในระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สวนระดับคณะจะพิจารณาผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งจากการที่เขาไปตรวจสอบพบวา ยังมีรายละเอียดที่แตละคณะยัง
เขาใจไมคอยตรงกัน แตตวั บงชี้นี้จากการประเมินคุณภาพของ ก.พ.ร. มธ. ไดคะแนน 5 คะแนน มาตลอด และใน
การประชุมวันที่ 18 มกราคม 2550 ฝายมาตรฐานการศึกษาจะไดนําแฟมเอกสารขอมูลที่จัดสงให ก.พ.ร. มาใหแต
ละหนวยงานดูเปนตัวอยางวา จะตองจัดเอกสารอยางไรบาง จึงจะได 5 คะแนน และในรายละเอียดเกีย่ วกับการ
แตงตั้งคณะกรรมการแตละกลุมสาขาวิชา จะนําไปพิจารณาในที่ประชุม วันที่ 18 มกราคม 2550

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักตัวบงชี้เฉพาะในมาตรฐาน
ดานงานวิจยั และงานสรางสรรคตามที่เสนอ และใหนําเสนอ สมศ. ตอไป

7.3 เรื่อง งบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจางสําหรับปงบประมาณ 2550
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา งบประมาณของ มธ. เมื่อผานสภานิติบัญญัติแหงชาติและ
ประกาศใชเปนกฎหมายแลว มธ. ไดรับงบประมาณ 2,049 ลานบาท เมื่อเทียบกับตัวเลขปที่แลวที่ได 1,802 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 250 ลานบาท ต่ํากวาที่คิดวาควรจะได 2,070 ลานบาท แตถูกตัดออกดวยเหตุผลที่
กรรมาธิการเห็นวา ระยะเวลาผานไปแลว 3 เดือน โดยไมไดทําอะไร เพราะฉะนัน้ เรื่องใดก็ตามทีย่ ังไมมีสัญญา
ขอตัดออกไปกอนตามจํานวนที่กําหนด เพราะเห็นวาจะจัดจางไมทัน และจะจัดสรรใหสําหรับวงเงินนั้น ๆ ไม
กระทบสําหรับปงบประมาณหนาก็คือ โครงการซึ่งเคยมี 150 ลานบาท และกําหนดวาจะทํา 3 ป ซึ่งในปนี้ทจี่ ะได
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30 ลานบาทนั้น ขอใหเพียง 20 ลานบาท สวน 150 ลานบาทก็ยังใหอยู แตปนี้คงจายเงินงวดตามสัญญาไมทัน
แนนอนเพราะผานไป 3 เดือนแลว ขอตัดไปบางสวน มหาวิทยาลัยไมไดถูกตัดอะไรที่เปนเรื่องใหญ นอกจาก
กรอบนี้เทานัน้ ฝายการคลังจะขอนําเสนอวิธีการจัดซื้อจัดจางสําหรับปงบประมาณ 2550 ซึ่งมีเวลานอยมากเหลือ
อีกเพียง 8 เดือนเศษเทานั้น รายละเอียดขอเชิญรองอธิการบดีฝายการคลังชี้แจงตอไป
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ตามที่งานพัสดุ กองคลัง ไดจัดใหมกี ารประชุมชี้แจงเรื่อง
งบประมาณและวิธีการจัดซือ้ จัดจาง สําหรับปงบประมาณ 2550 แกหนวยงานตาง ๆ เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม
2549 ณ หองประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต โดยมีขอสรุปเกี่ยวกับกําหนดเวลาการสงรายละเอียดคุณลักษณะ และแผนการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
1. กําหนดเวลาการสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) และการเปลี่ยนแปลงรายการของ
ครุภัณฑคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
1.1 รายการครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่หนวยงานไมประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายการ
ใหสงบันทึกพรอม SPEC ใหงานพัสดุ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2550
1.2 รายการครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่หนวยงานประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายการ
และรายการทีต่ องเปลี่ยนแปลง ใหจัดทําบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายการสงใหงานงบประมาณวันที่ 31 มกราคม
2550 พรอมสําเนาบันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายการ และ SPEC ใหงานพัสดุ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550
2. แผนการจัดซื้อจัดจางสําหรับป 2550
2.1 กําหนดเวลาการสง SPEC
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550
2.2 การกอหนีผ้ ูกพัน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2550
2.3 การเบิกจายเงิน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550
ดังนั้น จึงตองมีการกํากับและกําชับเรงรัดติดตามใหบุคลากร เพื่อรีบดําเนินการดังกลาว ซึ่งการ
เบิกจายเงินนีจ้ ะเปนตัวชี้วดั ตัวหนึ่ง ที่ทาง กพร. กําหนดดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
อธิการบดีกลาววา กรณีของคณะ สํานัก สถาบัน ไมคอยเปนหวง เพราะเปนคาครุภัณฑ ซึ่ง
สามารถจัดการได และคณะก็มีประสบการณแลว ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ทาพระจันทร รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง และรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายที่
ดูแลศูนยพัทยา เพราะงบที่ดนิ สิ่งปลูกสรางไปลงที่ศูนยลําปาง ศูนยพัทยา ทาพระจันทร และศูนยรังสิต ทุก
campus เปนเรือ่ งที่มหาวิทยาลัยไปดูแลเอง เพราะฉะนั้น กรณีที่ลาชาจะลาชาอยูที่สํานักงานอธิการบดีเปนสวน
ใหญ กรอบเวลาหลายเรื่องขอใหดแู ลดวย ในปที่แลวกรณีอาคารสังคมศาสตรใชเวลานานมาก กวาจะเซ็นสัญญา
ไปได ก็สิ้นปงบประมาณพอดี คงมีเหตุผลในทางเทคนิคอยางอื่น ๆ ดวย แตขอฝากรองอธิการบดีที่ดแู ลศูนย
ลําปาง ศูนยรังสิต ทาพระจันทร และศูนยพทั ยาดวยวา งบที่ดินสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยนั้น ขอใหเรงรัดเปน
ระยะ ๆ ดวย
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.4 เรื่อง การกอสรางอาคารสังคมศาสตร ระยะที่ 5
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการกอสรางอาคารทางดาน
สังคมศาสตร ระยะที่ 5 บริษทั ผูรับเหมาจะเขามาดําเนินการกอสรางในสัปดาหนี้แลว จะมีการกั้นพืน้ ที่ในบริเวณ
ดานหลังของอาคารเรียนรวม ซึ่งมีพื้นกวางพอสมควร รวมทั้งมีการทําเสนทางที่จะขนสงอุปกรณการกอสรางดวย
และเนื่องจากระยะการกอสรางลาชามาเกือบป เพราะงบประมาณที่ไดรับมาไมเพียงพอ และมีการประมูลการจาง
หลายครั้ง จึงตองเรงใหเสร็จทันภายในเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อใหทนั ปการศึกษา 2551 บริษัทก็จะตองเรง
กอสราง โดยในบางชวงจะมีการกอสรางจนถึงกลางคืนดวย สวนในแผนผังการกั้นพืน้ ที่ และทางสัญจร จะเรง
จัดสงเอกสารไปใหคณะที่เกี่ยวของภายในสัปดาหนี้
อธิการบดีกลาววา หนวยงานที่อยูใกลกลุมสังคมศาสตร ขอไดทราบวา จะมีความไมสะดวก
เกิดขึ้น จะมีการปดกั้นพืน้ ทีบ่ างสวนเพื่อจะกอสรางอาคารเรียนรวมเพิม่ ขึ้น มีการจัดทําสัญญาเรียบรอยแลว
ผูรับเหมาคงจะเขาไปดําเนินการกอสรางในชวงนี้ การสัญจรและการเรียนการสอนอาจจะไดรับผลกระทบบาง
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