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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2551
วันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551
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.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง
5. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
7. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
9. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
15. รองศาสตราจารย มาลี
บุญศิริพันธ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร และรักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
20. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

-223. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
24. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย สมนึก
สุขพงษไทย รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
27. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
28. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล รักษาการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วงศเหรียญทอง รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
29. น.ส.ระพีพร
30. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
31. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
32. นางธัญนพ
พงษโสภณ
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
33. ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
34. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
35. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
37. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
38. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธา ณ นคร
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
39. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
41. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
42. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
43. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
44. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)
45. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
46. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.เดชา
2. อาจารย ธีรยุทธ

สังขวรรณ
บุญมี

รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย

-33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน

ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
2. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
3. รองศาสตราจารย ดร.สกนธ
4. รองศาสตราจารย ดร.ตรีทศ
5. นางดวงใจ
6. นายสมพงษ
7. นายยุทธนา
8. นายจักรชัย
9. นางสุพิน
10. นางนุตรฮายาตี
11. นางสุกัญญา
12. นางสาวมยุลี
13. นายวรพจน
14. นายสมศักดิ์
15. นายชูเกียรติ

อัศวเพิ่มพูนผล ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
สําราญเวทย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
วรัญูวัฒนา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
เหลาศิริหงษทอง อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม
ศุภสารัมภ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
เพชรโพธิ์ศรี ผูอํานวยการสํานักงานนิติการ
หิรัณยะวสิต หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
สุดสระ
กองงานศูนยรังสิต
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
จันทรมานะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2551
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2551 ในวันเสารที่
5 เมษายน 2551 มหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานไปแลว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 การจัดงาน
หลัก ๆ จะจัดที่ศูนยรังสิต โดยจะมีพิธีการทางศาสนา เวลา 08.00 น. พิธีวางพานพุมดอกไมสักการะอนุสาวรีย
ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ เวลา 09.00 น. และหลังจากที่ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ วางพานพุมดอกไมสักการะอนุสาวรียในเวลา 09.30 น. แลว จะไปจัดงานที่หองประชุม
สัมมนาของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยจะมีพิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2551 และการ
ปาฐกถาสัญญา ธรรมศักดิ์ ครั้งที่ 4 ซึ่งไดเรียนเชิญผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย เปน
องคปาฐกถา จึงขอเชิญผูบริหารทุกหนวยงานรวมวางพานพุมดอกไมสักการะอนุสาวรีย ศาสตราจารย สัญญา
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การเปนเจาภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดรับแจงทางโทรศัพทจากสํานักพระราชวัง
เกี่ยวกับกําหนดวันทีจ่ ะใหมหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งจะเปนชวงเย็นของวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2551
จึงขอแจงที่ประชุมทราบลวงหนากอน สําหรับรายละเอียดตาง ๆ มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือเวียนแจงตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การจัดงานปวย อึ๊งภากรณ ประจําป 2551
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยรวมกับคณะเศรษฐศาสตรไดจัดงานปวย
อึ๊งภากรณ ประจําป 2551 ในวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551 โดยมีพิธีสงฆ เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. มีการ
สัมมนาทางวิชาการที่คณะเศรษฐศาสตร จึงขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ไดเขารวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง พิธีเปดการแขงขันแผนธุรกิจในทวีปเอเชียระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากจะมีการจัดการแขงขันแผนธุรกิจในทวีปเอเชีย
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา Asia Moot Corp ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมแกรนดไฮแอทเอราวัณ ซึ่งคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มธ. รับเปนเจาภาพ โดยจะมีการแขงขันตั้งแตวนั ที่ 10 – 12 มีนาคม 2551 และพิธีเปดกําหนด
ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 19.00 น. จึงขอเรียนเชิญผูบริหารรวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอเชิญรวมทําบุญเปนเจาภาพถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการถวายความรูพ ระอาจารย โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนาน ซึ่งเปนโครงการพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงขอเชิญรวมทําบุญเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ (พระนักศึกษา) ระหวางวันที่ 11
มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2551 โดยอาจจองวันถวายภัตตาหารเพล ซึ่งจะนําอาหารมาถวายเอง หรือจะใหภาควิชา
จัดใหก็ได จํานวน 1 – 6 รูป ตามแตจะศรัทธา

-5มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง สํานักงบประมาณขอเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา ดวยสํานักงบประมาณ
จะขอเขาเยี่ยมชม มธ. ในวันที่ 25, 28 หรือ 31 มีนาคม 2551 แตยังไมไดแจงรายละเอียด โดยอาจจะขอเขาดูงานใน
หนวยงานที่มกี ารของบประมาณ และหนวยงานที่มีการใชงบประมาณ ซึ่งจะขอใหผบู ริหารหนวยงานไดเตรียม
ตัว และหากไดรับการยืนยันกําหนดวันที่แนนอนจากสํานักงบประมาณแลว จะแจงใหทราบตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
2.1.1 เรื่อง การประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติไดมีมติ
เห็นสมควรประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ซึ่งไดประกาศบังคับใชแลวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 28 ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
มีสาระสําคัญที่นาจะเปนผลกระทบ จึงขอเรียนสรุปดังนี้
1. ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการใหเพิ่มเติมคํานิยามของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชชื่อวา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีลักษณะอยางไร ผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถ
ที่จะใชคํานําหนาตามตําแหนงวิชาการไดตลอดไป
2. ตําแหนงวิชาการ เดิมใหทาํ หนาที่สอนและวิจยั หรือทําหนาที่วจิ ัยก็ได ในฉบับทีแ่ กไขใหม
กําหนดวา ตําแหนงวิชาการนั้น ทําหนาทีส่ อนและวิจัย หมายความวา จะทําหนาที่เฉพาะวิจัยอยางเดียวไมไดแลว
จะตองทําทั้งสอนและวิจัยไปดวยกัน
3. เดิมเลขาธิการ สกอ. เปนผูสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอธิการบดี ปจจุบันใหเปลี่ยนเปนนายกสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. การออกจากตําแหนงของขาราชการระดับ 10 และศาสตราจารย เดิมตองนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพน จากตําแหนง ปจจุบันนีใ้ หนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบเทานั้น
5. เรื่องการตอเวลาผูที่เกษียณอายุราชการ ไดเขียนใหชดั เจนยิ่งขึน้ เพื่อเนนย้ําวา ไมใชสิทธิของ
ผูเกษียณอายุ แตเปนกรณีที่คณะหรือมหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนวา ควรจะตองตออายุราชการ จึงเขียนไวใน
พระราชบัญญัติ เดิมนั้นอยูในประกาศที่เปนหลักเกณฑของ ก.พ.อ. ปจจุบันนี้เขียนไวในพระราชบัญญัติวา ไม
สามารถดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ผูบริหารได นอกจากนั้น จะมีรายละเอียดอีกหลายประการ ขอใหผูบริหาร

-6ไดไปอานอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดของพระราชบัญญัติฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กฎหมายฉบับนี้จะ legalize พนักงานมหาวิทยาลัย เดิมเปนตําแหนงตามมติ
คณะรัฐมนตรีเทานั้น บัดนีเ้ ขียนไวในกฎหมายแลววา เปนสวนหนึ่งของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
สถานภาพตามที่พระราชบัญญัติรับรองไว กลาวคือ จะมีสิทธิในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนผูบริหารได มี
อํานาจบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาที่เปนขาราชการได รวมทั้งจะมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานํา หนา
นาม โดยไดรบั การรับรองไวในพระราชบัญญัติ ในสวนของ มธ. ไดทําเรื่องเหลานี้ไวทั้งหมดแลว แตเปนการ
รับรองโดยระเบียบที่ออกโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ทําเปนการทัว่ ไป โดยอาศัยพระราชบัญญัติกลาง โดย
กําหนดวา ไมวาจะอยูที่ใดก็ใหมีสิทธิเชนนี้ ซึ่งความจริงสิทธิเชนนี้เปนสิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีสิทธิอยูกอนหนานีแ้ ลวโดยระเบียบของสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการรับรองสถานภาพของ
บุคลากรในรูปที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
2. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา เมื่อพิจารณาในตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้
พอสรุปไดวา คําวา พนักงานของรัฐ ก็ไมตองใชแลว จะกลับมาเปนขาราชการเชนเดิมใชหรือไม
ประธานกลาววา ยังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พระราชบัญญัติรองรับวา เปนอีกกลุมหนึ่งตางหาก ซึ่งแยกตางหากจากกลุมขาราชการ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา กอนหนานี้มีขาววา ใหบรรดาขาราชการ
จะตองทําบัตรใหม เปนบัตรพนักงานของรัฐ ใชคําวาขาราชการไมได หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก็กลับไปเปนขาราชการเหมือนเดิม
ประธานกลาววา มิใชเชนนั้น เดิมก็ไมไดมีสิ่งใดใหม เดิมเปนขาราชการ ในกรณีทที่ ําบัตร
ประจําตัว ก็ทาํ บัตรประจําตัวขาราชการ ในภายหลังเมื่อมีพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่ องรัฐออกมา
ก็เขียนคํานิยามวา เจาหนาทีข่ องรัฐ หมายความรวมถึง ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองทองถิ่น พนักงานของ
องคกรของรัฐประเภทอื่น ๆ ดวย เพราะฉะนั้น ขาราชการก็ตองไปทําบัตรรวม ๆ ที่เรียกวา บัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ บัตรนั้นแมจะเขียนวา บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ แตก็ระบุวา เปนเจาหนาที่ของรัฐประเภท
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ในคราวนี้ไมมีอะไรเปลี่ยนไปจากหลักการเดิม บัตรนั้นยังคงตองทํา
เหมือนเดิม แตหมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐอีกประเภทหนึ่ง
นอกเหนือไปจากขาราชการ ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานขององคการมหาชน จะมีกลุม
พนักงานมหาวิทยาลัยดวย และจะมีการรับรองสถานะของพนักงานมหาวิทยาลัยไวโดยกฎหมายฉบับนี้ชัดเจนวา
เปนบุคลากรอีกประเภทหนึ่งในสายตาของกฎหมาย ไมไดเปนบุคลากรซึ่งกฎหมายไมไดกําหนดเอาไว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-72.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2.2.1 เรื่อง กองคลังขออนุมัตเิ ลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยกองคลังเสนอขอเลื่อนระดับ นายบัญชา รัตวงษ
ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 4 (ตําแหนงเลขที่ 1368) ระดับ 4 ขั้น 18,190 บาท งานพัสดุ ซึ่งผานการประเมินฯ
แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 5 ขั้น 19,420 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายบัญชา รัตวงษ ขาราชการสายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดกองคลัง ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
2.2.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอปรับ
คาจาง นายนิติ พานิชเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ตําแหนง
เลขที่ 4253) ขั้น 10,180 บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 10,670 บาท ตั้งแตวนั ที่ 27 ธันวาคม 2550
เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นายนิติ พานิชเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

2.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
2.3.1 เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารยประจําตามสัญญาและวงเงินงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหวิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
กรอบอัตราอาจารยประจําตามสัญญา และวงเงินงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหวิทยาลัยสหวิทยาการ
จํานวน 1 อัตรา คาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท และจางอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค ผูเกษียณอายุราชการ (เคย
รับราชการเปนอาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) เปนอาจารยประจําตามสัญญา โดยให
ปฏิบัติงานที่โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรีศึกษา ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-8ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องจางผูเกษียณอายุราชการเปนผูปฏิบัติงานครึ่งเวลา มหาวิทยาลัย
ไดตั้งอัตราไวสํารองในกรณีที่หนวยงานมีความตองการ มีความจําเปน และมีอัตราเหลือ หากหนวยงานใดมีความ
ประสงคจะจางผูเกษียณอายุราชการหรือจางบุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานครึ่งเวลา อาจจะหารือกับฝายบริหารบุคคล
ในเรื่องกรอบอัตราที่มีอยูได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกรอบอัตราอาจารยประจําตามสัญญา และวงเงิน
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหวิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 1 อัตรา และจางอาจารย ดร.ชัยวัฒน
บุนนาค เปนอาจารยประจําตามสัญญา ตามที่เสนอ

2.3.2 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 4873 จากตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิปริญญาตรี เปนตําแหนงเจาหนาทีว่ ิจยั วุฒิปริญญาตรี คาจางขั้น 9,200 บาท เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ภารกิจหลักของสถาบันฯ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

2.3.3 เรื่อง ขออนุมัติกําหนดกรอบอัตราตําแหนงขาราชการที่ดํารงตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการระดับตน (สายงานแรกเขาต่ํากวาปริญญาตรี) เปนตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการระดับกลาง (สายงานแรกเขาระดับปริญญาตรี) เพิ่มเติม จํานวน
2 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเสนอขอ
กําหนดกรอบอัตราตําแหนงขาราชการที่ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตน (สายงานแรกเขาต่ํากวาปริญญา
ตรี) เปนตําแหนงระดับปฏิบตั ิการระดับกลาง (สายงานแรกเขาระดับปริญญาตรี) เพิ่มเติม จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เพื่อรองรับภาระงานในตําแหนงหัวหนา
งานรายได สํานักงานบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
2. ตําแหนงนักรังสีการแพทย จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากเปนสายวิชาชีพเฉพาะ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดกรอบอัตราตําแหนงขาราชการที่ดํารงตําแหนง
ระดับปฏิบัติการระดับตน (สายงานแรกเขาต่ําวาปริญญาตรี) เปนตําแหนงระดับปฏิบตั ิการระดับกลาง (สายงาน
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2.3.4 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ เปนตําแหนงทีห่ ายากและขาดแคลน
2. จาง นางสาววิมลสิริ เหมทานนท เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนง
นักวิเทศสัมพันธ (ตําแหนงเลขที่ 5290) วุฒิปริญญาโท สังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ โดยใหไดรบั คาจางสูงกวา
วุฒิ 3 ขั้น จากขั้น 11,250 บาท เปนขั้น 13,070 บาท ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2549 เปนตนไป ตามระยะเวลา
ประสบการณ 3 ป 2 เดือน 6 วัน (ตั้งแตเดือนมีนาคม 2546 – 20 ธันวาคม 2549)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา กรณีตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ เปนตําแหนงที่
กําหนดวา ขาดแคลนหายาก เปนการกําหนดโดย ก.บ.ม. หรือดวยหลักเกณฑใด และจะใช apply กับระดับคณะ
ทุกคณะดวยหรือไม และการปรับวุฒิในเรื่องของการเพิ่มประสบการณตรงนี้ มีหลักเกณฑอยางไร ถามี
ประสบการณตรง หรือเพียงมีประสบการณ ก็สามารถเขาตรงนี้ได
ประธานกลาววา เปนเรื่องเฉพาะตําแหนงของมหาวิทยาลัย เพราะคณะก็มีกรอบตําแหนงที่คณะ
จางเอง เปนเรือ่ งที่แตละคณะจะดําเนินการ แตถาเปนอัตราของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอกําหนดตําแหนงนัก
วิเทศสัมพันธเปนตําแหนงหายากโดยทั่วไป กลาวคือ หลังจากมติคราวนี้ ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธก็จะเปน
ตําแหนงขาดแคลนหายากทั้งหมด ถาเปนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนเรื่องที่สองเปนเรื่องประสบการณตรง ประสบการณที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา ไมใชเคยทํางาน
มาเทานั้น แตกรณีรายนี้เปนเจาหนาที่ฝก อบรมในเรื่องตางประเทศของบริษัทที่ทําธุรกิจทางดานการศึกษา
เพราะฉะนั้น จะเปนประสบการณตรง ตองเปนประสบการณที่ตรงกับงานเทานั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ เปนตําแหนงที่หายาก
และขาดแคลน และจาง นางสาววิมลสิริ เหมทานนท เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด
สํานักงานวิเทศสัมพันธ ตามที่เสนอ

2.3.5 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 4903 และ 4979 เปนสาย
สนับสนุนวิชาการ
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จํานวน 3 อัตรา โดยใชอัตราสวนกลางใหแกหนวยงาน ดังนี้
(1) คณะนิตศิ าสตร
(1.1) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ตําแหนงเลขที่ 4903)
(1.2) ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ตําแหนงเลขที่ 4979)
เพื่อปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร
ศูนยลําปาง โครงการปริญญาตรี ภาคปกติ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) สถาบันภาษา
(2.1) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ตําแหนงเลขที่ 4319)
เนื่องจากจํานวนนักศึกษาตอจํานวนนักวิชาการศึกษา ไมไดสัดสวนในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อ
บริการการศึกษา ซึ่งปจจุบันสถาบันภาษา มีนักวิชาการศึกษาเพียง 1 อัตราเทานั้น
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยและจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 อัตรา ใหแกคณะนิติศาสตรและสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

2.3.6 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิยายพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5463 ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คาจางขั้น 9,200 บาท เปนวุฒิปริญญาโท และยาย นางสาววารุณี เหลืองสกุล
พงษ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (ตําแหนงเลขที่ 4308) วุฒวิ ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จาก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร คาจางขั้น 17,470 บาท ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในงานบริการการศึกษา ตั้งแตป 2548
และคณะฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนผูมคี วามเหมาะสมและสมควรใหเปลี่ยนตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษา
โดยใหขาดจากตําแหนงเดิม (ตําแหนงเลขที่ 4308)
2. ยกเวนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ตําแหนงเลขที่ 5463) เปนกรณี
พิเศษ เนื่องจาก นางสาววารุณีฯ มีคณ
ุ วุฒิไมตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษา
3. เปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 4822 ตําแหนงนักวิจัย วุฒิปริญญาโท เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เนื่องจากคณะไดดําเนินการเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงและวุฒิที่กําหนดมาเปนระยะเวลา 1 ปแลว แตไมสามารถคัดเลือกไดประกอบกับลักษณะงานเปนงาน
ประจําที่ตองใหบริการ ควบคุมดูแลและปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณะฯ ซึ่ง
ลักษณะงานเหมาะสมกับตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและยายพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาลับ
3.1 เรื่อง พิจารณาผูสมควรไดรับเข็มเกียรติยศ ประจําป 2551
ประธานแถลงวา ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปที่ 74 ในวันที่ 27 มิถนุ ายน 2551
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมกี ารมอบเข็มเกียรติยศแกศิษยเกาหรือผูที่เคยทํางานใหกับมหาวิทยาลัย ซึง่ ทํา
คุณประโยชนแกสังคมเปนอยางมาก โดยกําหนดใหผูมีสทิ ธิเสนอชื่อ ไดเสนอชื่อมาภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ
2551 ซึ่งบุคคล/หนวยงานทีม่ ีสิทธิเสนอชื่อ ไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับเข็มเกียรติยศ ประจําป 2551 มาแลว
สําหรับรายละเอียดประวัติของผูไดรับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
อนึ่ง ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 ทีป่ ระชุมมีมติกาํ หนดใน
เรื่องเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงไว คือ ผูไดรับเข็มเกียรติยศจะตองไดรบั คะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึง่ ของผูมา
ประชุม ในกรณีที่ไมไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมาประชุม ใหลงคะแนนในรอบที่สองระหวางผูที่ไดรบั
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติมอบเข็มเกียรติยศ ประจําป 2551 ใหแก ศาสตราจารย ดร.
อักขราทร จุฬารัตน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร พ.ศ. 2530 พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/เงื่อนไขเรื่องการจดทะเบียน
ศึกษาวิชาที่มีเวลาเรียนตรงกันหรือซอนกันไวใหชัดเจน โดยกําหนดใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาทุกคนตาม
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณาแลว ขอเสนอ
ขอมูลและความเห็น ดังนี้
1. คณะนิตศิ าสตรไดมีประกาศของคณะฯ เรื่อง การจดทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาเรียนตรงหรือ
ซอนกัน ลงวันที่ 6 กันยายน 2525 ซึ่งกําหนดใหนกั ศึกษาจะจดทะเบียนลักษณะวิชาที่มีเวลาเรียนตรงกันหรือซอน

- 12 กันไดเฉพาะวิชาบังคับในคณะนิติศาสตร ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้เทานัน้
1.1 วิชาที่จดทะเบียนมีเวลาตรงหรือซอนกัน เปนวิชาที่เคยสอบตกมาแลวทั้งหมด หรือ
1.2 วิชาที่จดทะเบียนมีเวลาตรงหรือซอนกันนัน้ เปนวิชาที่เคยสอบตกมาแลว สวนอีกวิชา
หนึ่งเปนวิชาทีย่ ังไมเคยเรียนมากอน
2. ตอมาคณะนิติศาสตรไดมีบันทึกที่ ศธ 0516.12/2050 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เพื่อขอแกไข
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาตรงหรือซอนกัน จากเดิม อนุญาตใหนักศึกษาจดทะเบียนฯ ไดเฉพาะวิชา
บังคับในคณะนิติศาสตร เปลี่ยนเปน อนุญาตใหนกั ศึกษาจดทะเบียนฯ ไดทั้งวิชาบังคับในคณะนิติศาสตร และ
วิชาบังคับเลือกสําหรับการศึกษา เพื่อขอรับประกาศนียบัตรความรูเฉพาะดานตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการเพิ่มขอกําหนดการศึกษาวิชาเลือกทาง
กฎหมาย โดยนักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาเลือกของคณะนิติศาสตรเพื่อขอรับประกาศนียบัตรความรูเ ฉพาะดาน
ในสาขากฎหมายใดสาขาหนึ่งตามขอกําหนดของคณะนิติศาสตร ซึ่งจัดใหมกี ารศึกษาความรูเฉพาะดานใน 4
สาขาดวยกัน คือ สาขากฎหมายแพง สาขากฎหมายพาณิชยและธุรกิจ สาขากฎหมายมหาชน สาขาวิชาชีพใน
กระบวนการยุติธรรม โดยในแตละสาขาดังกลาวมีการกําหนดวิชาบังคับเลือกไวประมาณสาขาละ 3 – 5 วิชา
ดังนั้นคณะจึงเสนอขอแกไขเงื่อนไขเรื่องการจดทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาเรียนตรงหรือซอนกัน ใหรวมถึงวิชา
บังคับเลือกสําหรับการศึกษาที่ขอรับประกาศนียบัตรความรูเฉพาะดานตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตรดวย
3. มหาวิทยาลัยไดพจิ ารณาอนุมัติใหคณะนิติศาสตรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษา
วิชาที่มีเวลาเรียนตรงหรือซอนกันได โดยขอใหคณะนิตศิ าสตรดําเนินการแกไขขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร เพื่อกําหนดหลักเกณฑ/เงื่อนไขเรื่องการจดทะเบียนศึกษาวิชาที่มีเวลาเรียนตรง
หรือซอนกันไวใหชดั เจนดวย เนื่องจากเมือ่ นักศึกษาจดทะเบียนเรียนวิชาที่มีเวลาตรงหรือซอนกันตามเงื่อนไข
ของคณะนิติศาสตร อาจสงผลใหนักศึกษามีเวลาศึกษาในชั้นเรียนไมถงึ รอยละ 70 ซึ่งไมสอดคลองกับขอบังคับฯ
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 6.5 ที่กําหนดไววา “ในกรณีที่ใชวิธีศกึ ษาในชัน้ เรียน นักศึกษาตอง
มีเวลาศึกษาไมต่ํากวารอยละ 70 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียนในแตละรายวิชา หรือไดทํางานในรายวิชานั้น
จนเปนที่เพียงพอตามที่ผูสอนกําหนด จึงจะมีสทิ ธิเขาสอบไลรายวิชานัน้ …”
4. คณะนิติศาสตรจึงไดเสนอขออนุมัติแกไขขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะ
นิติศาสตร พ.ศ. 2530 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 โดยขอ
ยกเลิกขอความในขอ 10 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอบังคับฯ ฉบับเดิม
ขอบังคับฯ ที่ขอแกไขใหม
ขอ 10 นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษาลักษณะ ขอ10 นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาใหถกู ตอง
วิชาใหถูกตองตามขอกําหนดของหลักสูตรและ ตามขอกําหนดของหลักสูตร และจดทะเบียนลักษณะวิชาในป
จดทะเบียนลักษณะวิชาในปต่ํา ซึ่งเปดสอนใน ต่ํา ซึ่งเปดสอนในภาคนั้น ๆ ในแตละภาคการศึกษาจนครบ
ภาคนั้น ๆ ในแตละภาคการศึกษาจนครบกอน กอน จึงจะจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาในปถัดขึ้นไปได
จึงจะจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาในปถัดขึ้น ยกเวนในกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้

- 13 ขอบังคับฯ ฉบับเดิม
ขอบังคับฯ ที่ขอแกไขใหม
ไปไดยกเวนวิชาในปต่ําที่นกั ศึกษาเคยจด
10.1 วิชาในปต่ําที่นักศึกษาเคยจดทะเบียนศึกษามากอน แต
ทะเบียนศึกษามากอน แตยังสอบไมผาน
ยังสอบไมผาน นักศึกษาอาจไมจดทะเบียนซ้ําในภาคนัน้ ก็ได
นักศึกษาอาจจะไมจดทะเบียนซ้ําในภาคนัน้ ก็ได 10.2 วิชาในปต่ําที่มีเวลาเรียนตรงกัน หรือซอนกัน นักศึกษา
อาจจะจดทะเบียนศึกษาไดเฉพาะวิชาบังคับ หรือวิชาบังคับ
เลือกสําหรับการศึกษาเพื่อขอรับประกาศนียบัตรความรูเ ฉพาะ
ดานตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
เทานั้น
10.2.1 วิชาที่จดทะเบียนมีเวลาตรงกัน หรือซอนกัน
เปนวิชาที่เคยสอบตกมาแลวทั้งหมด หรือ
10.2.2 วิชาที่จดทะเบียนมีเวลาตรงกัน หรือซอนกัน
เปนวิชาที่เคยสอบตกมาแลว สวนอีกวิชาหนึ่งเปนวิชาทีไ่ มเคย
เรียนมากอน
ฝายวิชาการพิจารณาแลว ขอเสนอความเห็นวา เนื่องจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2524 ไดมีมติ
อนุญาตใหนกั ศึกษาคณะนิตศิ าสตรจดทะเบียนลักษณะวิชาที่มีเวลาเรียนตรงกันได และคณะนิติศาสตรก็ไดจัดทํา
เปนประกาศของคณะ เพื่อใหนักศึกษาจดทะเบียนลักษณะวิชาที่มีเวลาเรียนตรงหรือซอนกันไดเฉพาะวิชาบังคับ
ในคณะนิติศาสตร โดยคณะไดถือปฏิบัติเชนนี้มาโดยตลอด การปรับแกไขขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีของคณะนิติศาสตรครั้งนี้ เปนการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัตขิ องคณะ ขอกําหนดการศึกษา
วิชาบังคับเลือกเพื่อขอรับประกาศนียบัตรความรูเฉพาะดานตามหลักสูตรในคณะนิติศาสตร และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา ดังนั้น ฝายวิชาการจึงเห็นควรใหแกไขขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี
ของคณะนิติศาสตร ขอ 10 ตามที่คณะนิติศาสตรเสนอมา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เดิมนักศึกษาคณะนิติศาสตรจะสอบตกกันมาก เพราะฉะนัน้ จึงมีเกณฑวา
สอบตกวิชาปต่ําแลวไปลงวิชาปสูงได หากเคยสอบตกมาแลว ถือวาเคยเรียนมาแลว ในสมัยกอนจํากัดอยูเฉพาะ
วิชาบังคับ ซึ่งทําแบบนั้นได คณะนิติศาสตรขอแกไขขอบังคับฯ ในครัง้ นี้โดยกําหนดวา ใหครอบคลุมวิชาเลือก
ในคณะดวย เพราะขณะนี้คณะสงเสริมใหนักศึกษาลงวิชาเลือกในสาขาตาง ๆ เพื่อจะใหได สิ่งที่เรียกวา เปน
ประกาศนียบัตรในการเรียนวิชาเลือกครบสาขา คณะนิติศาสตรมีอยู 4 สาขาวิชา ถาใครเรียนครบ 8 วิชา ก็จะให
ประกาศนียบัตร เพิ่มเติมกับนักศึกษาเหลานั้น ไมไดเปนวิชาโท เพราะคณะนิติศาสตรไมไดแยกวิชาโท-วิชาเอก มี
วิชาเอกนิติศาสตรอยางเดียว เปนวิชาโทไมได คณะนิตศิ าสตรจึงใชวธิ ีออกประกาศนียบัตรใหกับผูที่เรียนครบ
เชน ไดรับประกาศนียบัตรเรียนวิชาเลือกในสาขากฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพง 8 วิชา ในครั้ง

- 14 นี้ คณะนิติศาสตรขอเสนอวา วิชาที่ลงซ้ํากันนั้น สําหรับวิชาใดวิชาหนึง่ ที่เคยสอบตกมาแลว แตเดิมใชกับวิชาใด
วิชาหนึ่งทีเ่ ปนวิชาบังคับ คราวนี้จะขอเสนอวา ถาไปซ้ํากับวิชาเลือก จะขอสิทธิในการลงซ้ําดวย เนือ่ งจากเคย
สอบตกมาแลว ซึ่งเปนสาระของการแกไขขอบังคับใหม ปญหาที่เปนอยูคือ ขอเรียนตามความเปนจริงวา คณะ
นิติศาสตรไดอนุโลมทําตามนี้มาหลายปแลว จนกระทัง่ ฝายวิชาการพบวา ไมเปนไปตามขอบังคับฯ จึงจะตอง
นํามาแกไขขอบังคับฯ กรณีที่ตีความวา วิชาเลือกก็ซอนไดนั้น โดยขอเท็จจริงแลวขอบังคับฯ กําหนดไวเฉพาะ
วิชาบังคับเทานั้นที่จะไปลงวิชาเวลาที่ทับซอนกัน ขอแกไขขอบังคับฯ ใหตรงกับทีไ่ ดปฏิบัติมา เปนประเด็นทีจ่ ะ
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการแกไขขอบังคับฯ ในเรื่องนี้
2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ไมวาจะเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก ก็ไม
ตองเขาเรียนอีกครั้ง ถาสอบตก
ประธานกลาววา จะเปนเชนนั้น แตเฉพาะวิชาในคณะเทานั้น
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในทางปฏิบัติกจ็ ะมีปญหาตรงที่วา
นักศึกษายังไมทราบวา จะสอบตกเมื่อใด เพราะเกรดออกลาชามาก จะผานไปประมาณครึ่งเทอม จึงจะทราบวา
สอบตก และตองมาลงทะเบียนยอนหลังกันมาก หากตองเขาเรียน ก็จะมีปญหาวาจะทําอยางไร
ประธานกลาววา กรณีนนั้ ก็เปนปญหาใหญอีกปญหาหนึ่ง ซึ่งเคยพูดกันไปแลววา คงจะตอง
รนระยะเวลาลงมาอีก ในสวนของคณะนิตศิ าสตรนั้น เขาใจวาในขณะนีม้ ติของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเดิมยินยอม
ใหคณะนิติศาสตรสงผลการสอบได 12 สัปดาห หลังจากเปดภาคการศึกษาตอไป คณะอื่น ๆ นัน้ 4 สัปดาหเทานั้น
แตของคณะนิติศาสตร 12 สัปดาห ซึ่งประมาณกลางเทอมจึงจะทราบวาสอบตก และเมื่อสอบตกแลวซ้ําไมได ก็
จะมีปญหากับนักศึกษาประมาณครึ่งคณะ เพราะในสวนของคณะนิติศาสตรนั้นสอบตกประมาณ 30 – 60%
แลวแตวิชา เพราะฉะนัน้ ก็จะเปนปญหาในทางปฏิบัติแบบนี้ดวย
3. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา การที่คณะนิติศาสตรประกาศผลสอบ
ลาชา มีผลตอนักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่ไปลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะนิติศาสตรเปนวิชาเลือก นักศึกษาของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี เมื่อประเมินผลจะรองเรียนวา เมื่อไปลงทะเบียนแลวผลสอบลาชา มีผลทําให
นักศึกษาบางคนที่จะไปสอบ CPA ไมสามารถจะไปสอบไดในปนั้น ตองเลื่อนไปสอบในปตอไป จึงตองการให
มหาวิทยาลัยเอาใจใสในเรื่องนี้อยางจริงจังวา จะแกไขปญหาไดอยางไร และเห็นวานาจะถึงเวลาแลวที่คณะ
นิติศาสตรจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหเหมือนกับคณะอื่น ๆ ทัง้ มหาวิทยาลัย เพราะมีอยูคณะเดียวที่
ยังคงใชระบบนี้อยู มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศก็เขาใจวา จะไมไดใชระบบนี้แลว นาจะทําใหเปนมาตรฐานสากล
ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้นาจะอยูใ นเกณฑเดียวกัน และทําเรื่องประกาศผลสอบใหเปนวาระแหง
มหาวิทยาลัย จะบอกวา สอน 600 คน หรือ 1,000 คนก็ตาม ตองบริหารจัดการกับเรือ่ งเหลานี้ใหได เห็นวา เปน
Policy เปนทิศทางที่มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหกับนักศึกษาในเรื่องของการที่จะประกันคุณภาพอยางแทจริง
ประธานกลาววา กรณีความเห็นของคณบดีคณะพาณิชยศาสตรแลเการบัญชีมี 2 ประเด็น คือ
ประกาศผลสอบลาชากับหลักสูตรการเรียนการสอนไมทันสมัย กรณีหลังยังหมายความวา คณะนิติศาสตรยังคง

- 15 ใชวิธีการสอบแบบอัตนัย 5 ขอ 100 คะแนน และใชคะแนนผาน ไมไดใชเกรด ไมคอยแนใจวา กรณีใด วิธีการ
สอบหรือวิธีการตัดเกรด แตเรื่องหลังจะเปนเรื่องใหญ เพราะมีการอภิปรายกันมาเปนเวลานาน คณะนิติศาสตรก็
ยืนยันมาตลอด ยืนยันมา 20 ปแลววา จะตองใชวิธีนี้ ก็ไมแนใจวา จะทําอยางไร คงจะตองใหคณะนิติศาสตรชแ้ี จง
เอง แตเรื่องการกําหนดระยะเวลาในการสอบ การสงผลการสอบ ขอรับวามหาวิทยาลัยคงจะตองไปคิดตอ
หลังจากระบบหลายอยางลงตัวแลว
4. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ในกรณีนี้ ถาใหนกั ศึกษาลงซอนได ก็จะ ignore
ขอบังคับการเขาชั้นเรียน 70% หรือไม
ประธานกลาววา ขอบังคับเดิมมีอยูแ ลววา ใหซ้ําได แตถาเปนวิชาบังคับดวยกัน หากเคยสอบ
ตกมาแลว เกณฑนกี้ ็เปลี่ยนไป คราวนี้จะเปนวิชาเลือก
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา มีการอนุญาตใหจดทะเบียนเวลาซอนกันไดก็คอื ไมได
สงเสริมใหเขาเรียน ก็จะยิ่งสอบตกกันมาก การที่นักศึกษาสอบตกก็แสดงวา ไมไดเขาเรียน จึงไมเขาใจ และสอบ
ตก เมื่อสอบตกแลวก็ยอมใหจดทะเบียนเวลาที่ซอนกันได ยิ่งไมมีโอกาสไดเขาเรียนอีก ก็จะเปนปญหากัน
ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนปญหาของระบบการบริหารจัดการ ความจริงตองใหคณบดีคณะ
นิติศาสตรชี้แจงดวยวา โดยขอเท็จจริงแลว เปนปญหาเรื่องการลงทะเบียนวิชาป 1 กับวิชาป 2 หมายถึง ป 2 ป 3
ป 4 ดวย เปนเวลาที่ลงพรอม ๆ กัน เมื่อลงพรอม ๆ กันก็มีปญหาวา นักศึกษาที่จะไปเรียนป 3 ก็ตองไปเรียนป 2
ใหจบกอน และนักศึกษาเรียนป 2 แลว เวลาชั่วโมงเดียวกันนั้นตองไปเรียนวิชาป 3 อีก มีปญหาวา ในกรณีที่
นักศึกษาสอบตกวิชาป 2 จะเรียนในวิชาป 3 ไดหรือไม เพราะในสวนของคณะนิติศาสตรนั้น เวลาเกือบจะทับ
ซอนกันเลยในเวลาของแตละชั้นป และดวยเหตุผลที่เคยทราบกันมาแลววา ชวงเวลาการประกาศผลสอบลาชา
มาก และเหตุผลพิเศษขอหนึง่ ซึ่งเปนลักษณะของคณะนิติศาสตร ดวยเหตุผลที่มีนักศึกษาสอบตกโดยเฉลี่ย
ประมาณ 30% ของนักศึกษาทั้งหมด ในแตละวิชา ในสวนของคณะอืน่ ๆ เกือบจะไมมี นักศึกษาที่ได F เปน
ขอยกเวน แตคณะนิติศาสตรนั้น สอบตกประมาณ 30% ทุกวิชา ประกาศมาก็จะสอบตกประมาณนี้ เพราะฉะนั้น
เปนปญหาอีกระบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะ Refer ไปถึงเรื่องที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอภิปรายมาวา
ระบบการเรียนการสอนอาจจะไมทนั สมัยแลวก็ได แตเปนเรื่องที่คณะนิติศาสตรเลือกอยู จึงกลายเปนวา ไม
สามารถแกไขดวยระบบปกติ กรณีที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรอภิปรายวา ถาสอบตกแลวไมตอ งไปเรียน ก็จะ
สอบตกกันมาก แตสอบตกดวยวิธีการสอบแบบคณะนิติศาสตร ทําใหนกั ศึกษาทีแ่ มจะเรียนก็สอบตก จึงตองคิด
วิธีการแกไขปญหากันในลักษณะนี้ และยินยอมใหคณะนิติศาสตรมีการสอบไลแกตัวไดในทุก Summer อีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อเรียนแลวไมจบหรือไมผาน ในเทอมตอมาก็มีสิทธิไปสอบ Summer ซึ่งไมมีการเรียนการสอนอยูแลว
เปนระบบที่ผดิ ปกติเมื่อเทียบกับระบบมหาวิทยาลัยก็คือ สอบโดยไมตอ งเรียนอีก เพราะถือวาเคยเรียนมาแลว ให
ไปอานหนังสือมาสอบเอง กรณีนี้เปนหลักที่สอบโดยไมตองเรียน หลักการเดียวกันก็ถูกนํามาใช ถาเคยสอบตก
มาแลว และเปนวิชาบังคับทัง้ คู ก็จะยกเวนใหไดสําหรับการเขาเรียนในวิชาที่เคยสอบตก ในครั้งนีก้ ็จะขอยกเวน
ในวิชาเลือกดวยเทานั้น คงเปนเรื่องใหญที่จะตองไปทบทวนกันวา คณะนิติศาสตรควรจะไปปรับกระบวนการ
เรียนการสอน และการวัดผลใหมหรือไม ซึง่ จะเปนอีกเรื่องหนึ่ง หากที่ประชุมไมมีขอขัดของใด นอกจาก

- 16 ขอหวงใยในเรื่องที่บอกวา มีการตรวจผลการสอบลาชาที่จะสงผลกระทบกับคนอื่น ๆ และเรื่องที่บอกวา ควรจะ
ไปปรับระบบ การแกปญหาคราวนี้เปนการแกไขปญหาเล็กนอยของระบบเดิม ก็นาจะไมมีปญหามาก แตคงจะมี
ปญหา หากไปทบทวนกันในภาพรวมวา ควรจะทําแบบนีต้ อไปหรือไม จึงฝากผูแทนคณบดีคณะนิตศิ าสตรไป
ดวย
ผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ขอรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แตในสวนทีเ่ กีย่ วกับการเสนอในครั้งนี้ จะไมเปนเรื่องการขอในวิชาเลือกทั้งหมด
เพียงแตขอเฉพาะวิชาเลือกที่เปนวิชาบังคับเลือก เพื่อที่จะใหนักศึกษาสามารถไดประกาศนียบัตรเฉพาะสาขาได
คงไมใชทุกวิชาเลือก
6. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา หากตารางสอนตรงกันแลว ตารางสอบจะไมตรงกันอีก
หรือจะสามารถจัดไมใหตรงกันได
ผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา โดยปกติแลว คณะไมไดดูเกีย่ วกับตาราง
ในการเรียนการสอน แตการจัดตารางสอบก็จะมีวิธีการจัดตารางสอบตางหาก ไมไดไปดูเกีย่ วกับตารางสอน
7. ประธานกลาววา โดยสรุปที่ประชุมมีขอสังเกตในเรื่องที่ควรจะไปปรับปรุงหลักสูตรนี้
มอบหมายใหคณะนิติศาสตรรับไปพิจารณา และนํารางขอบังคับดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา และมอบหมายใหคณะนิติศาสตรรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป

4.2 เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ มธ.
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยมหาวิทยาลัยไดมีการเปดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับ
ตาง ๆ ที่ใหปริญญาใหมเพิ่มขึ้น จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2545 พรอมดวย
ฉบับแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. แกไขมาตรา 4 โดยการยกเลิกมาตรา 4 (เดิม) และกําหนดความในมาตรา 4 ใหมขึ้นใชบังคับ
แทนเพื่อกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตร และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เพิ่มขึ้น
อนึ่ง สําหรับหลักสูตรภูมสิ ถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิตนั้น ฝายวิชาการไดรับการแจงจาก
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วา สกอ. ไดพจิ ารณา
ใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวแลว ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการสงเอกสารการประทับรับทราบหลักสูตร
มายังมหาวิทยาลัย คาดวาจะทันกอนเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฉบับนีใ้ หสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สวน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาใหความเห็นชอบของ สกอ. หาก สกอ.

- 17 สงเรื่องไปถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว หลักสูตรดังกลาวยังมิไดรับความเห็นชอบจาก สกอ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตัดชือ่ ปริญญาของสาขาวิชาดังกลาวออก
2. แกไขมาตรา 6 โดยยกเลิกความในมาตรา 6 (เดิม) และกําหนดความในมาตรา 6 ใหมขึ้นบังคับ
ใชแทน โดยมีรายละเอียดการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 กําหนดสีพาดบาครุยวิทยฐานะสําหรับสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต เนื่องจาก
คณะแพทยศาสตรไดรับอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรและชื่อปริญญา จากเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต เปลี่ยนเปน หลักสูตรการแพทยแผนไทย
ประยุกตบณ
ั ฑิต
2.2 กําหนดสีพาดบาครุยวิทยฐานะสําหรับสาขาวิชาที่เปดสอนขึ้นใหม จํานวน 2 สาขาวิชา
ไดแก สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร
2.3 แกไขเพิม่ เติมสีประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร เพื่อกําหนดสีประจําสาขาการจัดการ
วิศวกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และสาขาเวชศาสตรชุมชนและ
เวชศาสตรครอบครัว และตัดสีประจําสาขาการบริหารโทรคมนาคม เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมไดปดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโทรคมนาคม
2.4 แกไขเพิม่ เติมสีประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร เพื่อกําหนดสีประจําสาขาสตรีศึกษา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนหนวยงานที่บริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สตรีศึกษา จากเดิม สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร เปลี่ยนเปน สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ จึงตองปรับเปลี่ยนสี
พาดบาครุยวิทยฐานะของสาขาสตรีศึกษา
สําหรับรายละเอียดรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ในรายละเอียดกรรมการ ก.บ.ม. อาจจะดูลําบาก เพียงแตคณะใดที่เกี่ยวของ
ใหดูสีและชื่อสาขาของตนเองวา ไมผิดไปจากที่ตกลงกันไว ก็นาจะใชได ในครั้งนี้เปนการแกไข เพราะมี
หลักสูตรใหม 3 – 4 หลักสูตร และมีการยายสลับของบางสาขาจากหนวยงานหนึ่งไปอีกหนวยงานหนึ่ง ก็ตอง
กําหนดสีของแถบพาดบาใหมดวย ถาหนวยงานที่เกีย่ วของไมวาจะเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผัง
เมือง หรือคณะแพทยศาสตร (แพทยแผนไทย) หรือคณะสาธารณสุขศาสตร หรือคณะศิลปศาสตรกับวิทยาลัยสห
วิทยาการ ไมมขี อขัดของอะไร กรณีนี้เปนการแกไขในทางเทคนิคเทานัน้ เพื่อใหมีพระราชกฤษฎีการองรับสีครุย
ของแตละคณะ แตหากคณะใดสาขาวิชาใดเห็นวา จะมีการเสนอหลักสูตรใหม ซึ่งตองมีการกําหนดสีครุยใหม
และเห็นวาจะสามารถเสนอไดทันกับการแกไขครั้งนี้ ขอใหเสนอมา เพราะการแกไขแตละครั้งตองใชเวลา

- 18 มากประมาณ 1 – 2 ป เชน หลักสูตรที่คณะนิติศาสตรจะจัดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร ถาตองการจะใหมีสาขาเพิ่ม
เขามาในพระราชกฤษฎีกาดวย ขอใหเรงดําเนินการ เพราะยังมีเวลา และเรื่องนี้ตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
2. รองศาสตราจารย ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตรฝายวางแผนและ
พัฒนากลาววา การทําหลักสูตรใหม เชน กรณีของคณะนิติศาสตรกับคณะเศรษฐศาสตร ในอนาคตคณะตองการ
จะมีหลักสูตรลักษณะนี้ที่รวมกับคณะอื่น ๆ เชน ขณะนีก้ ําลังหารือกับคณบดีคณะรัฐศาสตรในการจัดหลักสูตร
เรื่องนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะเปนการรวมมือกัน 2 คณะ ลักษณะแบบนี้ในอนาคตเรื่องของครุยก็ดี เรื่องของชื่อ
ปริญญาก็ดี แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร เพราะหลักสูตรประเภทนี้ จะไมใชของคณะใดคณะ
หนึ่ง แตจะเปนการรวมกันของหลาย ๆ คณะมาจัดการเรียนการสอนรวมกัน
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยไมมีปญหาในการจัดหลักสูตรรวมกัน แตหนวยงานที่รวมกัน
จะตองตัดสินใจวา จะใชชื่อปริญญาใด และจะเรียกชื่อสาขาอยางไรเทานั้น สวนใหญการเรียกชื่อปริญญา ก็ไม
คอยมีปญหา จะเปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตอยูแลว แตจะเรียกวา สาขาอะไร และ
หนวยงานนั้นตองเสนอมาวา สาขาของตัวเองจะมีแถบพาดบาสีอะไรทีต่ องไมซ้ํากัน ตรงนี้จะเปนเรือ่ งที่ยาก
เพราะสีถูกใชไปเกือบหมดแลว และมหาวิทยาลัยมีสาขาและคณะเปนจํานวนมาก ตองไปหาสีแปลก ๆ หรือตองมี
แถบแปลก ๆ เพิ่มขึ้น จากสีเดียวเปนหลายสี ซึ่งแลวแตคณะเสนอ แตตวั ปริญญาถูกบังคับอยูแลววา ถาไมใชชื่อ
ปริญญาตามวิชาชีพดั้งเดิม ก็ตองเปนวิทยาศาสตรหรือศิลปศาสตรเทานั้น เหลือแตสาขาที่ตองตั้งชื่อมา
3. รองศาสตราจารย ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา กลาววา การจัดการเรียนการสอนในอนาคต เห็นวา
จะเปนลักษณะของการดําเนินการรวมกันระหวางหลายคณะ เชน กรณีของคณะเศรษฐศาสตรกับคณะรัฐศาสตร
จะเปนลักษณะคลายกับเปน School เปนเรือ่ งของนโยบายสาธารณะ ซึง่ อาจจะจําแนกวา เปนเศรษฐศาสตร กับ
รัฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตรกับวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรกับสิ่งแวดลอม เปน School ขึ้นมาแบบนี้ ดังนั้น ชื่อ
ปริญญา อาจจะไมใชปริญญาเศรษฐศาสตรอยางเดียว แตเปนการผสมผสานของศาสตรตาง ๆ ซึ่งตัวอยางที่ไดเปน
บทเรียนจากคณะเศรษฐศาสตรกับคณะนิตศิ าสตร จากที่หารือกันมาปรากฏวา ติดอยูท ี่เรื่องสีครุย เรื่องชื่อปริญญา
บัตร แตขอทราบวา แนวนโยบายในเรื่องนี้เปนอยางไร หากมหาวิทยาลัยเห็นวา เปนเรื่องของผูจัดทําหลักสูตร
เสนอมา คงจะดําเนินการไปตามแนวนั้นและเสนอมา แตในหลักการคงเปนเรื่องที่ตองหารือกันในระยะยาววา
การจัดหลักสูตรที่เปนลักษณะ School แบบนี้ จะมีแนวนโยบายในเรื่องของชื่อปริญญาหรือสีครุยตาง ๆ อยางไร
ประธานกลาววา ในกรณีนี้สุดทายชื่อปริญญามี 2 ปริญญา ตามที่ สกอ. วางเอาไว คือ ถาไมใช
เรียกวา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) ก็อาจจะเรียกวา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม) จะเปนชื่อ 2 ชื่อเทานั้น หรือหากไมเปนเชนนั้น ก็ตองไปใชชื่อเดิมที่มีอยูแ ลวในมหาวิทยาลัย จะใช
ปริญญาเศรษฐศาสตร ถาคณะนิติศาสตรยินยอม หรือปริญญานิติศาสตร ถาคณะเศรษฐศาสตรยินยอม แต
ขอกําหนดของการเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะ จะมีเรื่องเนื้อหาวิชาอยูคอนขางมาก เพราะถาชื่อปริญญานิติศาสตร
ตองเรียนนิติศาสตรอยางนอยเทาใด ถาชื่อปริญญาเศรษฐศาสตร ตองเรียนเศรษฐศาสตรอยางนอยเทาใด แตถา

- 19 เปนกลาง ๆ ไมตองเปนเศรษฐศาสตรแททั้งหมด ไมตองเปนนิติศาสตรเปนสวนใหญ ก็จะออกมาเปนศิลปศาสตร
หรือวิทยาศาสตร มีเพียง 2 ทางเลือกเทานั้นในขณะนี้ และเปนแนวทางปฏิบัติที่ทําอยู เขาใจวา สตรีศกึ ษาก็เปน
ศิลปศาสตร และสํานักบัณฑิตอาสาสมัครก็เปนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งจะเปนแนวทางนี้ แตสวนเรื่องสีอาจจะ
ตองไปหารือกันวา จะเอาใครเปนสีพื้นใครเปนสีแถบระหวาง 2 คณะทีร่ วมกัน เพื่อไมใหซ้ํา กรณีนเี้ ปนเทคนิค
การจัดการเทานั้น แตมหาวิทยาลัยสนับสนุนแนวทางในทํานองนี้อยูแ ลว และสนับสนุนใหตั้งคณะทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานมาดูแลหลักสูตร อาจจะตองตกลงกันใหชัดเจนวา คณะใดรับผิดชอบอยางไร ในสวนของ
ตนทุนการจัดการ ถาจะมีอยู หรือผลตอบแทนที่จะได จะแบงกันอยางไรระหวางหนวยงาน สวนนี้เปนเรื่องที่
จะตองหารือกัน แตมหาวิทยาลัยสนับสนุนอยางยิ่งใหทํา ชื่อปริญญาก็มีกรอบอยูแลว หากที่ประชุมโดยเฉพาะ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของที่มีชื่ออยูในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไมมีขอขัดของ จะถือวาทีป่ ระชุมใหความเห็นชอบให
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพือ่ จะสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการตอไป
ขอเรียนเพิ่มเติมวา หากมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว การกําหนดเรื่องเหลานี้จะ
ไมใชเวลา 1 ป หรือ 2 ป จะทําไดเลย เพราะทําไดโดยการออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็เพียงพอ แตกรณีนี้ตองไปเขาคณะรัฐมนตรี ซึ่งหมายความวา จะตองไปผานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอีกรอบหนึ่ง จะใชเวลาที่ยาวนานมาก เพราะจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา เปนงานประจําของระบบ
ราชการ แตมีขนั้ ตอนยาวมาก ซึ่งถาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับนั้นก็รับผิดชอบเอง มหาวิทยาลัยสงไปประกาศได
โดยมติของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ มธ. ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

4.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) วิทยาลัยนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยขอใหมีผลใชบังคับตั้งแตป
การศึกษา 2551 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแลว ขอเสนอขอมูลและความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี เริ่มเปดสอนครั้งแรกที่
ทาพระจันทรเมื่อปการศึกษา 2542 และไดทําการปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุดเมื่อปการศึกษา 2546 ตอมาในป
การศึกษา 2549 วิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตรนี้ที่ศูนยพทั ยา โดยใชหลักสูตรฉบับเดียวกับที่เปดสอนที่ทา
พระจันทร จนกระทั่งปจจุบนั จึงไดขอปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีความเปนสากลมากขึ้น และตองการเสนอขอ
การรับรองหลักสูตรจากสมาคมการบริหารเทคโนโลยีนานาชาติหรือ IAMOT และเพื่อพัฒนามาตรฐานและเพิ่ม
คุณภาพหลักสูตรตามตัวชี้วดั การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- 20 และสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมศ.) โดยการปรับปรุงครั้งนี้อางอิงตามโครงสรางหลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยี ที่ไดจากผลการสํารวจของสมาคมการบริหารเทคโนโลยีนานาชาติ (International Association
for Management of Technology) หรือ IAMOT
2. หลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เมื่อ
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2550 และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 เรียบรอยแลว
3. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้
3.1 ปรับแกปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยเพิ่มวัตถุประสงคการผลิตมหาบัณฑิต
ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
3.2. ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา จาก หลักสูตรไมเต็มเวลาในระบบทวิภาค เปน หลักสูตรไม
เต็มเวลาในระบบไตรภาค และปรับเปลี่ยนระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร จาก ไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
เปน ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ เพื่อใหสอดคลองกับระบบการศึกษาแบบไตรภาคและขอบังคับฯ วาดวยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2550
3.3 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจดทะเบียนวิทยานิพนธสาํ หรับการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ
เพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 เรื่องการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.4 ปรับลดจํานวนหนวยกิตสะสมกอนจดทะเบียนการคนควาอิสระ และเพิ่มเติมเงือ่ นไขการ
สอบวัดผลการคนควาอิสระ โดยนักศึกษาตองสอบผานภาษาตางประเทศกอนสอบวัดผลวิชา บท 792 การคนควา
อิสระ 2
3.5 ปรับลดจํานวนรับนักศึกษาทั้งหลักสูตรที่เปดสอนที่ทาพระจันทร และหลักสูตรที่เปด
สอนที่ศูนยพทั ยา เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงใหมยกเลิกหมวดวิชา และไมไดรับนักศึกษาแยกตามหมวดวิชา
3.6 โครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ยังคงกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เทาเดิม คือ 45 หนวยกิต แตมกี ารปรับปรุงในสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก ทท./TT เปน บท./TM
(2) วิชาเสริมพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนวิชาเสริมพื้นฐานจาก 2 วิชา (4 นก) เปน 3 วิชา (6 นก)
มีการปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหนวยกิต จํานวน 2 วิชา และเปดวิชาใหม จํานวน 1 วิชา
(3) วิชาบังคับ มีการปรับรายวิชาบังคับเพิ่มจาก 7 วิชา เปน 8 วิชา แตยังคงจํานวนหนวย
กิตวิชาบังคับเปน 21 หนวยกิต ยายวิชาบังคับเฉพาะหมวดมาเปนวิชาบังคับ จํานวน 2 วิชา ปดวิชา จํานวน 3 วิชา
เปดวิชาใหม จํานวน 2 วิชา ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 วิชา ปรับรหัสและชื่อวิชา จํานวน 1 วิชา

- 21 ปรับรหัสวิชาและลดจํานวนหนวยกิตลง จํานวน 1 วิชา
(4) วิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง ยกเลิกวิชาบังคับเฉพาะหมวด และจัดเปนวิชาบังคับเลือก
เฉพาะทาง โดยจัดกลุมวิชาใหนักศึกษาเลือกศึกษาเปน 3 กลุมวิชา ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีและกลยุทธการปฏิบัติการ และเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม และมีการปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา จํานวน 5 วิชา ยายวิชาเลือกมาเปนวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง จํานวน 3 วิชา ปดวิชา จํานวน
7 วิชา และเปดวิชาใหม จํานวน 6 วิชา
(5) วิชาเลือก มีการยกเลิกขอกําหนดวิชาเลือกสําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 สวน
นักศึกษาแผน ข ยังคงกําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกไวเปน 9 หนวยกิตเทาเดิม ปดวิชา จํานวน 13 วิชา และ
เปดวิชาใหม จํานวน 12 วิชา
(6) วิทยานิพนธ ปรับจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธเพิ่มจาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวย
กิต เพื่อใหสอดคลองกับระบบการศึกษาแบบไตรภาค และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ.
(7) วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร ปรับลดวิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตรจาก 2 วิชา (6 นก)
เปน 1 วิชา ( 1.5 นก) และมีการปดวิชา จํานวน 1 วิชา ปรับรหัสวิชาและปรับลดจํานวนหนวยกิต จํานวน 1 วิชา
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรดังกลาวมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร จํานวนหนวยกิต
และขอกําหนดอื่น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และ
ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
2. การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา จาก ระบบทวิภาค เปน
ระบบไตรภาค และมีการปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงวิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ วิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง วิชาเลือก และจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ จึงถือเปนการเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญของหลักสูตร ซึ่งจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในการเปลี่ยนจากระบบทวิภาคเปนระบบ
ไตรภาคนั้น การจัดการเรียนการสอนก็จะสอดคลองกับระบบไตรภาค ใชหรือไม คือ ระบบไตรภาคของ สกอ. จะ
มีการศึกษาประมาณ 12 สัปดาห/ภาค แตถา เปนระบบทวิภาคจะเปนการศึกษา 15 สัปดาห/ภาค ดังนัน้ การจัดการ
เรียนการสอนจะสอดคลองเชนนั้น ใชหรือไม และเมื่อสอดคลองเชนนั้นแลว จํานวนหนวยกิตเมือ่ เทียบเปน 45
หนวยกิตของไตรภาค ซึ่ง 45 หนวยกิต ก็คือ 45 หนวยกิต ของไตรภาค เพราะฉะนัน้ อยางนอยจะตองไดเทากับ
36 หนวยกิต ของทวิภาค เทาที่คํานวณจะเทากันพอดี ใชหรือไม เพราะ สกอ. คงจะสอบถามตรงนี้
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ อาจารยประจําหลักสูตรของทางวิทยาลัยนั้น ในสวนที่ประจําที่ศูนย

- 22 พัทยา จะมีอาจารยจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 2 ทาน หากชื่อซ้ํากัน และสงไป สกอ. ก็จะถูก สกอ.
ตีกลับ หรือไมก็จะถูกปรับ 1 แสนบาท ไมทราบวาไดตรวจสอบแลวหรือไม
นอกจากนี้ ตองการเห็นหลักสูตรใหม ๆ ที่นาจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น เชน สรางความเปน
นานาชาติ หรือมีนวัตกรรมจริง ๆ เพราะหากพิจารณาจากหลักสูตรแลว ก็เหมือนเดิม หรือเหมือนกับหลักสูตร
ทางดานเทคโนโลยีการจัดการโดยทั่วไป จะเปนไปไดหรือไม เชน บางวิชา แมจะเปนโปรแกรมไทย แตมีบางวิชา
ที่เปนวิชาเลือกที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เพื่อเปดกวางสําหรับการที่จะมี Exchange
Student ในอนาคต เปนตน
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา คําถามแรกเกีย่ วกับอาจารยประจําหลักสูตร เขาใจวาใน
หลักการนั้น อาจารย 1 ทาน สามารถเปนไดมากกวา 1 หลักสูตรอยูแลวในหลักเกณฑใหม เนื่องจากในกรณีที่เปน
หลักสูตรรองที่ไมใชเปนสาขาวิชาหลัก สวนในเรื่องของการเรียนการสอน จัดแบบไตรภาคใชหรือไม ก็จะเปน
เชนนั้นและจะสอดคลองตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของไตรภาค เมื่อเปลี่ยนจากทวิภาคไปเปนไตรภาค
สวนเรื่องของหลักสูตรที่บอกวา จะมีเนื้อหาของวิชาใดบางที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปนนานาชาติ
ขอเรียนวาโครงสรางหลักสูตรชุดที่นําเสนอนี้เปนโครงสรางหลักสูตรซึ่งมีการปรับเพื่อจะใหสอดคลองกับ
มาตรฐานของ IAMOT ซึ่งเปนผูท่รี ับรองหลักสูตร Technology Management ในระดับนานาชาติ ดังนั้น ตัว
โครงสรางนี้ไดมีการปรับแกจากโครงสรางหลักสูตรเดิม เพื่อจะใหสอดคลองกับโครงสรางของ IAMOT เพื่อทีจ่ ะ
รองรับการ certify ในระดับนานาชาติ โดยเอาโครงสรางของวิชาใหตรงกันกอน นอกจากนั้นแลว ประเด็นที่
สอบถามวา จะมีวิชาใดบางที่สอนเปนนานาชาติหรือไม คณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยนวัตกรรมได
รับทราบแผนแลววา ทางวิทยาลัยนั้นจะคอย ๆ ปรับไปทีละ Step คือ จากหลักสูตรนีป้ รับโครงสรางใหได
Certification เสร็จแลวจะปรับเปน Bilingual แลว จึงจะเปน International สาเหตุที่ใชวิธีการปรับแบบคอย ๆ เปน
คอย ๆ ไปนั้น เนื่องจากเมื่อทบทวนคะแนนสอบเขาภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบวา คะแนน TU-GET ไมคอยดี
จะผาน 550 คะแนนประมาณ 15% สวนทีเ่ หลือนั้นจะมาเรียนวิชา TU-005 TU-006 เพราะฉะนัน้ หากจัดการเรียน
การสอนที่เปนภาษาอังกฤษไปเลย หรือมี Section ใดที่เปนภาษาอังกฤษเลย การเรียนของนักศึกษาจะมีปญหาใน
สวนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่ศูนยพัทยานัน้ ยากมากที่จะหานักศึกษามาเรียนได เชน
ศูนยพัทยาครั้งที่แลว ผูที่สอบผาน TU-GET 550 คะแนน มีเพียงรอยละ 8 ซึ่งเปนปญหาใหญในการที่จะหาคนที่มี
ความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เห็นวาในเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นจะคอย ๆ ทยอยปรับไป เปนระยะที่ 2 มากกวา
ในการที่จะปรับใหมวี ิชาใดที่สอนเปนภาษาอังกฤษได
รองศาสตราจรารย ดร.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม กลาววา
เรื่องของอาจารยประจํา และจํานวนหนวยกิต ทางวิทยาลัยไดหารือกับฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ตรวจสอบระเบียบฯ ซึ่งพบวา เปนไปตามระเบียบฯ ทุกประการ ดังนัน้ เมื่อสงไปยัง สกอ. คงจะไมมปี ญหาใด
สําหรับในประเด็นความเปนนานาชาติ ตามที่คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมไดเรียนไปแลว คงคอย ๆ เปนคอย ๆ ไป
ในชวงแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ จะมีการเชิญนักวิชาการสายการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดสัมมนาอยาง

- 23 ตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสัมมนาที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง และในบางวิชาจะมีอาจารยพิเศษที่เชิญมาจาก
ภาคเอกชน คงจะขอความรวมมือใหบรรยายเปนภาษาอังกฤษในบางครัง้ ซึ่งเปนแผนระยะที่ 1
2. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ในหมวดของวิชาการคนควาอิสระ แบงเปน 2 วิชา
เหตุผลในการแยกคืออะไร และในรายละเอียดจะบอกวา ตอเนื่องกัน หมายความวา เปน Topic สมมตินักศึกษา
เลือกหัวขอที่จะทําขึ้นมา จะเปน Topic เดียว และตอเนื่องเปน 2 วิชา หรืออยางไร เมื่ออานแลวยังไมเขาใจ
รองศาสตราจรารย ดร.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง กลาววา สําหรับวิชาการคนควาอิสระ จากการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยครั้งลาสุดเมื่อสัปดาหที่แลว มีมติวา ผลลัพธของ
วิชาการคนควาอิสระ จะไดเปนกรณีศกึ ษา เพราะฉะนั้น วิธีการที่จะเขียนกรณีศกึ ษา จะถูกบรรจุในเนื้อหาของวิชา
คนควาอิสระ ซึ่งในเนื้อหาครึ่งแรก จากเดิมเปนการนําเสนอหัวขอ และครึ่งที่ 2 เปนการนําเสนอผลการศึกษา จะ
เปลี่ยนเปนครึง่ แรกเปนการเรียนการสอนถึงวิธีการเขียน Case และครึ่งหลังจะเสนอหัวขอ แลวก็นําผลของการ
เขียนมาเปนผลลัพธของวิชานี้
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เขาใจวา หลักสูตรนี้มีนกั ศึกษาจบไปแลว เพราะ
เปดตั้งแตป 2546 ในการปรับปรุงหลักสูตรมี Feedback จากนักศึกษาบางหรือไม และไดนํามาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรบางหรือไม
ในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยระบบใหญคือ ระบบทวิภาค ไมเห็นเหตุผลที่เขียนไววา
มีเหตุผลความจําเปนอยางไรที่ตองจัดแบบไตรภาค เพราะไมมีคําอธิบาย กลาวคือ จะจัดแบบไตรภาคไปเลย และ
มาเทียบหลักสูตร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา หลักสูตรนี้ไดมีการประชุมรวมกับนักศึกษาปจจุบันวา ถา
จะปรับโครงสรางหลักสูตรลักษณะนี้ นักศึกษาจะมีความเห็นอยางไร และสอบถามศิษยเกาจํานวนหนึ่ง รวมทั้ง
อาจารยที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร 2 ทาน ซึ่งเปนศิษยเกาของวิทยาลัยดวย เพราะฉะนั้น ไดมีการรับฟง
ความเห็นในสวนนี้ ประเด็นที่สอบถามวา เหตุใดจึงเปลี่ยนจากทวิภาคเปนไตรภาค หลักสําคัญคือ ตองการใหจบ
ภายใน 2 ป หากจะอธิบายใหตรงประเด็นก็คอื ตองการจะใหจบภายใน 2 ป และสามารถรับปริญญาไดทันภายใน
2 ปการศึกษา กลาวคือ ถาเปนทวิภาคจะจบไดภายใน 2 ปครึ่ง
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา จํานวนนักศึกษาทีร่ ับลดลง ดวยเหตุผลใด และจะมี
ผลกระทบตอการบริหารทางการเงินหรือไม ถาดูจากที่ทา พระจันทรลดลง 40% ศูนยพัทยาลดลง 2 ใน 3
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา เหตุผลคงจะเปนเรื่องของคุณภาพเปนสําคัญ และจากการ
รับในภาคการศึกษาที่ผานมาที่ศูนยพัทยา ตัง้ เปาหมายวาจะรับ 40 คน รับไดจริง 18 คน เพราะฉะนัน้ ปญหาใน
เรื่องของ Input ก็จะเปนเรื่องสําคัญในการที่จะมีปริมาณ Input ที่ดีเพียงพอ และมีคุณภาพดีในการทีจ่ ะเขามาเรียน
ในสาขาวิชานี้ ซึ่งเกณฑในการรับนั้น ตองการจะได Input ที่คะแนนสูง ภาคการศึกษาที่ผานมา ใชคะแนนของ
Smart ในการรับ พยายามจะใหรับผูที่มีคะแนนเกิน 200 คะแนนขึ้นไป ก็รับไดเพียง 18 คน นอกจากนั้น คะแนน
จะไมถึง 200 คะแนนทั้งหมด เห็นวาปรับลดจํานวนรับเพื่อจะใหไดคุณภาพของ Input ที่ดี และในเรื่อง
ของการเงินนัน้ พยายามใหมีรายรับเพียงพอกับรายจาย และรักษาคุณภาพใหไดกอน คงจะกลับมาที่ Basic หลัก

- 24 คือ เรื่องของคุณภาพทัง้ ที่ทาพระจันทรและที่ศูนยพัทยา
5. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา ไมทราบวา ในอนาคต มหาวิทยาลัยจะมีทางออก
อยางไร เทาทีด่ ูมีหลายวิชาทีเ่ ปดสอน ทําใหเนื้อหาหลักสูตรกวางขวางมากขึ้น เชน วิชา Corporate Social
Responsibility - CSR วิชา Negotiation วิชา Knowledge Management Performance หรือแมแตวิชา Change
Management ซึ่งวิชาเหลานี้เปนวิชากลาง ๆ ที่กลุมสังคมศาสตรเปดสอน และคณะสังคมสงเคราะหศาสตรก็จะมี
การปรับปรุงหลักสูตร จะมีวิชาเหลานีเ้ ชนกัน กรณีวิชา CSR ชื่อจะตรงกัน แตที่คณะกําหนดไว จํานวนหนวย
กิตจะไมเทากัน หลักสูตรที่เสนอนี้เปน 1.5 หนวยกิต แตคณะสังคมสงเคราะหศาสตรจะเปน 3 หนวยกิต ไมทราบ
วา ถาชื่อตรงกัน จะมีปญหาหรือไม สําหรับคณะอื่น ๆ ในการที่จะเปดสอน และหากชื่อซ้ํากันแลวเปดอีกไมได
เพราะในสวนของคณะจะมีหลักสูตรภาคปกติ และหากจะไปเรียนภาคพิเศษดวย ซึง่ หนวยกิตก็ไมเทากัน ตรงนี้จะ
มีทางออกอยางไร
ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายวิชาการคงจะตองหาคําตอบใหในระยะตอไป เพราะเวลา
คณะไปคิดชื่อวิชา และคิดชือ่ ยอของวิชา อาจจะตอง Represent คณะหรือหนวยงานนั้น เพื่อจะไดชัดเจนวา เรียน
ที่ใด อยางไร แตกรณีนี้ เนื่องจากคิดโดยไมไดครอบคลุมของคณะอื่น อาจจะเปนวิชา นว. และคอยไปเขียนเนื้อหา
เปน CSR แตเมื่อเอาเนื้อหาเปนชื่อวิชา เนือ่ งจากตอนพิจารณาหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมคิดเปนเอกเทศวา เปน
หลักสูตรเฉพาะ จึงตั้งชื่อวิชาเอง จะขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณา
ประเด็นนี้ ในตอนที่จะปรับหลักสูตรใหมครั้งนี้ ซึ่งมีหลายหนวยงานทําแบบนี้อยู หลักสูตรกอนหนานี้ของบาง
คณะที่เปนปริญญาโท หรือเปนหลักสูตรที่คิดวาจะทําเอง จะเปนชื่อที่คณะหรือคณะกรรมการหลักสูตรคิดขึ้นมา
เองโดยตรง แตการปรับปรุงหลักสูตรคราวนี้ มหาวิทยาลัยจะตองกลับไปสูหลักที่บอกวา วิชาของหนวยงานใดก็
จะตองระบุชื่อของหนวยงานนั้น แทนที่จะเอาชื่อวิชามาเปนรหัส หรือเปน Code ในการเรียกขาน กรณีของ
วิทยาลัยนวัตกรรมอาจจะเปน นว. และไปแยกกลุมเอง จะใชตวั เลข 3 ตัว หรือ 4 ตัว ก็ตาม คงจะตองขอใหฝาย
วิชาการไปทบทวนทั้งระบบในตอนทีจ่ ะปรับปรุงหลักสูตรคราวนี้ แตสวนใหญจะเปนเชนนัน้ อยูแ ลว เพียงแตจะ
มีหลักสูตรที่เปนหลักสูตรสูงกวาปริญญาตรี และเปนหลักสูตรเลี้ยงตัวเองทั้งหลาย อาจจะมีชื่อทํานองนี้ ซึ่งหาก
จะบอกวาผิด ก็ผิดมากอนหนานี้หลายหลักสูตรแลว จะถือโอกาสปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด
6. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ฝายวิชาการรับรองไดหรือไมวา
อาจารยประจําหลักสูตรสามารถเปนไดมากกวา 1 หลักสูตร
ประธานกลาววา คงหมายความวา ถาเปนหลักสูตรที่เปนลักษณะสหวิทยาการ หรือเปน
หลักสูตรตอเนื่อง การเปนอาจารยประจําหลักสูตรก็คือ เปนอาจารยคนที่ 4 หรือคนที่ 5 นั้น เปนไดมากกวา
1 หลักสูตร ถาเปนหลักสูตรตอเนื่อง หรือเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ แตถาเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คนแรกนั้น คงจําเปนที่จะตองเปนคนตางกัน เชน ถาเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
ตรีของคณะนิติศาสตรแลว ก็เปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโทได หรือไปเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกสหวิทยาการไดดวย แตจะตองไมใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปน 3 คนแรกเทานัน้ ซึ่งเปน

- 25 เกณฑมาตรฐานที่ถือปฏิบัติ
7. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร คือ สัมมนาจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร เหตุใดจึงไมนําไปรวมกับ Category ของวิชาบังคับ เหตุใดแยกออกมาเปนหัวขอตางหาก เห็นวาไมคอย
จําเปน เขียนไวในกลุมวิชาบังคับไมไดหรืออยางไร และขอใหตรวจสอบภาษาอังกฤษในหลักสูตรดวย
ประธานกลาววา เปนขอสังเกตที่มีเหตุผล ถาบังคับเรียนอยูแลว เพียงแตไดหนวยกิตหรือ
ไมไดหนวยกิต ก็เปนกลุมวิชาบังคับ ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณากอนที่จะนําเสนอใน
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา สําหรับขอสังเกตดังกลาววา ควรจะจัดไว
ในกลุมบังคับได โดยไมตองไปเพิ่มอีกกลุมตางหาก ขอใหฝายวิชาการไดรับไปดูในเรื่องภาษาอังกฤษดวย จะมี
ปญหาในทํานองนี้บางในบางหลักสูตรที่ไมไดดูรายละเอียด นอกจากวิชาบังคับเรียนโดยไมไดหนวยกิต นาจะอยู
ในกลุมวิชาบังคับได สวนขอสังเกตใหญในเรื่องของการเรียกชื่อวิชา การกําหนดรหัสกลุมวิชา ขอใหฝายวิชาการ
รับไปพิจารณาวา เกณฑของ มธ. คงจะใชเกณฑของหนวยงานเปนหลัก โดยไมตองคํานึงถึงวา เปดโครงการ
ใดบาง และแตละโครงการไปกําหนดชื่อเอาเอง กรณีนี้คงจะเสนอมาในตอนที่ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญในป
หนา นอกเหนือจากนั้น ก็เปนคําถามที่มีการชี้แจงไปแลว
8. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ไมทราบวา วิทยาลัยนวัตกรรมมีอาจารย
ประจําอยูมากนอยเพียงใด ตองการจะเห็นวา ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนัน้ ควรจะมีอาจารยประจําของ
หนวยงานเปนกี่เปอรเซ็นตของจํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน เพื่อหลีกเลีย่ งการถูกกลาวหาวา
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเปนเพียงนายหนาในการจัดการวิชาการเหลานั้น จะขอใหมหาวิทยาลัยวางมาตรการ
หรือกําหนดเปนแนวทางไว
ประธานกลาววา ในกรณีนี้ไดแจงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรม
แลววา ใหนําเสนออาจารยประจําในที่ประชุม ก.บ.ม. ดวย แตในครั้งนีย้ ังไมไดเสนอมา ขอใหคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมไดแจงจํานวนอาจารยประจําที่มอี ยูในขณะนี้ของวิทยาลัยนวัตกรรม ใหทราบไวกอนไดหรือไม ตอไป
จะนํามาแจงเปนเอกสารในทีป่ ระชุม ก.บ.ม. เชนเดียวกับคณะอื่น ๆ ดวย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขณะนี้มีอาจารยประจํา 18 คน จากเดิมมี 7 คน รับมาใหม
อีก 11 คน เปน 18 คน เปนปริญญาโท 2 คน นอกนัน้ ปริญญาเอกทั้งหมด และมีอีก 1 คนที่เปนปริญญาโท กําลัง
รอสงวิทยานิพนธปริญญาเอก
ประธานกลาววา นาจะมีอาจารยปริญญาเอก 15 คน เปนตัวเลขที่เปนขอมูลใหมสําหรับที่
ประชุมนี้ เพราะเดิมทราบวา วิทยาลัยนวัตกรรมไมคอยมีอาจารยประจํา ขณะนี้มีอาจารยประจําแลว 18 คน ซึ่งจะ
ขอใหวิทยาลัยนวัตกรรมนําเสนอรายชื่อและคุณวุฒิ ตลอดจนงานที่ทาํ เสนอ ก.บ.ม. เพื่อทราบดวย แมวิทยาลัยจะ
จางเองก็ตาม แตจะเกิดภาพลักษณวา วิทยาลัยนั้นมีอาจารยประจํารับผิดชอบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี

- 26 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) วิทยาลัยนวัตกรรม ตามที่เสนอ
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
3. มอบหมายใหคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเสนอรายชื่ออาจารยประจําทีส่ ังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม
ตอ ก.บ.ม. เพือ่ ทราบ

4.4 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2551
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2548 มีมติใหความเห็นชอบการปรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา สําหรับคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเงินอุดหนุน (Block Grant) เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการใชเงินของคณะ และทําใหการใชงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพมีประสิทธิผลมากขึ้น ตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 เปนตนไป นั้น ในปงบประมาณ 2551 ฝายวิชาการไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายจาก
รายไดพิเศษสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเปนจํานวน 1,428,300 บาท ซึ่งฝายวิชาการจะจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อนําไปใชในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยขอเสนอ
หลักการจัดสรรงบประมาณการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ดังนี้
1. เนื่องจากในปงบประมาณ 2551 ฝายวิชาการมีกิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพิ่มเติมจากที่เคย
ดําเนินการในปงบประมาณ 2550 หลายกิจกรรม เชน การจัดอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. การจัดการ
ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ทําใหมีความจําเปนตองใช
งบประมาณดังกลาวเปนจํานวนมาก จึงขอกําหนดสัดสวนการจัดสรรงบประมาณโดยไวที่ฝายวิชาการ (รวมที่
จัดสรรใหหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี) รอยละ 60 และจัดสรรใหคณะ/สํานัก/สถาบัน รอยละ 40 (ในปที่
ผานมากําหนดสัดสวน 50 : 50)
2. จัดสรรงบประมาณใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป
(Block Grant) สวนสํานัก/สถาบัน จะมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณให โดยที่สํานัก/สถาบัน จะตองจัดทํา
โครงการและงบประมาณเพือ่ ขออนุมัติจากฝายวิชาการกอนการใชงบประมาณ ซึ่งเปนหลักการเชนเดียวกับปที่
ผานมา
3. การจัดสรรวงเงินงบประมาณใหแตละหนวยงานมีหลักการดังนี้
3.1 กําหนด Fixed Cost ใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน หนวยงานละ 15,000 บาท
และใหสํานัก/สถาบัน หนวยงานละ 10,000 บาท คํานวณ Variable Cost ตามจํานวนบุคลากรทั้งหมดใน
หนวยงาน
3.2 สําหรับหนวยงานทีจ่ ดั ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรมนั้น จัดสรรไวในวงเงินเทากับ Fixed Cost หนวยงานละ 15,000 บาท (สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไมขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
โดยในปงบประมาณ 2551 คณะ/สํานัก/สถาบันจะไดรับการจัดสรรงบประมาณ สําหรับ

- 27 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เกณฑที่เสนอก็เปนเกณฑของปที่แลว เปนเพียงแตเปลี่ยนวงเงินจาก 50 : 50
เปน 60 : 40 เพราะมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบจัดอบรมผูประเมินของ สกอ. ใหม ซึ่งมีภาระงานทีจ่ ะตองทํา
คอนขางมาก นอกจากนั้นเปนเกณฑเดิมของปที่แลว
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา กรณีของคณะศิลปกรรมศาสตร ถาดูในปทแี่ ลว และที่
ใชไป จะพอดีกัน เมื่อมาเขากรอบของการจัดสรรใหมคอื 60 : 40 เงินก็จะกองอยูทสี่ วนกลางมาก จะขอสอบถาม
วา ในกรณีที่คณะมีกิจกรรม ซึ่งใชมากกวาที่ไดรับจัดสรรในแผนงาน เพราะคณะได 16,700 บาท ตามกรอบนี้ จะ
สามารถทําโครงการมาขอจากสวนกลางไดหรือไม
ประธานกลาววา ได ขอตอบตามที่เคยตอบเมื่อปที่แลววา มหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรม
ประกันคุณภาพและการประเมินของหนวยงาน ถาหนวยงานใดมีความจําเปนตองใชงบประมาณเกินกวาวงเงินที่
กําหนด ก็เสนอขอมาโดยฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจะจัดสรรให เปนเรื่องนโยบายที่ตองการสนับสนุน
ความจริงนําเงินรวมไวก็ได แตเกรงวา หลายหนวยงานเมื่อไมไดวงเงินงบประมาณไป ก็จะไมทําอะไร จึงเห็นวา
จัดกระจายไปกอน แตความจริงแลวจะมีเงินเหลือ แตถึงแมจะไมเหลือ เพราะหนวยงานใชหมด มหาวิทยาลัยก็
ยินดีทจี่ ะจัดหางบประมาณใหเพิ่มเติม หากเปนเรื่องในโครงการนี้ ก็เปนการดําเนินการสืบเนื่องจากปที่แลวที่
ประกาศใหเปนปแหงมาตรฐานการศึกษา ยังสนับสนุนใหทําเรื่องนี้ตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักการจัดสรรงบประมาณการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเงินอุดหนุน (Block Grant) ใหกับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปงบประมาณ 2551 ตามที่
เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการดําเนินการทาง
วินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการหรือ
สั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ....
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการแถลงวา ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวยการบริหารบุคคล วินัยและรักษาวินยั การ
ดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข โดยมีจํานวนขอบังคับที่ตองออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เปนจํานวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประกอบพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อพิจารณาจัดทํารางขอบังคับดังกลาว นั้น คณะกรรมการ
จัดทํารางขอบังคับฯ ไดดําเนินการจัดทํารางขอบังคับวาดวยการดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การ

- 28 ลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณและการรองทุกข
เสร็จสิ้นแลว โดยในการรางขอบังคับดังกลาวนั้น คณะกรรมการจัดทํารางขอบังคับฯ ไดใชรางขอบังคับฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิติกรผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการราง
ขอบังคับจัดทํารางขอบังคับฯ ของแตละสถาบันเปนแนวทางในการพิจารณา โดยคณะกรรมการจัดทําราง
ขอบังคับฯ ยังไดใชหลักในการจัดทํารางขอบังคับวาตองไมเปนการขัดหรือแยงกับที่บัญญัติไวแลวใน พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
นอกจากนั้นยังไดพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑของ ก.พ. รวมถึงความเหมาะสมในการปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานใน มธ. ดวย
สรุปสาระสําคัญของรางขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว ดังนี้
1. ขอบังคับฯ ไดกําหนดหลักการพื้นฐานของการดําเนินการตามขอบังคับนี้ไวในขอ 6 วา
หลักการพื้นฐานจะตองดําเนินการดวยความโปรงใสและเปนธรรม และดําเนินการโดยทางลับ
2. ไดจัดระบบขั้นตอนวิธีการสอบสวนใหมีความชัดเจนขึ้นคือ การดําเนินการทางวินยั อยาง
รายแรง และไมรายแรงนั้น ขอบังคับนี้กําหนดใหใชกระบวนการสอบสวนอยางเดียวกัน ในขั้นตอนการสอบสวน
นั้นไดกําหนดใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแตการตั้งเรื่องกลาวหา การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขั้นตอนวิธีการสอบสวน ซึ่งตองมีการใหสทิ ธิแจงขอกลาวหาใหกับผูถกู กลาวหาทราบ และใหโอกาสแกผูถูก
กลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะเปนหลักประกันความเปนธรรมใหกับผูถูกกลาวหา
3. ไดมีการกําหนดสาระสําคัญบางเรื่อง เพื่อแกไขขอขัดของในกระบวนการสอบสวน หากจะมี
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ขอยกตัวอยางขอ 33 เชน กรณีของพยานที่ไมใหความรวมมือกับกรรมการ
สอบสวน ก็ใหเปนดุลพินิจของกรรมการที่จะตัดพยานได หรือกรณีทมี่ ีการอางพยานหลักฐานเปนจํานวนมาก ก็
ใหสิทธิกรรมการสอบสวนในการที่จะตัดพยานที่เห็นวา ไมจําเปนได และมีเรื่องของการรับฟงขอเท็จจริงตามคํา
พิพากษา ก็กําหนดใหสิทธิกรรมการไว กําหนดเรื่องการสอบสวนที่อาจจะไมเปนไปตามขอบังคับฯ จะเสียไป
ทั้งหมด หรือเสียไปบางสวน จะมีขอกําหนดอยูใ นสวนนี้
4. ไดกําหนดเรื่องของผูมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินยั และวิธีการสั่งลงโทษ กําหนดเรือ่ งระดับ
โทษไว แยกเปนรายแรงกับไมรายแรง และกําหนดหลักการสั่งลงโทษไว ซึ่งอยูในขอ 57 หลักการสั่งลงโทษ
กําหนดใหสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับกรณีความผิด
5. กําหนดเรื่องการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ โดยมีสาระคือ กําหนดใหมีคณะกรรมการ
อุทธรณอยูในขอ 66 จะเปนประเด็นที่มีความแตกตางจากคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขชุดปจจุบันที่ทํา
หนาที่อยู จะมีการลดสัดสวนของผูแทนของผูบริหารที่อยูในคณะกรรมการอุทธรณ เดิมมี 3 คน รางใหมจะใหมี
ผูแทนผูบริหารเพียง 1 คน และลดจํานวนผูแทนของบุคลากรลงจาก 3 คน เหลือ 2 คน สวนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ก็ยังคงสัดสวนเหมือนเดิม ก็คือ 3 คน รวมแลวกรรมการอุทธรณชุดใหมตามรางขอบังคับนี้จะมีจาํ นวน 7 คน
6. ไดกําหนดเรื่องการรองทุกขของบุคลากรของขาราชการไว กําหนดสิทธิของการรองทุกขไว
7. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการทางวินยั ทั้งในระดับหนวยงาน และในระดับ

- 29 มหาวิทยาลัย มีการกําหนดแบบฟอรมในการดําเนินการตาง ๆ ไวใหมีความชัดเจนแนบทายขอบังคับนี้ดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่อง Routine ที่ปฏิบัติอยู แตปฏิบัติตามระเบียบ ก.ม. บาง
ระเบียบของมหาวิทยาลัยบาง เมื่อพระราชบัญญัติใหมประกาศใช กําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยไปออกขอบังคับ
รวมเรื่องเหลานี้เปนของตัวเองหนึ่งเรื่อง และ สกอ. เปนเจาภาพจัดประชุมนิติกรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทํา
ระเบียบกลางออกมา มหาวิทยาลัยไปปรับไดตามความจําเปนของมหาวิทยาลัย กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนใหมไป
จากเดิม ก็จะเปนขอสุดทายคือ เปลี่ยนองคประกอบของกรรมการอุทธรณรองทุกขในมหาวิทยาลัยใหมใหเหลือ
ผูบริหารเพียงคนเดียวเทานัน้ นอกจากนั้นใหเปนกรรมการจากการเลือกของผูแทนบุคลากรทั้งสิ้น กรณีนจี้ ะเปน
เรื่องการปรับของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับความคิดที่วา ผูบริหารเปนคนลงโทษและจะมาพิจารณา
อุทธรณเอง จะดูไมดี ก็มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
และมีผูบริหารเพียงคนเดียวคือ ผูบริหารที่รับผิดชอบในเรือ่ งกฎหมายเปนเลขานุการของที่ประชุมเทานั้น เรื่อง
อื่น ๆ ก็จะเปนไปตามกรอบปกติที่ใชอยูใ นทุกมหาวิทยาลัย ขณะนี้เกณฑกลางตามพระราชบัญญัติ ก.พ.อ.
กําหนดใหทุกแหงตองมีขอบังคับที่ครอบคลุมเรื่องเหลานี้เอง และยกรางขึ้นมาตามขอบังคับหลายฉบับของ
มหาวิทยาลัยในอดีต และตามกฎของ ก.ม. ในอดีตหลายฉบับก็ออกมาเปนคลาย ๆ กับวิธีพิจารณาความตาง ๆ
สําหรับในขอ 106 เรื่องการสั่งใหออกจากราชการไวกอ นในกรณีของศาสตราจารย ซึ่งไป
กําหนดถึงเรื่องการนําความกราบบังคมทูลใหออก โดยที่ในระเบียบวาระที่แจงใหทปี่ ระชุมทราบ ไดรับทราบ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่กําหนดวา ตําแหนง
ระดับ 10 ตําแหนงศาสตราจารย ไมตองโปรดเกลาฯ ใหออกแลว ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบเทานั้น
โดยพระราชบัญญัติฉบับใหมเพิ่งประกาศใชเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 ดังนั้น รางขอบังคับฯ ฉบับนี้ที่ยกรางมา
กอนหนานั้น อาจจะตองปรับขอความใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติใหม สวนนอกนั้นไมไดมขี อสังเกตอื่น
เพราะเปนเรื่องที่ผูรับผิดชอบทางนิติการทางวินยั ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดประชุมกันมาและนําเสนอแนวทางนี้
ขอเรียนวา เรื่องใหญ ๆ ไมมอี ะไรกระทบกับสิทธิของบุคลากร นอกจากจะมีหลักประกันมากขึ้น ใหดําเนินการ
เปนความลับ มีแบบฟอรมในการแจงชัดเจน ไมใชตางคนตางแจง และใหขอมูลทีแ่ ตกตางกันไป กรณีนจี้ ะเปน
วิธีการปฏิบัติ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขอ 53 เรือ่ งของการกระทําที่เปนความผิดวินยั
อยางรายแรง ซึ่งในขอบังคับฯ กําหนดไวเปน 5 ขอ ขอ 1 ขอ 2 เปนเรื่องเกี่ยวกับการสอบ ขอ 3 เปนเรื่องของงาน
ทางวิชาการ ขอ 4 เรื่องชูสาว ขอ 5 เรื่องการละทิ้งราชการ เห็นวาเมื่ออานแลว โทษของอาจารย โอกาสที่จะ
รายแรงจะมีมาก แตโดยขอเท็จจริงแลว ไมนาจะครอบคลุมโทษที่ผิดวินัยอยางรายแรงทั้งหมด เชน เรื่องการลวง
ละเมิดทางเพศ จะมาเนนกับนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียน แลวแตกรณี แตความจริงแลว ถาไปละเมิดทางเพศไมวา
บุคคลใดก็ควรจะรายแรงทั้งสิ้น และไมจําเปนที่จะตองเปนอาจารยเทานัน้ เจาหนาที่กต็ องรับโทษเหมือนกัน หรือ

- 30 กับผูเยาว ประพฤติไมดีกับผูเยาว หรือมีการทําในเรื่องใดก็ตามที่ทําใหมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียหายอยางรุนแรง
นาจะเปนความผิดอยางรายแรง ไมแนใจวาเหตุใดกําหนดไวแคบเทานี้
สวนขอ 51 เรื่องของสถานโทษทางวินยั อยางไมรายแรง เขาใจวา เดิมก็เขียนมาและทํามา
เชนนี้ ถาตัดเงินเดือนก็ไมเกินรอยละ 5 ไมเกิน 3 เดือน ถาลดขั้นเงินเดือน ก็ไมเกิน 1 ขั้น จะคิดเปนอยางอื่นไดบาง
หรือไม เชน ตัดเงินเดือนเกินรอยละ 5 บางก็ได เกิน 3 เดือนบางก็ได แลวแตความผิด เพราะพิจารณาจากชวงที่ 2
ถึงชวงที่ 3 ตางกันมาก การที่ตัดเงินเดือนไมเกินรอยละ 5 ไมเกิน 3 เดือน กับอีกระดับหนึ่งก็คือ ลดขั้นเงินเดือนไป
ขั้นหนึ่ง ซึ่งผลจากขอ 2 กับขอ 3 ไมใกลเคียงกัน ดังนัน้ ถาสามารถจะกําหนดโทษใหมได นาจะกําหนดใหไปได
กวางกวานี้ ในกรณีที่เปนเรื่องของการตัดเงินเดือน
ประธานกลาววา กรณีขอ 51 เปนกรอบตามกฎหมาย จะทําตางไปจากนี้ไมได พระราชบัญญัติ
ก.พ.อ. เขียนกรอบเอาไววา ถากระทําผิดเชนนี้ใหลงโทษแบบนี้คือ ตัดเงินเดือนก็ตดั ไดเทานี้ จํานวนเดือนก็ไมเกิน
นี้ เปอรเซ็นตก็ไมเกินนี้ กรณีนี้เปนกรอบที่กฎหมายกําหนดเอาไว ตองนํามาใสไว แตสวนเรื่องความผิดวินยั
รายแรงในประเด็นแรก จะเห็นวา ในขอ 52 จะมีรายแรงในกรณีอื่น ๆ ดวย เพียงแตขอ 53 กําหนดวา กรณีตอไปนี้
ใหถือวารายแรง เห็นวาเปนเรื่องเพิ่มเติม ถาดูขอ 52 จะเห็นวา ทุจริตตอหนาที่ราชการ ถือวารายแรง และบังคับ
โทษดวยวา ตองไลออกอยางเดียว ถาทุจริตตอหนาที่ราชการ กรณีนไี้ มไดเขียนอยูใ นขอ 53 แตขอ 53 เปนกรณีที่
ตั้งใจจะเขียนวา ถากรณีนี้บางกรณีเคยพูดกันวาไมรายแรง บัดนี้จะรายแรงดวย ไมไดหมายความวา รายแรงมีแต
เพียงเทานี้ จะเห็นตัวอยางจากกรณีขอ 52
3. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา รางขอบังคับนี้สามารถประยุกตใชกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางของวิทยาลัย และพนักงานในตําแหนงอื่น ๆ ของคณะ/สํานัก/สถาบัน ดวยหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการกลาววา โดยหลักการแลวรางขอบังคับนี้ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จะใชบังคับเฉพาะกับขาราชการ อยางไรก็ตาม
ในขอบังคับวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยไดกําหนดไววา ใหอิงอนุโลมใชเหมือนกับของขาราชการ เพราะฉะนัน้
พนักงานมหาวิทยาลัยก็ใชในสวนนี้ ในสวนของลูกจางประจํา เนื่องจากตามกฎหมายตรงนี้กําหนดใหระบบการ
บริหารบุคคลของลูกจางประจํานัน้ ใชบังคับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
จะมีระเบียบอีกฉบับหนึ่งใชเฉพาะกับกลุมลูกจางประจํา ตรงนั้นก็จะแยกสวนออกไปไมอนุโลมมาใชขอบังคับนี้
ประธานกลาววา มาตรฐานเปนมาตรฐานเดียวกัน เพราะระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยใหใช
เกณฑทางวินัยของขาราชการไปใชบังคับดวย ถาปรับขาราชการก็เอาเกณฑใหมไปใชกับพนักงานมหาวิทยาลัย
ไดดว ย แตเนื่องจากขอบังคับนี้ออกตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็จะใชกับ
ขาราชการเทานั้น แตขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยจะใชโดยอัตโนมัติอยูแลว เวนแตกรณีของลูกจาง ซึ่งมี
วิธปี ฏิบัติอีกสวนหนึ่งตางหาก
4. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ขอบังคับนี้สวนใหญจะเขียนระบุไวแตคําวา
ขาราชการ ถาไปอิงถึงพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ในเรื่องขององคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนขอ 12 ได
กําหนดวา คณะกรรมการสอบสวน มีทั้งขาราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยดวย แตมีระบุไววา

- 31 กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนขาราชการ ถาขอบังคับนี้ใชไปนาน ๆ แลว จํานวนขาราชการจะเหลือ
นอยลง สวนใหญจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และการกําหนดวา กึ่งหนึ่งตองเปนขาราชการ จะมีปญ
 หา เพราะ
ขาราชการจะหายากลง
ประธานกลาววา ในระยะตอไปจะตองไปปรับ หากมีขา ราชการนอยลงจริง แตขณะนี้ มธ. มี
ขาราชการเกินกึ่งหนึ่ง เพราะเปนเกณฑโดยทั่วไป โดยขอเท็จจริงแลวตองเปนขาราชการทั้งหมด แตอนุโลมใหเอา
ผูที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยดวยก็ได แตอยางนอยจะตองมีขาราชการกึ่งหนึ่ง เพราะกําลังจะลงโทษขาราชการ
ดวยกัน ซึ่งมีหลักอยูวา จะตองเอาคนประเภทเดียวกันมาเปนคนตรวจสอบ แตคราวนีอ้ นุโลมเปดเอาไววา มี
พนักงานมหาวิทยาลัย และหลายสถาบันมีพนักงานมหาวิทยาลัยคอนขางมาก ก็ยอมใหได แตตองถือหลักวา เมื่อ
จะลงโทษขาราชการ สอบสวนโดยขาราชการ มีพนักงานมหาวิทยาลัยตองไมเกินกึ่งหนึ่งเทานัน้ ในระยะตอไป
เห็นดวยกับขอสังเกตนี้วา ในหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขาราชการนอย เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยใหมในขณะนี้
อาจจะจําเปนตองไปปรับใหขอความเปลีย่ นเปนอยางอืน่ ซึ่งไมไดหมายความวา จะตองเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเกินกึ่งหนึ่ง แตหมายความวา ตองไปยืมคนจากสถาบันอื่นที่เปนขาราชการมาสอบ เพราะมีหลักวา ตองเอาคน
ที่เปนคนประเภทเดียวกับเขามา มิฉะนั้น อาจจะไมเขาใจหรือมีปญหาทีไ่ มสามารถจะสื่อสารกันได เนื่องจาก
สถานะที่ตางกัน
5. รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ขอ 44 ซึ่งใชหัวขอเรื่องวา กรณีการสอบสวนเสียทั้งหมด
ขอความนี้ก็คอื ในกรณีที่ปรากฏวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ 12 ก็คือ องคประกอบ
ตาง ๆ ที่เปนขาราชการหรือพนักงาน ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนีใ้ หผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง มีความรูสึกวา เมื่อใชคําวา การสอบสวนเสียไป
ทั้งหมด จะกระทบตอในสวนที่เปน Content ซึ่งจริง ๆ นาจะนําไปใสไวในขอ 31 มากกวาทีก่ ําหนดวา หามไมให
ขูเข็ญหลอกลวงใหสัญญา เขาใจวาขอความนี้ลอกมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง เห็นวาขอความเชนนีจ้ ะหมิ่นเหม ทําใหการดําเนินการสอบสวนไมสามารถที่
จะนําเอาสวนที่เปนสาระสําคัญออกมาใชได เพราะในสวนนี้คําวา ใหการสอบสวนเสียไปทั้งหมด นาจะเอาออก
แตหากตองการจะใส นาจะนําไปใสในขอ 31 ขอความที่ไดมาจากการขูเข็ญหลอกลวงอะไรตาง ๆ และกรรมการ
ที่ตั้งใหม โดยหลักการถาตั้งชุดเดิมเขามาจะไมผิดระเบียบนี้ แตไมนาจะใช เพราะตั้งใหมใหถูกตอง ก็ตั้งคนเดิม
เขามาบวก 1 ใหครบเกณฑตามขอ 12 ก็จะมีปญหาเทากับเลี่ยง เพราะฉะนั้น โดยหลักการในกรณีที่หากเทียบกับ
ศาล เมื่อศาลพิพากษาใหศาลชั้นตนทําใหม โดยหลักจะตองไมใชคนเดิม ตองใชคนใหมทั้งหมด เปน
ขอสังเกต การที่จะใหผลการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ไมนาจะถูกตองตามหลัก
ประธานกลาววา ขอผิดพลาดในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน อาจจะเปนเรื่องคุณสมบัติ
ผูตั้ง ระยะเวลาที่ตั้ง นอกเหนือไปจากคุณสมบัติกรรมการดวยก็ได ขอฝากประเด็นนีก้ ับผูอํานวยการสํานักงานนิติ
การ หลังจากนี้จะตองนําไปเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมายฯ พิจารณา ซึ่งมี ศาสตราจารย
ดร.คณิต ณ นคร ซึ่งเปนผูสอนวิธีพิจารณาความอาญา ขอฝากประเด็นนี้ไปพิจารณาทบทวนดวย เห็นวาเปน
ประเด็นที่มนี ้ําหนัก เมื่อบอกวาเสียไปทั้งหมด ก็จะไปกระทบอะไรอีกมาก ขอใหนาํ ประเด็นนี้ไปพิจารณากันใน
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6. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในขอ 12 กรณีองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเปน
สวนหนึ่งทีม่ ีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใหสภาอาจารยและสภาขาราชการเขาไปมีสวนพิจารณาตรงนี้ดวย
เพราะองคประกอบของสภาอาจารยและสภาขาราชการ ไมไดมีอยูใ นองคประกอบดังกลาว บางทานอาจจะบอก
วา มีตัวแทนของประชาคมแลว กรณีนี้อาจจะเทียบไดกับคณะกรรมการชุดอื่น ๆ เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จะมีตวั แทนจากประชาคมทั้งหนวยงานทีเ่ ปนพนักงาน และเปนขาราชการอยูแลว แตกย็ ังมีสภาอาจารย หรือสภา
ขาราชการไปอยู นาจะใชหลักเดียวกันในการพิจารณาเพิ่มองคประกอบของสภาอาจารยหรือสภาขาราชการเขาไป
ในคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมดวย
ประธานกลาววา กรรมการสอบสวน เมื่อสอบสวนเสร็จแลว ก็ตองไปที่ผูบังคับบัญชา และ
เสนอ ก.บ.ม. หากรายแรงก็เสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวแทนอยูแลว ขอเรียนวากรณีนี้จะเปนภาระอยาง
มหาศาล มหาวิทยาลัยไมคอยจะมีขอขัดของในกรณีที่บคุ คลใดตองการจะเปนกรรมการอะไร แตกรรมการชุดนี้
จะหาคนเปนยากมาก และจะถูกฟองเปนจําเลยบอย ๆ ไมแนใจวา ประธานสภาอาจารยคิดในมุมที่วา จะไดคนมา
จริงหรือไม เพราะในกรณีที่เวียนกันไป สภาอาจารยมีภาระเปนกรรมการชุดตาง ๆ เปนจํานวนมาก และชุดที่คน
ไมประสงคจะเปนมากที่สุด ก็คือ กรรมการสอบสวนที่จะไปลงโทษเอาผิดกับคน ไมแนใจวาเมื่อตัง้ แลวกรรมการ
สภาอาจารยจะมาสอบสวนหรือไม และจะเปนปญหาองคประชุมอีก รวมทั้งสภาขาราชการดวย ขอเรียนดวย
ความเปนหวง ความจริงมหาวิทยาลัยตองการไดมาก ถาใครจะอาสาจะทํางานเชนนีใ้ ห แตทุกคนปฏิเสธหมด ถา
ไปเขียนไวจะเปนปญหาในเรื่ององคประชุม เปนเรื่องกรรมการไมมาและสอบสวนไมไดตอไป แตถาประธาน
สภาอาจารยยนื ยันวา ตองมาแนนอน ก็ไมขัดของที่จะเขียนในทํานองนี้เอาไว
7. รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับกรรมการ เขาใจวา จะมีเรื่องเหตุคัดคาน
กรรมการ หรือการพิจารณาเรื่องการคัดคานอยูแลว จะมี Process เขามา เห็นวาไมจําเปนจะตองเขามาทุกขั้นตอน
เพราะจะเปนปญหา คงจะเปนไปตามที่อธิการบดีอภิปรายไปแลววา เปนกรรมการชุดที่ตองไปขอรองคนมาเปน
และไมมีใครตองการจะมาทํางานชิ้นนี้ แตส่งิ ที่จะเสนอฝากทางฝายนิตกิ ารอีกประเด็นก็คือ ลําดับในเรื่องหมวด
เชน ในหมวด 5 เห็นวาแทรกเขามา เปนเรื่องรองทุกขและพิจารณาเรื่องรองทุกข เหตุใดไมจัดลําดับ โดยเอาหมวด
6 ในเรื่องการสั่งพักราชการและสั่งใหออกจากราชการไวกอนมาแทนหมวด 5 และหมวด 5 ไปแทนหมวด 6 จะ
ไดตอเนื่องกันไปทั้งหมดหรือไม ไมแนใจ เพราะจะมีหมวด 2 การสอบสวนพิจารณา หมวด 3 ผูมีอํานาจสั่งตั้ง
กรรมการ หมวด 4 อุทธรณ หมวด 5 แทรกเขามาเปนเรือ่ งรองทุกข และหมวด 6 เปนเรื่องสั่งพัก
ราชการไวกอนระหวางสอบสวน ขอฝากเปนขอสังเกตเอาไวดว ย
ประธานกลาววา ประเด็นการสลับหมวด 5 กับหมวด 6 ใหผูอํานวยการสํานักงานนิติการรับ
ไปเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมายฯ พิจารณาตอไป
8. ประธานสภาอาจารยกลาววา ตามคําอภิปรายของอธิการบดี ก็เปนประเด็นทีน่ าสนใจที่
กรรมการสภาอาจารยตองคิด เพราะหากจะตองไปพิจารณาเรื่องใด และเปนเหตุทําใหเกิดปญหา แตจากการที่เคย
หารือเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาอาจารย มีกรรมการคนหนึง่ ยกประเด็นนีข้ ึ้นมาอภิปรายวา หลายครั้งประธานสภา

- 33 อาจารยและกรรมการสภาอาจารยมีสวนชวยพิจารณาขอรองทุกขบางประการ แมจะไมมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการทางวินยั แตหลายครั้งก็ไดทําประโยชนชว ยมหาวิทยาลัยในการพิจารณา และจัดสงขอสังเกตที่ดใี หกับ
มหาวิทยาลัย แตหลายครั้งเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นสอบสวนทางวินัยแลว ก็มีการอุทธรณตาง ๆ เหลานี้ สภาอาจารย
ไมสามารถทราบขั้นตอนหรือรายละเอียดในการสอบสวนวินยั ตาง ๆ ได ก็มขี อสังเกตวานาจะมีตวั แทนจากสภา
อาจารยเขาไปรวมพิจารณา เพื่อที่จะไดมีประเด็นทีจ่ ะนํามาปรึกษาหารือกันในการทีจ่ ะใหมหาวิทยาลัยได
ประโยชนจากการตั้งขอสังเกตหรือจากการที่สภาอาจารยเขาไปมีสวนรวม เพราะฉะนั้น เมื่อเปนเชนนี้ เห็นวาสภา
อาจารยมีจํานวน 40 คน และเกรงวาองคประชุมจะไมครบ เมื่อไปเปนกรรมการชุดนีแ้ ลว คงมีโอกาส แตโอกาส
อาจจะไมมาก เพราะทุกครั้งที่มีการทําเรื่องมาที่สภาอาจารย ทางสภาอาจารยไดสงผูแ ทนเขามารวมประชุมดวยทุก
ครั้ง ไมเคยขาดตกบกพรอง และไมมีครั้งใดที่สภาอาจารยจะปฏิเสธ ยกเวนในวันนัน้ จะมีเรื่องฉุกเฉินจริง ๆ แต
โอกาสนาจะเกิดไดนอยมาก ขอเรียนวาถาองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนมีสภาอาจารยเขาไปดวย
นาจะมีความเปนธรรม และทําใหองคประกอบครบถวนสมบูรณ รวมทั้งนาจะมีสภาขาราชการเขาไปดวย เพื่อให
ครบถวนในองคประกอบดังกลาว
ประธานกลาววา เนื่องจากไมไดมีกรรมการสอบสวนเพียงชุดเดียว จะมีหลายชุดที่ตอ งไป
สอบสวนเพื่อจะลงโทษคน ไมใชกรรมการปกติ ขอเรียนวามหาวิทยาลัยไมขัดของ ยินดีทจี่ ะมีคนชวยอยางยิ่ง
เพราะหาไมคอ ยได มีแตคนปฏิเสธทั้งสิ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ทําอะไรผิดไปก็ตองรับผิดชอบดวยในสวนนี้
เทานั้นที่มีความเปนหวง
9. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในฐานะที่เคยเปนประธานสภาอาจารยมากอน
และเคยไดรับแตงตั้งไปเปนกรรมการสอบสวนวินัยศาสตราจารย ระดับ 10 และเสนอใหออกจากราชการดวย ใน
เรื่องนี้ตามที่อธิการบดีไดชี้แจงมาแลวคือ คนที่จะไปสอบสวนใคร มีปญ
 หากับคนสอบสวนจะตองถูกโทรศัพทมา
Lobby มาโจมตี จะเปนปญหา และในกรณีที่แตงตั้งเปนกรรมการโดยตําแหนง เมื่อสอบสวนไปแลว พนจาก
ตําแหนง ก็ตองเอาคนใหมเขามา ก็จะมีปญหา ฉะนัน้ การแตงตั้งกรรมการสอบสวน จะตองตั้งโดยชือ่ ไมไดตั้ง
โดยตําแหนง หากไปสอบถามกรรมการสภาอาจารย เห็นวาคงไมมใี ครตองการจะเปน แตถาจะใหมีตัวแทนสภา
อาจารย ตองเอาประธานสภาอาจารยไปเปน และแตงตั้งโดยชื่อ แมจะพนจากตําแหนงไปแลว ตองสอบสวนให
เสร็จกระบวนการไป ตองเปนในลักษณะนัน้ รวมทั้งประธานสภาขาราชการดวย ก็ตอ งตั้งโดยชื่อ ซึ่งเปนแนว
ปฏิบัติที่ทํามา
10. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในกรณีคาํ อภิปรายของผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
นั้น มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย ในสวนของการตั้งโดยชื่อนั้น เห็นดวย หากสอบถามวา ตองเปนโดยตําแหนง
หรือไม ควรจะเปนเชนนั้น คําวาผูแทนสภาอาจารย และเมื่อเสนอชื่อไปแลว ใหตั้งโดยชื่อทุกครั้งที่มีการเสนอไป
นาจะเปนเชนนั้น จะเหมาะสมกวา เพราะจํานวนกรรมการสภาอาจารยมี 40 คน ประธานสภาอาจารยคงจะใช
ลักษณะของการเวียนบัญชีรายชื่อ คงจะใชหลักการเดียวกันกับการสงผูแทนไปเปนกรรมการสรรหาผูบริหาร จะ
ทําใหไมเกิดความลําเอียงวา สภาอาจารยเลือกปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ ควรจะสงเปนผูแทนสภาอาจารย และมีการ
เวียนตามบัญชีรายชื่อ อยางไรก็ตาม เมื่อมีการเวียนบัญชีรายชื่อ ก็ตองมีผูที่ไปได เมื่อไดรายชื่อผูที่เปนกรรมการ

- 34 ไดแลว ใหแตงตั้งโดยชื่อ ณ ขณะนัน้ และใหสอบสวนในเรื่องดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
11. ประธานกลาววา เนื่องจากขอบังคับนี้จะตองนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
กฎหมายฯ ขอใหไปทบทวนบางประเด็นทีม่ ีขอสังเกตในที่ประชุม และนําไปเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ขอให
ประธานสภาอาจารยไดไปหารือในที่ประชุมสภาอาจารยกอน เพราะทานอยูในที่ประชุมทั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมายฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยูแลว ยังเขาใจวาผลที่ตามมา เห็นวากรรมการสภา
อาจารยจํานวนมาก ตนเองพูดในฐานะที่เปนกรรมการสภาอาจารยดว ย แมเปนนักกฎหมาย แตถา หลีกเลี่ยงได ก็
จะพยายามหลีกเลี่ยง แตถาจําเปน ก็จะทําให กรณีอาจารยคณะนิติศาสตร จะรูสึกวา เรื่องนี้ไมคอยเปนเรื่องที่นา
รื่นรมยเทาใด คือ ไมใชกรรมการที่จะบริหารงานตามวาระ และตัดสินใจเรื่องใดไปแลวก็จบ ตองเปนคนเดิม
ตลอด เปลี่ยนคนก็ไมไดในระหวางนั้น เพราะรับฟงพยานมาแลว แตเมือ่ ถึงตอนที่อีกฝายหนึ่งมาใหการบาง กลับ
ไมไปฟง สงคนอื่นไปแทน ก็จะไมได จะเปนเรื่องที่ทําความลําบากใหแกอาจารยคณะนิติศาสตรอยางมาก ซึ่ง
กรรมการสอบสวนทุกชุดตองมีอาจารยคณะนิติศาสตร อยางไรก็ตามตองมีใครคนหนึ่งรับเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัย ตนเองมีความรูสึกวา อาจารยทั่วไปไมตองการเปนกรรมการสอบสวนลงโทษคน ขอใหประธาน
สภาอาจารยอาจจะเชิญผูอาํ นวยการสํานักงานนิติการไปชีแ้ จงกับที่ประชุมสภาอาจารย หากที่ประชุมยืนยันวาควร
จะมี อาจนํามาเสนอตอนที่อยูในชัน้ ของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมายฯ และในชั้นพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได เพราะรูสึกวาอาจารยสวนใหญคงไมตองการจะเปน ในสวนของมหาวิทยาลัย ไม
ขัดของ หากมีคนมาชวยทํางาน แตเกรงวาเมื่อเขียนไปแลว จะเกิดปญหาขึ้นมาวา องคประชุมไมครบหรือไมมา
หรือสงคนอื่นมาแทน จะเปนปญหาวาการสอบสวนไมชอบอีก เพราะเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการในระหวางนั้น
คนที่เคยฟงไมอยูแลวในตอนลงมติ ในเรื่องนี้ขอใหประธานสภาอาจารยนําไปหารือในสภาอาจารย
12. ประธานสภาอาจารยกลาววา เห็นดวยกับขอเสนอของอธิการบดี จะนําเรื่องนี้ไปหารือใน
กรรมการสภาอาจารย จะขอเสนออีกประเด็นคือ ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนนั้น จะเลยไป
ถึงคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขดวยหรือไม เพราะในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขไมมี
องคประกอบของสภาอาจารยและสภาขาราชการดวยเชนกัน เพราะฉะนั้น ในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
จะเปนองคประกอบที่สําคัญพอสมควร ควรจะมีตัวแทนขององคกรทั้งสองเขาไปเปนกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขดวย
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการกลาววา องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
เดิมไมมีผูแทนของสภาอาจารยและสภาขาราชการ องคประกอบใหมก็ไมไดกําหนดไว ขอเรียนเพิ่มเติมใน
ประเด็นเรื่องการเปนกรรมการสอบสวนที่จะกําหนดใหเปนโดยตําแหนง ก็มีขอพิจารณาในชัน้ ของคณะกรรมการ
พิจารณารางขอบังคับฯ วา ความเหมาะสมของการกําหนดใหชดั เจนในเรื่ององคประกอบที่จะใหมผี ูแทนทั้งสอง
สภา กับการกําหนดไวกวาง ๆ ลักษณะเชนนี้ และใชทางปฏิบัติ ซึ่งที่ผานมากรรมการสอบสวนเกือบทุกชุดของ
มหาวิทยาลัย จะเชิญผูแทนของสภาอาจารยและสภาขาราชการเขารวมเปนกรรมการแลวแตกรณี ถาเปนกรณีที่
เกี่ยวของกับอาจารย จะเชิญผูแทนสภาอาจารยรวม ถาเกี่ยวของกับขาราชการ จะเชิญผูแทนสภาขาราชการเขารวม
ซึ่งเห็นวาการกําหนดกวาง ๆ เชนนี้ นาจะเหมาะสมมากกวาในการบังคับใช เพราะกรรมการสอบสวนตรงนี้จะไป

- 35 ใชกับกรรมการของหนวยงานดวย ไมใชการสอบสวนระดับมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว
ประธานสภาอาจารยกลาววา ในสวนกรรมการสอบสวน จากคําอภิปรายของผูอํานวยการ
สํานักงานนิตกิ าร เห็นวามีเหตุมีผลในการที่จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป แตในกรณีของคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกข เห็นวานาจะมีกําหนดไว เพราะลักษณะของการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขก็คง
ไมไดบอยเทากับการสอบสวน และกรณีของสภาอาจารยกับสภาขาราชการ ไมไดกําหนดอยูในนั้น ทําใหขาด
องคประกอบที่สําคัญไปในเรื่องที่บางครั้งก็มีตัวแทนของทั้งสองสวน ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ
ใหกับประชาคมโดยหนาทีอ่ ยูแลว ในการเขาไปดูแลและใหขอสังเกต เนื่องจากเปนผลการประชุมของสภา
อาจารย จะไดชวยกันพิจารณาใหขอสังเกตในเรื่องตาง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดประโยชนมากกวาทีจ่ ะใหเพียงแตผูที่ไดรบั
การเลือกตั้งจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยประเภทละ 1 คนเขาไป และเชื่อวาในชั้นของกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข ขอเสนอใหเพิ่มเติมในสวนสภาอาจารยและสภาขาราชการ นาจะไดประโยชน แตในสวนคณะกรรมการ
สอบสวนจะนําไปหารือกับสภาอาจารยวา มีความเห็นอยางไร และหากสภาอาจารยมีมติอยางไร ก็จะนําไปหารือ
กับผูบริหารในชั้นตอไป
13. ประธานกลาววา เดิมเรียกวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยที่ออก
ตามกฎทบวงมหาวิทยาลัย ขณะนี้ออกเปนพระราชบัญญัติ โดยใหทุกมหาวิทยาลัยทําไปพรอมกัน เดิมกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขของ มธ. มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 1 คน และผูแ ทนผูบริหาร 3 คน ที่ไดรับ
เลือก ในขอบังคับใหมฯ ขอ 66 ก็เปลี่ยนไป มีประธาน 1 คน เหมือนเดิม กรรมการที่ไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงาน
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 2 คน ก็คือ สายละ 1 คน และกรรมการซึ่งเลือกจากผูบริหาร 1 คน รวม
เปน 3 คน และให 3 คนนี้ไปพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คน ผูท รงคุณวุฒิ 3 คนนี้มีเงื่อนไขคือ ตองเปน
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ก็จะมีบุคคลภายใน 3 คน บุคคลภายนอก 3 คน บุคคลภายในคือ ผูแทนผูบริหาร 1 คน ผูแทนอาจารย 1 คน
ผูแทนพนักงาน 1 คน บุคคลภายนอกตองมาจาก 3 สายนี้ และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒเิ ปน
ประธาน ในสวนนี้รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการเทานั้น ไมไดเปนกรรมการดวย ซึ่งไดออกแบบมาเชนนี้
ใหมีความเทาเทียมกันคือ ถาไปเพิ่มตัวแทนอาจารยคนหนึ่ง ก็จะตองเพิม่ ตัวแทนจากสภาขาราชการคนหนึ่ง และ
ตองไปเพิ่มตัวแทนจากผูบริหารอีกคนหนึง่ จะไดใกลเคียงกัน จะไดมสี ัดสวนเทากัน จะมีผลกระทบอีกวา เมื่อ
กลุมนี้รวมกันแลวเปน 6 คน ผูทรงคุณวุฒิจะตองไปเพิ่มเปน 6 คน อีกหรือไม จะไดเทากัน มี Logic อยูขางหลัง
ไมแนใจวาควรจะเพิ่มหรือไม เพราะแมแตผูบริหาร ซึ่งเดิมเคยมีอยู 3 คน ก็ลดลงเหลือ 1 คนแลว เพือ่ จะไดเกิด
ความเทาเทียมกันระหวาง 3 สาย และเหตุผลจริง ๆ ใหดูเนื้อหาวา กรณีที่เขาอุทธรณมานี้ เขาถูกกลั่นแกลงจาก
อธิการบดี ขอเท็จจริงแลวเนือ้ หาเปนอยางไร โดยมีผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้มี ศาสตราจารย คนึง ฦๅไชย เปน
ประธานคณะกรรมการชุดนี้ ก็จะเปลี่ยนโครงสรางเชนนี้ จึงไมแนใจวา ตรรกทํานองนี้จะตองมีเหตุผลเพิ่มเติม
ดวย เพราะเรื่องทุกเรื่องในมหาวิทยาลัยเกีย่ วของกับอาจารยทั้งสิ้น เหมือนในสมัยกอน เคยกลาวกันวา เรื่องทุก
เรื่องในมหาวิทยาลัยเกีย่ วของกับนักศึกษาทั้งสิ้น ก็ไมตอ งใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา หรือรองอธิการบดี
ฝายบริหารบุคคลเขาไปในทุกกรณี แตมีตรรกอยูขางหลัง เพราะฉะนั้น ยังไมคอยแนใจ แตขอเสนอของประธาน

- 36 สภาอาจารยกม็ ีน้ําหนักวา เปนองคกรตัวแทนของอาจารย จะขอใหนาํ ไปพิจารณาในคณะกรรมการที่ยกรางอีก
ครั้งกอนที่จะนําไปเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมายฯ
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการกลาววา เนื่องจากในทางปฏิบัติ การตั้งกรรมการสอบสวน
มหาวิทยาลัยไดเชิญผูแทนสภาอาจารยเขารวมเปนกรรมการ ซึ่งหมายความวา ผูแทนสภาอาจารย ผูแทนสภา
ขาราชการ จะมีบทบาทในชัน้ สอบสวนอยูแ ลว ดังนัน้ ถาจะไปเปนสวนหนึ่งของกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ซึ่งจะรับพิจารณาเรื่องอุทธรณตอเนื่องจากการสอบสวน ก็ดูจะไมสอดคลองกับหลักความเปนกลาง เพราะจะมี
สวนในการทําหนาที่สอบสวนอยูแลวโดยผูแ ทนของทั้งสองสภา
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา เรื่องสัดสวนของคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข ไดพิจารณากันหลายรอบ และในการพิจารณาก็มีผูแทนของทั้งสภาอาจารยและผูแ ทนของสภา
ขาราชการ ผูแทนผูบริหารเขามารวมกันพิจารณาจนไดสูตรตรงนี้ลงตัวคือ ทางผูแทนสภาอาจารยกแ็ จงวา ที่ผาน
มาผูแทนของผูบริหารมีมากเกินไป มีสัดสวนถึง 3 คน เพราะฉะนัน้ ควรจะลดลงมา ซึ่งที่ประชุมก็เห็นดวยวา
ผูบริหารไดพจิ ารณามาในชัน้ ตนแลว ควรจะลด เพราะการอุทธรณเปนชั้นที่จะตองพิจารณาอีก ที่ผา นมาก็มีการ
คัดคาน เพราะพิจารณาในชัน้ ตนแลว ยังมาพิจารณาในชัน้ อุทธรณอีก เห็นวาสัดสวนที่เขามา จึงเปนเรื่องที่ตอง
ยอมรับวา มีการกลั่นกรองกันแลววา มีความเหมาะสมแลว และที่สําคัญในชั้นอุทธรณ สวนใหญกพ็ ยายามให
บุคคลภายนอกที่ไมเคยพิจารณาเปนผูพิจารณา กรณีผูแทนอาจารยและผูแทนขาราชการก็ไมเคยพิจารณามาเลย
เพราะเปนคนที่ไดรับเลือกมาสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในขณะที่สภาอาจารย ประธานสภาอาจารยก็อยูในที่
ประชุม ก.บ.ม. แลว เห็นวาถาพิจารณาสัดสวนเชนนี้ ก็นาจะเหมาะสม
ประธานสภาอาจารยกลาววา ในกรณีทพี่ ิจารณาจากจํานวนสัดสวนองคประกอบ หาก
พิจารณาอยางผิวเผิน ก็มีความเหมาะสม แตเมื่อพิจารณากรณีศึกษาบางกรณี ก็พบวาบางครั้งอาจจะตองมองใหลึก
ลงไปอีก บางครั้งคนที่เปนตัวแทนสภาอาจารย เมื่อไปเปนกรรมการสอบสวน หลายครั้งที่เกิดกรณีการอุทธรณ
และรองทุกข การรองทุกขตรงนั้น บางครั้งไมเกี่ยวของกับกระบวนการสอบสวนใด ๆ เลย บางครั้งการอุทธรณ
รองทุกขเกิดจากการอุทธรณรอ งทุกขซึ่งเสนอตรงไปยังคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข โดยไมมี
กระบวนการสอบสวน จะมีลักษณะเชนนี้และบอยครั้งดวย เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผูที่อยูในสภาอาจารยก็ให
ขอสังเกตวา หลายครั้งที่อาจจะเกิดกรณีที่อยูในสวนทั้งอาจารย ขาราชการ พนักงาน และนักศึกษาเอง ก็อาจจะมี
เรื่องการอุทธรณและรองทุกขเขาไปโดยทีไ่ มไดผานกระบวนการสอบสวนแตอยางใด ในชองวางดังกลาวซึ่ง
เปนจุดทีก่ รรมการสภาอาจารยนาจะมีโอกาสหรือมีสวนเขาไปในชั้นกรรมการอุทธรณและรองทุกข เพราะฉะนัน้
ในประเด็นทีแ่ จงวา กรรมการสภาอาจารยเขาไปสอบสวนอยูแลว และจะไปซ้ําซอนกับการอุทธรณรองทุกขอีก
ซึ่งแกไขได ในประเด็นที่กรรมการสภาอาจารยคนใดถูกแตงตั้งใหไปเปนกรรมการสอบสวนแลว ผูนั้นก็ไมควร
จะมีชื่ออยูใ นคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ซึ่งเปนตัวแทนของสภาอาจารย หากมีขอความเชนนี้ก็จะไมเกิด
เหตุการณหรือปญหาตามที่เปนขอหวงใย
15. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา เรื่องของการเปนตัวแทนในคณะกรรมการ
เปนเรื่องของตัวแทนผลประโยชน และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเปนตัวแทนผลประโยชนในคณะกรรมการทุก

- 37 กลุม สภาอาจารยก็เขาใจวา ทําหนาที่ในฐานะเปนตัวแทนผลประโยชนของอาจารย สภาขาราชการก็เปนตัวแทน
ผลประโยชนของขาราชการ แตในกรณีนพี้ ยายามหลีกเลี่ยงดวยการใหการพิจารณาเปนไปตามตัวบทกฎหมาย
ไมใชเปนเรื่องของการเปนตัวแทนผลประโยชนของกลุม หนึ่งกลุมใด ซึ่งก็ใหตวั แทนแลวโดยมีขาราชการที่เลือก
กันเขามาหนึ่งคน อาจารยก็เลือกหนึ่งคน เห็นวาในสัดสวนเชนนี้ การพิจารณาจะไดตรงไปตรงมา ไมไดอิงอยูก ับ
ฝายบริหาร หรือฝายขาราชการ หรือฝายอาจารย องคประกอบดังกลาวมีความเหมาะสมแลว
16. ประธานกลาววา ประเด็นอยูตรงที่วา มีตัวแทนอาจารยแลว 1 คน ถาเพิ่มตัวแทนสภาอาจารย
ไป ก็ตองเอาตัวแทนอาจารยออก ประเด็นคงอยูตรงนั้น ประธานสภาอาจารยจะเสนอตามที่สรุปหรือไม เพราะรับ
ฟงจากรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร คลายกับวา ในการรางขอบังคับนี้ ตัวแทนสภาอาจารยก็อยูใ นที่
ประชุม และเห็นพองตองกันวา ใหตัดตัวแทนผูบริหารออกเหลือ 1 คน จากเดิม 3 คน กรณีนี้ไดสนิ้ สุดไปแลว แต
ในที่ประชุมนีป้ ระธานสภาอาจารยเสนอวา ขอมีตัวแทนสภาอาจารยเพิม่ ขึ้นอีก เกรงวาจะมีผูบริหารเสนอใหเพิ่ม
ตัวแทนผูบริหาร เพิ่มตัวแทนขาราชการ ใหเทากัน จะเปนปญหาตอไปอีก
ประธานสภาอาจารยกลาววา ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาวถึงเรื่อง
ของกลุมผลประโยชน ถามองตรงนั้นก็ชดั เจน แตหากมีการเขียนไวใหดี ก็ไมสามารถจะเปนกลุมผลประโยชนได
และหากผูที่ไปอุทธรณรองทุกขอยูคณะใด ในสวนผูแทนสภาอาจารยใหเขียนใหชัดเจนวา ตองเปนผูแทนที่ไมใช
ผูแทนคณะนัน้ โอกาสที่จะเปนกลุมผลประโยชน จะเปนไปไมได เพราะในสภาอาจารยมี 20 หนวยงาน 40 คน
ซึ่งเปนการรวมสมองกันเพือ่ ระดมความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ถาจะมองวาเปนกลุมผลประโยชน ก็สามารถ
ทําได หากไมมีการเขียนไวชัดเจน และบังเอิญประธานสภาอาจารยไปเลือกผูที่มีผลประโยชนกบั ผูที่ไดรับการ
รองเรียนหรือเปนผูอุทธรณและรองทุกข แตหากเขียนปองกันไว โอกาสที่จะเกิดกลุมผลประโยชน เปนไปไดยาก
ในกรณีที่จะมีผูแทนสภาอาจารยแลว ใหตัดผูแทนที่มาจากคณาจารยออกไป ขอใหพิจารณา
เทียบกับกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากมีตวั แทนสภาอาจารยแลว เหตุใดไมตดั ตัวแทนของอาจารยที่มาจาก
การเลือกตั้งเขาไปเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีก มี Logic อะไรอยูในสวนนัน้ ไมทราบวาเหตุใดจะตองมี แต
หากจะตัดแลว เหตุใดจึงตัด นาจะอธิบายเทียบเคียงกันไดวา ถาจะมีผูแทนสภาอาจารยเขาไป เพื่อชวยสงเสริมและ
สรางสรรคใหเกิดความเปนธรรมเทานั้น ไมควรมองเปนกลุมผลประโยชน เพราะหากกลัวเรื่องนั้น อาจจะเขียน
ปองกันไวได เพื่อไมใหเกิดกรณีเชนนัน้
ประธานกลาววา ถาจะใหอธิบาย เดิมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย
อยูกอนหนานีแ้ ลว ในภายหลังเมื่อมีประธานสภาอาจารย เห็นวา ควรจะตองมีประธานสภาอาจารยเพิ่มเขามาเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย เพราะฉะนัน้ คําถามกลับขางกันคือ ระหวางตัวแทนอาจารยกับประธานสภา
อาจารย ตัวแทนอาจารยอยูก อ น ตองถามอีกฝงหนึ่ง แตดว ยเหตุผลที่เปนองคกรที่ไดรบั เลือกจากอาจารยทั้งหลาย
ใหเปนองคกรตัวแทน จึงกําหนดใหมีที่นั่งของประธานสภาอาจารยอยูในสภามหาวิทยาลัยดวย แตตรรกตามที่
เรียนแลววา คิดกันมาใหมีผแู ทนอาจารย 1 คน ผูแทนขาราชการ 1 คน ผูแทนผูบริหาร 1 คน บุคคลภายนอกที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิอกี 3 คน และมีประธานซึ่งมาจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อประธานสภาอาจารยเสนอใหมปี ระธานสภา
อาจารยหรือตัวแทนสภาอาจารยอีก 1 คน สมดุลที่มีอยูขางในหายไป จะตองไปปรับองคประกอบใหมอีก

- 38 ประกอบกับเทาที่รับฟงมาในตอนรางขอบังคับฉบับนี้ ตัวแทนสภาอาจารยก็อยูในที่ประชุม และเสนอความเห็น
ในเรื่องเหลานีแ้ ละพูดกันคอนขางมาก จนกระทั่งลงตัวในรูปแบบนีแ้ ลว เปนเรื่องยากที่จะรับฟงวา จะถือตาม
ความเห็นของผูแทนสภาอาจารยที่ไดรับมอบหมายใหมารางขอบังคับฯ หรือจะถือตามความเห็นของประธานสภา
อาจารย ขออนุญาตที่จะสอบถามความเห็นของที่ประชุมวา ควรจะคงเอาไวตามนี้ หรือจะเพิ่มประธานสภา
อาจารยเขามาตามที่ประธานสภาอาจารยเสนอ ซึ่งถาเพิ่มอาจจะมีขอเสนอวา ตองไปดูสัดสวนอื่น ๆ ใหสอดคลอง
ดวย
17. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในกรณีนี้เทียบเคียงกันไดหรือไม
ในกรณีสหภาพแรงงาน การที่ตัวแทนสหภาพจะมีสวนเกีย่ วของกับการสอบสวนนั้น ก็เปนเรื่องที่ชอบแลว
สําหรับสหภาพที่ไดตกลงกันไว แตในกรณีของการตัดสินใจที่จะพิจารณาอยางไรนัน้ คงจะเปนเรือ่ งที่ชัดเจนวา
เปนอํานาจทางการบริหาร และมีตัวแทนทีผ่ ูบริหารอาจจะแตงตั้งหรือองคกรนั้นจะกําหนดไวในเรื่องหนึ่ง
นอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ความเปนตัวแทนของสภาอาจารยกับความเปนตัวแทนของอาจารย ในกรอบนี้กรณี
ใดใหญกวากัน ในแงของสหภาพแรงงานนั้น ในหลายแหงที่มีสหภาพก็อาจจะตองมีตัวแทนพนักงาน เพราะ
พนักงานทุกคนนั้นไมใชสมาชิกของสหภาพ ในทางกลับกันในกรณีของสภาอาจารย มีกฎเกณฑใด ๆ ที่ไดอธิบาย
หรือไมวา สภาอาจารยนั้นคือ ตัวแทนของอาจารยทุกคน หรืออาจารยยงั คงมีความเปนอิสระในฐานะบุคลากรคน
หนึ่ง ซึ่งการแตงตั้งตัวแทนจากอาจารย ก็อธิบายไดในกรณีสภามหาวิทยาลัย ตรงนั้นคอนขางชัดเจน ในฐานะ
ตัวแทนของอาจารยใด ๆ ใน มธ. ประเภทผูแ ทนอาจารยกบั ผานประเภทขององคกร ในกรณีนี้ หากพิจารณากันไม
เคลียรก็คงจะติดใจกันไปทัง้ สองฝาย และคงจะใหความเห็นไดลําบาก แตในความเห็นสวนตัว ยังคงมีความรูสึก
ประการหนึ่งวา ในชุดของคณะกรรมการอุทธรณนั้น มีประเภทตัวแทนของบุคลากรอยูในคณะกรรมการนั้น แต
ไมใชประเภทขององคกรที่มีอยูขางใน
18. ประธานกลาววา ขอเสนอใหที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงในประเด็นทีจ่ ะใหคงไวตาม
รางที่คณะกรรมการยกรางมา หรือจะเพิ่มผูแทนสภาอาจารยตามขอเสนอของประธานสภาอาจารย
19. ผลการลงมติคือ ใหคงตามรางเดิม 30 คะแนน ใหเพิม่ ตามขอเสนอของประธานสภาอาจารย
5 คะแนน โดยสรุปแลว ขอสังเกตของที่ประชุมจะไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
กฎหมายฯ ไดรับไปพิจารณากอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอนการอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหประธานสภาอาจารยนาํ ประเด็นเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไปหารือในที่ประชุมสภาอาจารยกอนแลวนําเสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับตอไป

5.2 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษใหกับผูบริหารหนวยงานตามผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

- 39 ประธานแถลงวา เนื่องจากมีหลักเกณฑที่เปลี่ยนไปจากเดิม จึงขอเสนอถอนเรื่องออกไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหถอนเรื่องออกไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบการสรุปขาวจากหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตาง ๆ เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 17 มกราคม – 22 กุมภาพันธ 2551
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551
ในวันจันทรที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น. โดยระบบ Teleconference เชนเดิม แตเนื่องจากหองประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ จะมีการปรับปรุงตั้งแตวนั ที่ 15 มีนาคม 2551 ใชเวลาประมาณ 4 เดือนกวาจะแลวเสร็จ เปนการ
ปรับปรุงใหญ โดยที่มหาวิทยาลัยไดรับเงินสนับสนุนจากสถาบันทรัพยากรมนุษย และมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณสมทบอีกสวนหนึ่ง ใชงบประมาณเกือบ 8 ลานบาท ในการดําเนินการครั้งนี้ จึงไมสามารถใชหองประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ และไดตรวจสอบหองประชุมที่ทาพระจันทรแลว จะยายไปใชหอ งประชุมจิตติ ติงศภัทิย คณะ
นิติศาสตร ชั้นลาง ซึ่งมีการติดตั้งระบบ Teleconference อยูแลว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 ในสวนทาพระจันทร จะใชหองประชุมจิตติ ติงศภัทิย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
8.1.1 เรื่อง การจัดลําดับตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ผูไดรับการขึ้นบัญชีเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในกรณีที่ตําแหนงวางลง
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ฝายบริหารบุคคลขอรายงานการจัดลําดับตัวแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ผูไดรับการขึ้นบัญชีเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในกรณีที่ตําแหนงวางลง ซึ่งผลการจับฉลากเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ปรากฏวา
น.ส.จารุณี มุมบานเซา ไดรบั การขึ้นบัญชีเปนลําดับที่ 2
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 40 มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

8.1.2 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขออนุมัติเลื่อน
ระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสถาบันประมวลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเสนอ
ขอเลื่อนระดับขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 ระดับ 5 จํานวน 2 ราย ซึ่ง
ผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
1. นางรัชนี เปยมอุดมสุข (ตําแหนงเลขที่ 462) ระดับ 5 ขั้น 17,700 บาท เปนระดับ 6 ขั้น
18,640 บาท ตั้งแตวนั ที่ 4 กุมภาพันธ 2551
2. นางสาวอรอนงค อิ่มกมล (ตําแหนงเลขที่ 2367) ระดับ 5 ขั้น 18,380 บาท เปนระดับ 6 ขั้น
19,390 บาท ตั้งแตวนั ที่ 29 มกราคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัน
ประมวลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

8.1.3 เรื่อง การตั้งคณะกรรมการพิจารณาเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น และสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดออกขอบังคับ มธ. วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 โดยใหนําหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นที่ ก.ม. กําหนดมาบังคับใชไปพลางกอนเทาที่ไมขดั หรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ. ขางตน ทั้งนี้ จนกวาสภา
มหาวิทยาลัยจะตราขอบังคับวาดวยการดังกลาวแลวเสร็จ นั้น ในขณะนี้ กองการเจาหนาที่กําลังอยูใ นระหวางการ
จัดทําขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล ซึ่งมีหลายฉบับ ซึ่งสวนใหญเกือบจะเสร็จแลว แตยังขาด
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เนื่องจากคณะ กรรมการพิจารณาตําแหนงผูชํานาญการ และตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญตามขอ 11 (ข) และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงผูชํานาญการตามขอ 11 (ค) ซึ่งแตงตั้งตาม
หลักเกณฑ ก.ม. เดิมไดครบวาระการดํารงตําแหนงแลว (วาระ 2 ป)
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการในการพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญ
การ ระดับเชีย่ วชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ดําเนินการไปอยางตอเนื่องและเหมาะสม จึงเห็นสมควรนําเสนอ

- 41 ก.บ.ม. พิจารณา
1. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงผูชํานาญการและตําแหนงผูเชี่ยวชาญตามขอ 11
(ข) และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงผูช ํานาญการและตําแหนงผูเชีย่ วชาญตามขอ 11 (ค) ทั้งนี้ โดยมีวิธีการ
ดังนี้
1.1 ใหหนวยงานเสนอรายชื่อขาราชการสาย ข. (ไมต่ํากวาระดับ 8 ขึน้ ไป) ผูสมควรเปน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงผูชํานาญการและตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ตามขอ 11 (ข) และขาราชการสาย ค.
(ไมต่ํากวาระดับ 8 ขึ้นไป) ผูส มควรเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงผูชํานาญการและตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ตามขอ 11 (ค) สายละ 3 คน พรอมประวัตยิ อของขาราชการแตละทานสงไปที่งานบริหารงานบุคคล กองการ
เจาหนาที่ มธ. ศูนยรังสิต
1.2 นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาคัดเลือก (โดยการ
ลงคะแนนลับ) ใหเหลือสายละ 2 คน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการฯ ตอไป
2. สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการฯ ตามขอ 1 เห็นสมควรแตงตั้งโดยเริ่มตั้งแต
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป จนกวาจะออกขอบังคับและแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการประเมินเขาสู
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษแลวเสร็จ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธกี ารตั้งคณะกรรมการพิจารณาเขาสู
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่เสนอ

8.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
8.2.1 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขอยกเลิกการเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสองสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมฟา และวิศวกรรมโยธา เพื่อพิจารณาอนุมัติแลวนั้น คณะอนุกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาเสนอใหคณะฯ พิจารณาและทบทวนแกโครงสรางและ
องคประกอบหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรไดพจิ ารณาแลวเห็นวา คณะฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรประจําป
2552 ตามรอบมหาวิทยาลัยอยูแลว ดังนั้น คณะฯ จึงขอยกเลิกการเสนอหลักสูตรดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

8.2.2 เรื่อง บันทึกความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับ มธ.

- 42 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดลงนามในปฏิญญาความรวมมือเรื่อง
บทบาทมหาวิทยาลัยในการสรางสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ “ปฏิญญาหาดใหญ” เพือ่ ระดมความ
รวมมือของมหาวิทยาลัย 26 แหงทัว่ ประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อสรางสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประสานงานกับมหาวิทยาลัยสมาชิก ซึ่ง
มธ. ไดลงนามในบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

8.2.3 เรื่อง การจัดงานบําเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วัน
แหงการสิ้นพระชนม
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วัน
แหงการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งจะ
ครบในวันที่ 11 เมษายน 2551 มธ. ศูนยรังสิต มีกําหนดที่จะจัดงานบําเพ็ญกุศลถวาย โดยมีการทําบุญตักบาตร
พระภิกษุสงฆสามเณรจํานวน 84 รูป และถวายสังฆทาน ในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 07.00 น. – 08.45 น.
ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้นลาง และบริเวณรอบสระน้ําหนาอาคารโดมบริหาร ศูนยรังสิต ฝายบริหาร ศูนย
รังสิต จึงขอเรียนเชิญใหหนวยงานทุกหนวยงานไดรว มกันทําบุญในวันดังกลาว โดยจะจัดทําหนังสือเวียนแจง
และใหหนวยงานตอบรับ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

8.2.4 เรื่อง การงดใชภาชนะที่ผลิตจากโฟมใน มธ. ศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากในปจจุบัน มธ. ศูนย
รังสิต มีจํานวนผูปฏิบัติงาน นักศึกษา และผูใชบริการอื่น ๆ วันละประมาณ 20,000 – 25,000 คน โดยในป
การศึกษา 2551 คาดวาจํานวนจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30,000 คน ดังนั้น ปริมาณขยะในศูนยรังสิตอาจจะเพิ่มขึ้น
มากกวาที่คาดการไว ซึ่ง มธ. ศูนยรังสิต ไดดําเนินการเพื่อลดปริมาณขยะที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาโดย
ตลอด
โฟมเปนขยะที่เปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่ง เพราะโฟมมีสารที่อาจเปนพิษตอสุขภาพ การเผาจะ
ใหกาซพิษ และการยอยสลายจะใชเวลานับรอยป ซึ่งทําใหเกิดการสะสมเพิ่มขึ้นมาก ในสวนของหนวยงานทีเ่ ก็บ
ขยะ ก็ไมประสงคจะเก็บขยะโฟม

- 43 ดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มธ. ศูนยรังสิต ไดพยายามจัดหาภาชนะทดแทนโฟมที่ยอย
สลายไดและไมเปนพิษตอสุขภาพ
จากการคัดเลือกภาชนะทดแทนโฟมที่เปนวัสดุยอยสลายไดจากหลายบริษัท ซึ่งผลิตมาจากวัสดุ
ที่หลากหลาย เชน มันสําปะหลัง ชานออย และแปง พบวาแตละประเภท มีราคาใกลเคียงกัน แตภาชนะจากชาน
ออยเปนภาชนะที่ควรเลือกใช เพราะมีคุณสมบัติครบถวนในดานความปลอดภัยตอสุขภาพ ไมเปนพิษตอ
สิ่งแวดลอม และมีประเภททีห่ ลากหลายใหเพียงพอใชงาน ทั้งนี้ภาชนะจากชานออยนัน้ จะมีราคาสูงกวาโฟมทีใ่ ช
อยูในปจจุบันประมาณ 2 – 3 บาท ซึ่งผูใชควรจะเปนผูรับผิดชอบ และรานคารับผิดชอบสวนหนึ่ง
ในการดําเนินการเพื่อใชภาชนะชานออยในรานอาหารใน มธ. ศูนยรังสิต นั้น มหาวิทยาลัยจะคง
ราคาอาหารที่ขายในราคาปจจุบันไว แตในกรณีที่ผูบริโภคตองการใชภาชนะดังกลาว จะเพิ่มคาภาชนะอีกไมเกิน
2 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะติดประกาศแจงไวที่รานคา หรือโรงอาหารทุกแหง และจะประชาสัมพันธใหนกั ศึกษา
และบุคคลากรไดทราบกอน
ทั้งนี้ จะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
ประธานกลาววา ขอฝากฝายการนักศึกษาใหรณรงคเรื่องการใชถุงผา และจะตองแจกทัฟเบอร
แวรสําหรับใสอาหารไปดวย ราคาอาหารไมเปลี่ยนสําหรับผูที่ทานอาหารอยูที่โรงอาหารหรือรานอาหาร แตผูที่
จะใชภาชนะนํากลับไปหอพักหรือกลับไปที่ทํางาน อาจจะตองจายเพิ่มขึ้น 2 บาท และวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
เปนกําหนดวันเดียวกับทีม่ หาวิทยาลัยจะปดทาง Cover way สําหรับใชสัญจรไปมา จากการใชรถมอเตอรไซด
และรถปอบทั้งหลาย จะเปนเพียงรถจักรยานเทานั้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ที่ประชุมรับทราบ

8.2.5 เรื่อง การเปด Website ศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากปจจุบัน ฝายบริหาร ศูนย
รังสิต ซึ่งรับผิดชอบหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 2 หนวยงาน คือ กองงานศูนยรังสิต และสํานักงาน
อาคารสถานที่ ศูนยรังสิต โดยทั้ง 2 หนวยงานจะเปนหนวยงานที่ใหบริการสวนกลางและดูแลดานอาคารสถานที่
รวมทั้งการดูแลสวัสดิการตาง ๆ ภายใน มธ. ศูนยรังสิต ทั้งนี้ การเผยแพรขาวสารของหนวยงานทั้ง 2 หนวยงาน
จะผานทาง 2 Website ไดแก Website ของกองงานศูนยรังสิต และ Website ของสํานักงานอาคารสถานที่ศูนย
รังสิต ซึ่งเปน Web ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับองคกรและมีสวนบริการอยูบาง แตเปนประโยชนกับบุคคลภายนอกนอย
เพราะบุคคลภายนอกไมทราบวาเมื่อตองการขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยรงั สิตในภาพรวม และบริการตางๆ จะหา
ขอมูลไดจากหนวยงานใด ฝายบริหาร ศูนยรังสิตจึงไดจัดทํา Website ศูนยรังสิตขึ้นเพื่อเปน Web สวนกลางที่จะ
ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ หนวยงานในศูนยรังสิตทั้งหมด การเดินทาง และบริการตาง ๆ ในศูนยรังสิต เชน
โรงอาหาร ธนาคาร โรงเรียน ไปรษณีย โรงพยาบาล หอพัก โดยจะใหขอ มูลสั้น ๆ และเชื่อมตอไปยัง Website
ของหนวยงานที่รับผิดชอบบริการเหลานั้น รวมทั้งรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยรังสิต โดยไดเปด Website

- 44 ดังกลาวแลว ตัง้ แตวนั ที่ 14 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา
ในกรณีที่หนวยงานที่จะจัดกิจกรรมและตองการประชาสัมพันธผาน Website ศูนยรังสิต
สามารถสงขอมูลไปที่นางสาวนฤมล แกวปาน สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต E-mail: narumon@tu.ac.th
เพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต ไดจัดทําหนังสือเวียนแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ
ดวยแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา สําหรับ Website ภาษาอังกฤษของ มธ. ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนและมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธรับไปดําเนินการ ไมทราบผลการดําเนินงานเปนอยางไร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา จะพยายามดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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