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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2553
วันจันทรที่ 22 มีนาคม 2553
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต
3. ผูชวยศาสตราจารย กมลทิพย แจมกระจาง รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
4. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
5. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
8. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
9. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
10. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
11. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
12. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
15. รองศาสตราจารย ปราณี
อัศวภูษิตกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร
16. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
17. อาจารย กนกรัตน
กิตติววิ ัฒน
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว เจริญพรสุข รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
19. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
20. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
21. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะสหเวชศาสตร
22. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

-224. ผูชวยศาสตราจารย พรรณจิรา ทิศาวิภาต

รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง
25. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
26. อาจารย ดร.สสิธร
เทพตระการพร รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
27. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
28. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
29. รองศาสตราจารย ดร. พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
30. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
31. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
32. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
33. นายกิตติภมู ิ
วิเศษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
35. ผูชวยศาสตราจารย ประวิทย เรืองไรรัตนโรจน แทนผูอํานวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
36. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
37. รองศาสตราจารย ศรีปทุม นุมอุรา
แทนผูอํานวยการสถาบันภาษา
38. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
39. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
40. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคาํ ปรึกษาแหง มธ.
41. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
42. ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ วงศสุวานิช แทนประธานสภาอาจารย
43. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
44. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
45. นางรัญจวน
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
46. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
47. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
48. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. อาจารย ธีรยุทธ

บุญมี

ผูอํานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

-32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั

ศุภชลาศัย

3. นางสาวจารุณี

มุมบานเซา

ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ
แหง มธ.
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
2. นายมนตรี
3. นางสาวศิรพิ ร
4. นายสมพงษ
5. นางดวงใจ
6. นางอัจฉรา
7. นางนุตรฮายาตี
8. นางสุกัญญา
9. นางสาวทิพวรรณ
10. นายวรพจน
11. นายสมศักดิ์
12. นางสาวมยุลี
13. นายอดิศร
14. นายฐิตกิ ร

สําราญเวทย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ฐิรโฆไท
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
ศุภสารัมภ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
วีระสัมพันธ รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังขแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.45.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2553 (5 เมษายน 2553)
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2553 วันจันทรที่ 5
เมษายน 2553 กําหนดการเปนไปตามเอกสารที่แจกในทีป่ ระชุม ซึ่งปนี้จะไมมกี ารมอบรางวัลนักกฎหมายดีเดน
เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดปรับระบบการดําเนินการเปน 1-2 ป/ครั้ง และ
ปนี้เปนรอบทีค่ รบกําหนดทีจ่ ะทบทวนการมอบรางวัล จึงจะไมมกี ารมอบรางวัลนักกฎหมายดีเดนในปนี้ และวัน
สัญญา ธรรมศักดิ์ ในปนี้ จะตรงกับชวงปดเทอมของมหาวิทยาลัย และตอเนื่องกับวันหยุดราชการหลายวัน จึงขอ
เรียนเชิญผูบริหารมารวมงานดังกลาวและวางพานพุมดอกไมสักการะอนุสาวรีย ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์
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1.2 เรื่อง ขอความรวมมือรณรงคเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความ
รวมมือรณรงคเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนเรื่องที่ขอใหชวยดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โดยศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความ
มั่นคง ศูนยบญ
ั ชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ขอความรวมมือกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมกันรณรงคเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดังนี้
1. เนนความตัง้ ใจในการปฏิบัติงานเทิดทูนพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
2. ขอความรวมมือทุกหนวยงานปฏิบัติโดยใชหลัก “น้ําดีไลน้ําเสีย” ใหปฏิบัติไดทั้งทางตรงและ
ทางออมดวยการประชาสัมพันธโดยเนนการนําโครงการของพระองคทานมาปฏิบัติในหนวยงานและครอบครัว
ตนเองใหเกิดเปนรูปธรรม
3. แนวทางการสรางความสามัคคีของคนในชาติควรเนนในกลุมวัยรุน และเยาวชนโดยผูใหญ
เปนแบบอยางที่ดีกอน
4. มุมมองสังคมการแยกสีของคนในชาติควรดําเนินการแบบกลาง ๆ เนนความรูสึกทีด่ ีตอกัน
มองพระองคทานเปนศูนยกลาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรจัดงานแฟชั่นโชว
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะศิลปกรรมศาสตรกําหนดจัดงานเพื่อ
แสดงผลงานของนักศึกษา ซึ่งจะมี 2 งาน งานแรกคือนิทรรศการศิลปะนิพนธ ปการศึกษา 2552 สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบพัสตราภรณ ระหวางวันที่ 26-31 มีนาคม 2553 โดยจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 26 มีนาคม
2553 ณ Atrium Zone ชั้น 5 ศูนยการคา Central World จะมีการแสดงแฟชั่นโชว ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 ณ
Discovery Plaza Siam Discovery และงานที่สองเปนการแสดงการออกแบบนิพนธ ครั้งที่ 2 โดยผลงานออกแบบ
ของนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2552 สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน
2553 ณ หอศิลปลําปาง (ปทมเสวี) กาดกองตา (ถนนตลาดเกา) จังหวัดลําปาง
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1.4 เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
ระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5) กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2552 จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประธานแจงใหที่ประชุบทราบวา สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการ

-5ประเมินคุณภาพทางดานวิชาการ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีอุดมศึกษาไทย ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงให
ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งที่แลว ในครั้งนี้มีเอกสารที่ยืนยันวา กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย คือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. สวนกลุมสาขาเกษตรศาสตร คือมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กลุมเทคโนโลยี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยทีส่ ถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรไดรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในระดับดีเยีย่ มสูงสุด 3 สาขาวิชาจาก 6 สาขาวิชา ที่มีการ
ประกาศรางวัล
รองอธิการบดีฝายวิจยั กลาววา การประชุมครั้งที่แลวไดแจงใหทราบโดยที่ไมมีเอกสาร ในครั้งนี้
มีเอกสารเรื่องหลักเกณฑในการประเมินใหผูบริหารทราบ เพื่อที่จะไดนําไปพิจารณาในปตอไป สวนสาขาวิชา
หรือคณะดานอื่น ๆ สามารถสมัครรวมในโครงการนี้ไดหรือไม ขอเรียนวาจะมีโครงการขยายไปทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยกรรมการประเมินจะมีอาจารยของ มธ. รวมเปนกรรมการในการคิดเกณฑ
ตาง ๆ สําหรับดานสังคมศาสตร ในเอกสารหมายเลข 2 เปนรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เขารวม และ สกว. ไดนําไปจัด
กลุมวา จะอยูใ นสาขาวิชาใดบาง ตามเอกสารหนา 3 และ 4 ในหนาถัดไปจะมีการประกาศในสาขาอืน่ ๆ ที่ยัง
ไมไดประกาศ คือ สาขาแพทยและสาขาวิทยาศาสตร ตัวบงชี้จะอยูใ นหนา 4 ซึ่งมีรายละเอียดนําเสนอมาดวย จะ
เห็นวามีการใหน้ําหนักของวารสารวิชาการหลายประเภท โดยคะแนนไมเทากัน รวมไปถึง Proceeding และยัง
รวมถึงเรื่องสิทธิบัตรในหนา 6 ดวย จะนํามานับคะแนนเทียบเทากับบทความ จึงขอฝากผูบริหารพิจารณาเขารวม
การสมัครในปตอไป เพื่อลองประเมินวา มีคุณภาพเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นหรือไม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม.
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง การเผยแพรขาวสารผานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สถานีวทิ ยุกระจายเสียง มธ. ซึ่งคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนดูแลอยูไ ดสง ผังรายการ และขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ใหเผยแพรขาวสารตาง ๆ ผาน
สถานีวิทยุ มธ. ทั้งระบบการรับฟงทางวิทยุและอินเตอรเนต
คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา สถานีวิทยุ มธ. สงกระจายเสียงในระบบ
เอ เอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 981 กิโลเฮิรท ไดปรับปรุงผังรายการใหม โดยขยายเวลาเพิม่ ในการกระจายเสียง
ออกอากาศเปน 11.00 น. - 21.00 น. ทุกวันจันทร-วันศุกร และกําหนดใหเวลา 11.00 น. - 12.00 น. เปนรายการ
เผยแพรกจิ กรรมขาวสารความเคลื่อนไหวของทุก ๆ หนวยงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาในทุกศูนย
การศึกษา ทั้งนี้ขาวสารจะถูกเผยแพรออกไปไดหลายชองทางดังนี้ คือ
1. ออกอากาศทางสถานีวิทยุธรรมศาสตร AM 981 KHz (ซึ่งมีเขตบริการสามารถรับฟงได
ครอบคลุม 24 จังหวัดภาคกลาง) และออกอากาศไปพรอมกันกับทางอินเทอรเน็ต www.jc.tu.ac.th (ซึ่งสามารถรับ
ฟงไดครอบคลุมทั่วโลก) โดยออกอากาศสดทุกวันจันทร-วันศุกร ในรายการทองไปในแดนโดม ชวงเวลา

-611.00 น. - 12.00 น.
2. สงไปยังศูนยขาวไทยยูนิวส http://live.curadio.chula.ac.th ซึ่งเปนที่รวมขาว จากพันธมิตร
วิทยุของสถาบันการศึกษา และทุกสถานีของพันธมิตร จะนําไปเผยแพร เปนขาวตนชั่วโมง (ออกทางคลื่นวิทยุ
ของแตละสถาบัน ทั้ง AM และ FM ซึ่งจะครอบคลุมทั้งประเทศ)
3. ออกอกาศทางรายการเครือขายสายตรงวิทยุซึ่งเปนรายการจากความรวมมือของสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษา 11 แหง ออกอากาศสดทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 12.00 น. - 13.00 น.กระจายเสียงพรอมกัน
5 สถาบันคือ สถานีวิทยุจฬุ าฯ สถานีวิทยุ มธ. สถานีวิทยุ มอ.ปตตานี สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ สถานีวิทยุ
มหาสารคาม สถานีวิทยุเชียงใหม และสถานีวิทยุขอนแกน
ดังนั้น ทางสถานีวิทยุ มธ. จึงขอความรวมมือจากผูบริหารคณะตาง ๆ และทุกหนวยงานในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของคณะ/หนวยงานโดยการเขารวมจัดรายการ สงขอมูลขาวสาร การเผยแพรการจัด
กิจกรรม ผลงานวิชาการ การบริการสังคม หรือ การใหสมั ภาษณจากผูท ี่มีความชํานาญ เพื่อประชาสัมพันธ มธ.
ใหกวางไกลตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีหนวยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ปที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม 2553
2. จดหมายขาวของสํานักทะเบียนและประมวลผล ปที่ 4 ฉบับที่ 31 เดือนมกราคม 2553
3. จุลสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2553

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดรับการรับรองเปน 1 ใน 10 สถาบัน
หลักในการจัดฝกอบรม
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมกลาววา ตามที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดใหผบู ริหารสาย
สนับสนุนวิชาการ ในระดับกลางและระดับตนตองผานการอบรมจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. นั้น
ขณะนี้ทาง สกอ. ไดประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยหลักในการจัดอบรมใหกับบุคลากรดังกลาว
ปรากฏวา มธ. โดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดรับการรับรองเปน 1 ใน 10 สถาบันหลักในการจัด
ฝกอบรมใหกบั ขาราชการที่จะขึ้นเปนผูบริหาร โดยทางสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดรับการรับรองใน
3 หลักสูตร คือ ผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ขณะนี้มขี าราชการจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่ว
ประเทศทั้งหมด 1,133 คน ทีย่ ังตกคางอยู และทางสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมพยายามทีจ่ ะจัดให
ขาราชการดังกลาวไดรับการอบรมโดยจะตองทําการฝกอบรมใหสําเร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2533 ในสวนของ

-7มธ. จากขอมูลที่สงไปยัง สกอ. มีผูที่คางอยูประมาณ 36 คน ใน 36 คนนี้ ทาง สกอ. มีเงินสนับสนุนใหคนละ
8,000 บาท สวนที่เหลือทางมหาวิทยาลัยตองจายเอง โดยหลักการ มธ. สามารถอบรมใหกับขาราชการสวนที่คาง
อยูนี้ได 25% เทานั้น หรือประมาณ 11 คน/1 หลักสูตร ซึ่งจะพยายามจัดใหครอบคลุมและใหแกขาราชการที่รอ
การบรรจุดังกลาว
ประธานกลาววา เกณฑของ สกอ. เรื่องการแตงตั้งผูบริหารระดับกลางในสถาบันอุดมศึกษาตอง
ผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่ ก.พ.อ. เห็นชอบหรือเปนผูดําเนินการ กรณีที่เคยกลาวกันถึงการแตงตั้งหัวหนา
งานหรือผูอํานวยการกองไมได ตองรักษาการไปกอนเนือ่ งจากขาดคุณสมบัติขอนี้ ก.พ.อ. ไดอนุมัตใิ หหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 10 หนวย เปนผูจัดหลักสูตร และมีเงื่อนไขขอหนึ่งคือ หากจัดอบรมและนําคนของ
ตัวเองเขาอบรมดวยตองไมเกิน 25% จะไดมีความหลากหลาย และจัดใหบุคคลอื่นดวย ทางสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมไดรับการรับรองใหเปนผูจ ัดไดตามมาตรฐานที่ สกอ. วางไว ขอใหประสานงานกับฝายบริหารบุคคล
ตอไป ในเรื่องการจัดหลักสูตร ในเรื่องการคัดเลือกคนที่ยังคางอยู ซึ่งอาจจะมีหัวหนางานกับผูที่จะเปน
ผูอํานวยการกองคางอยูจํานวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยทีย่ ังไมผานการอบรมประมาณ 20-30 คน อาจจะจัด 2 รุน ก็จะ
ครบตามโควตาที่กําหนด ในทางปฏิบัติ คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน จะไดทราบวา มีชองทางในการสง
บุคลากรเขามาอบรมเพื่อจะแตงตั้งเปนหัวหนางานตอไป ในแงของวันเวลาและเงื่อนไขการจัดหลักสูตร การสง
คนเขาอบรมในหลักสูตร ทางสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมจะไดหารือกับฝายบริหารบุคคลเพื่อดําเนินการ
ตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
2.1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารย ศศิพัฒน
ยอดเพชร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ไดมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอดเพชร ขาราชการในสังกัด มธ. ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร (สวัสดิการผูสูงอายุ) ภาควิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

2.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
2.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)

-8รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการจาก
ผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 6 ราย และมีมติดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย 4 ราย
1.1 อาจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณะรัฐศาสตร
1.2 อาจารย ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1.3 อาจารย ดร.สิทธิพงศ รักตะเมธากุล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 อาจารย ดร.ศิริกุล มะโนจันทร
คณะแพทยศาสตร
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงรองศาสตาจารย 2 ราย
2.1 ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย และ
รองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย และใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

2.2.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5156) ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโททางคณิตศาสตร”
(2) จาง น.ส.จรินทรทิพย เฮงคราวิทย นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 5156) โดยใหไดรับคาจาง
ขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2553 เปนตนไป ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.จรินทรทิพย เฮงคราวิทย นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

-92.2.3 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) ขออนุมัตติ ัดโอนอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ตําแหนงเลขที่ 5860)วุฒิปริญญา
ตรี คาจางขั้น 9,570 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี ไปตัง้ จายที่สํานักงานนิติการ และกําหนดตําแหนงเปนนิติกร
(2) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ตําแหนงเลขที่ 5861) วุฒิ
ปริญญาตรี คาจางขั้น 9,570 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
กําหนดตําแหนงเปนตําแหนงนักตรวจสอบภายใน โดยมีเงื่อนไข “ใหยุบอัตราพนักงานเงินรายได ประเภท
ชั่วคราว ตําแหนงนักตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา เพื่อเปนการทดแทน”
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่สํานักงานนิตกิ ารและสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามที่เสนอ

2.2.4 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ตําแหนงเลขที่ 5856) ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

2.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
2.3.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได
ประเภทประจํา และปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจางชั่วคราว (งบพิเศษ)
เขาสูการเปนพนักงานเงินรายได
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใชระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได พ.ศ. 2552 และไดกําหนด

- 10 หลักเกณฑและวิธีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของลูกจางหนวยงานเขาสูการเปนพนักงานเงินรายได ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยหนวยงานจะตองดําเนินการเสนอแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายไดประเภทประจํา
และปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจางหนวยงานเขาสูการเปนพนักงานเงินรายได ใหแลวเสร็จภายในเวลา 1 ป นับแต
วันที่ระเบียบมีผลบังคับใช ซึ่งระยะเวลาดังกลาวจะสิ้นสุดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2553 นั้น เนื่องจากไดครบ
กําหนดระยะเวลาที่หนวยงานจะตองดําเนินการตามนัยขางตนแลว แตมีหนวยงานทีย่ ังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน 19 หนวยงาน ฝายบริหารบุคคลพิจารณาแลว เห็นควรขยายเวลาในการใหหนวยงานดังกลาวเสนอแผน
อัตรากําลังและการปรับเปลีย่ นสถานภาพของลูกจางหนวยงานเสนอแผนอัตรากําลังและการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของลูกจางหนวยงานตอไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เปนเรื่องขอขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งมีบางหนวยงานยังทําไมเสร็จ
และในหนวยงานที่ทําไมเสร็จ ลําดับที่ 18 ศูนยอินเดียศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี
ไมมีขอบังคับใหบริหารเอง ขอใหฝายบริหารบุคคลประสานงานเปนการภายในกับศูนยอินเดียศึกษาวา มีอัตรา
กําลังในลักษณะนี้หรือไม อยางไร หากไมมีใหตัดออก หากมี ใหขอปรับมาในกรอบของสํานักงานอธิการบดี
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา คณะพยาบาลศาสตรสงใหมหาวิทยาลัยกอนการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่แลว ไมทราบวา เรื่องอยูที่ใด
ประธานกลาววา ขอใหฝายบริหารบุคคลรับไปตรวจสอบ อาจจะมีบางหนวยงานที่ประสบ
ปญหาในลักษณะนี้ ขอใหไปดูใหครบถวนภายในเวลา 3 เดือนนี้ ผูบริหารหนวยงานทั้ง 18 หนวย ขอใหดแู ลเรื่อง
นี้ หากสงมาแลวใหแจงฝายบริหารบุคคลวา เรื่องสงมาตั้งแตเมื่อใด อยางไร จะไดนาํ เขาพิจารณาใหทันในครั้ง
ตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติขยายเวลาการเสนอแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได
ประเภทประจํา และปรับเปลี่ยนสถานภาพลูกจางหนวยงานเขาสูการเปนพนักงานเงินรายได ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
3.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะทันตแพทยศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตรไดเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณาแลว ขอเสนอขอมูลและความเห็น ดังนี้

- 11 ก. ขอมูล
1. คณะทั นตแพทยศาสตรไ ดดํา เนิน การเป ด สอนหลั ก สูตรระดับปริญญาเอกครั้งแรก ในป
การศึกษา 2545 โดยใชชื่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จนกระทั่งปจจุบันจึงไดขอปรับปรุงหลักสูตร
โดยขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก และเปลี่ยน
ชื่อปริญญาใหตรงกับชื่อหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
2.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จาก หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา เพิ่มกลุมผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือ
เทียบเทาในสาขาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในทุก
แผนการศึกษา
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลคะแนนความรูภ าษาอังกฤษ โดยระบุเกณฑ
ผลคะแนนในการรับเขาศึกษาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และเพิ่มขอกําหนดเงื่อนไขผลคะแนนภาษาอังกฤษ
สําหรับผูมีคะแนนไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยคณะอาจรับเขาศึกษาไดแตจะตองสอบภาษาอังกฤษให
ไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด กอนการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
2.4 เพิ่มเติมรายละเอียดเกีย่ วกับการสอบปองกันวิทยานิพนธ เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบ โดยเพิ่มโครงสรางหลักสูตรแผนการศึกษาแบบ 2.1
สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรแบบ 2 รูปแบบที่ 2 ซึ่งเปนแผนการศึกษาที่
ตองศึกษารายวิชา ทําวิทยานิพนธ และฝกอบรมความชํานาญเฉพาะทางทันตกรรมในสาขาตาง ๆ สาขาใดสาขา
หนึ่ง
4. ปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
4.1 วิทยานิพนธ มีการแกไขคําอธิบายรายวิชา ในรายวิชา ทด.900 วิทยานิพนธ
4.2 วิชาบังคับเลือก
4.2.1 เปดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกเพิ่มจํานวน 5 รายวิชา เพื่อใหทันสมัย และ
สอดคลองกับความตองการของการใชงานในปจจุบัน
4.2.2 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 1 วิชา
4.3 วิชาเลือก เปดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเพิ่ม จํานวน 2 วิชา เพื่อเปนทางเลือกใหนักศึกษา
ไดมีวิชาสําหรับศึกษาเพิ่มขึน้
4.4 วิชาที่สอนโดยคณะสหเวชศาสตร แกไขชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 5 วิชา และ
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 วิชา
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรดังกลาว มีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับ

- 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งมี
การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. การปรับปรุงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จาก ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปน ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก มีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรทีม่ ีลักษณะเชิง
วิชาการ จึงเห็นควรใหคณะทันตแพทยศาสตรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาไดตามที่เสนอมา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา จากหลักสูตรเดิมที่ไดดําเนินการมามีผูจบ
การศึกษาแลวบางหรือไม และหากมีผูสําเร็จการศึกษา ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดมีการประเมินหลักสูตร
อยางเปนระบบในการสอบถามจากอาจารยและนักศึกษาที่จบ และสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลีย่ นแปลงไป ไดมี
การศึกษาวิจยั ในลักษณะเชนนี้หรือไม
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา ตัง้ แตเปดหลักสูตรนี้มาจนถึงขณะนี้ มีผูจะแจงจบ
1 คน ในเดือนมีนาคม 2553 สวนที่เหลือยังไมจบ จึงยังไมไดประเมินหลักสูตรที่ผานมาวาเปนอยางไร แต
หลักสูตรที่นําเสนอนี้เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสูตรของ
บัณฑิตศึกษา และใหสอดคลองกับชื่อปริญญาเพื่อใหมคี วามเหมาะสม จึงนําเสนออีกครั้งหนึ่ง ซึง่ จะใชในป 2553
และตองทําตามแบบฟอรมทีเ่ ปน มคอ.
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา หากเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จะกลายเปนคนละ
หลักสูตรทันที ตามความเขาใจนั้นอาจเปลีย่ นเนื้อหาได แตจะเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรหรือปริญญาไมได หากเปลีย่ น
จะเปนคนละหลักสูตรคนละปริญญา
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีหลักสูตรเดิมผูที่จบคงตองใชชื่อปริญญาเดิม แต
หลักสูตรที่นําเสนอนี้ ในเอกสารจะปรากฏอยูหนา 11 ของ มคอ. 2 ตั้งแตป 2553 เปนตนไป คงจะตองใชชื่อ
ปริญญาใหมใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตร
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา โดยความหมายจะกลายเปนหลักสูตรใหม ไมใชหลักสูตร
ปรับปรุง ชื่อปริญญาก็เปลี่ยน ชื่อหลักสูตรก็เปลี่ยน ใหเสนอในลักษณะที่เปนหลักสูตรใหม ควรจะตรวจสอบใน
กรณีดังกลาว
ประธานกลาววา ประเด็นของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร คือ เสนอเชนนี้อาจจะไมใช
หลักสูตรปรับปรุง เพราะเปลี่ยนชื่อปริญญาดวย หากประสงคจะเสนอลักษณะนี้ตองเสนอเปนหลักสูตรใหม เมื่อ
เสนอแลว อาจจะจําเปนตองเสนอปดหลักสูตรเกา เมื่อบัณฑิตหรือผูสมัครเขาเรียนคนสุดทายไดจบไปพรอมกัน
ขอใหฝายวิชาการตรวจสอบประเด็นนี้วา ในทางเงื่อนไขของ สกอ. ลักษณะทํานองนีต้ องถือเปนหลักสูตรใหม

- 13 หรือไม หากเปนจะตองดําเนินการตอไปอีกขั้นตอนหนึง่ คือ ตองปดหลักสูตรเกาดวย
4. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา เนือ่ งจากหลักสูตรนี้มีแผนการศึกษาหลายรูปแบบและ
ในหมวดวิชาบังคับ ในหลาย ๆ รูปแบบจะมีวิชาบังคับคือ จริยธรรมการวิจัย ซึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญ มีประเด็น
คือ แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1 จะเปนรูปแบบที่ไมมีวิชานี้ ขอสอบถามวามีเหตุผลอะไรที่ไมนําวิชา
จริยธรรมการวิจัยบรรจุไว
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา เหตุที่ไมมวี ิชาจริยธรรมการวิจัยในรูปแบบที่ 1 ทั้ง 2
รูปแบบ เขาใจวา จะเปนรายวิชาเลือกและตรงกับหนวยกิตที่ตั้งไว แตในรายละเอียดของเหตุผลที่ไมนําวิชา
จริยธรรมการวิจัยเขามาบรรจุอยูในแผนการศึกษาแบบที่ 1 นั้น ไมทราบเชนเดียวกัน
5. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา วิชานี้เปนหมวดวิชาบังคับ รายละเอียดจะปรากฏในหนา
15-17 ซึ่งรูปแบบแรกจะไมมีวิชาจริยธรรมการวิจยั แตรปู แบบอื่น ๆ จะมีทั้งหมด ไมใชวิชาเลือก เมื่อมองในเชิง
วิชาการเปนวิชาที่สําคัญ และเมื่อเห็นตัดวิชานี้ออกไปในรูปแบบที่ 1 จึงคอนขางแปลกใจ
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรรับประเด็นนีไ้ ปหารือกับกรรมการ
หลักสูตร เขาใจวาเปนคําถามที่มีความสําคัญอยูในตัว หากเปนวิชาบังคับจะตัดออกไดอยางไร ขอใหมีคําตอบใน
ประเด็นนี้ใหชดั เจนวา ตัดไดหรือไมได เพราะอะไร ใหเหตุผลประกอบการพิจารณา เสนอผานฝายวิชาการ และ
ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการขอคําชี้แจงที่ชัดเจนในประเด็นนีก้ อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ชองปาก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 คณะทันตแพทยศาสตร และมอบหมายใหคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตรและรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการดานหลักสูตรและการจัดการการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

3.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร และรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยสํานักบัณฑิตอาสาสมัครไดเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. 2553 โดยขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร/รางขอบังคับดังกลาวแลว ขอเสนอขอมูล
และความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
ก. ขอมูล
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
1. สํานักบัณฑิตอาสาสมัครไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2512 โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวจะไดรบั “ประกาศนียบัตรชั้นสูง

- 14 บัณฑิตอาสาสมัคร” ตอมาในป 2535 สํานักฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปน “หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)” จนกระทั่งปจจุบันจึงไดขอปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน หลักสูตรดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เปนหลักสูตรภาษาไทย ทีจ่ ัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคแบบเต็มเวลาและดําเนินการในรูปแบบโครงการปกติ มีเปาหมายรับนักศึกษา 30 คน/ป โดย
มีสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. 2549 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เพิ่มปรัชญาของหลักสูตรโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีจติ สํานึกรับใชสังคม สามารถนํา
องคความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชาวชนบทใหเกิดความเขมแข็ง พรอมนี้ไดปรับวัตถุประสงคให
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครและการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยและสังคม
โลกในปจจุบนั
2.3 ปรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา โดยกําหนดรับนักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ
ในกรณีที่เปนนักศึกษาตางชาติ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทํางานดานการพัฒนา สามารถใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี และหนวยงานตนสังกัดเปนผูส ง/รับผิดชอบคาใชจาย
2.4 เพิม่ เติมรายละเอียดวิธกี ารคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยกําหนดใหผูสมัครชาวไทยตองสอบ
ขอเขียนวิชาความรูทั่วไปทางดานสังคมศาสตร การพัฒนาและการอาสาสมัคร รวมถึงสอบสัมภาษณ ในกรณีที่
เปนผูสมัครชาวตางประเทศ ใหอยูใ นความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัคร
2.5 เพิม่ รายละเอียดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพิม่ เงือ่ นไขการทําและการสอบวิชาการคนควาอิสระ นอกจากนี้มกี าร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดระยะเวลาการศึกษา จาก “...ทั้งนีต้ องไมเกินอีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ” เปน “...ทัง้ นี้ตอง
ไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ”
2.6 เปลีย่ นแปลงการวัดผลการปฏิบัติงานสนาม จาก 2 ระดับ S/U เปนคาระดับ 6 ระดับ พรอมนี้
ไดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา จาก ไดคาเฉลีย่ ในทุกรายวิชาระดับ 3.00 ขึน้ ไปของการศึกษางานรายวิชา
และ ได S ในการปฏิบัติงานสนาม เปน ไดคา ระดับ B ขึ้นไปของการศึกษางานรายวิชาและวิชาการปฏิบัติงานสนาม
2.7 เปลี่ยนแปลงโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย (1) วิชาบังคับ : การศึกษางานรายวิชา และ
การปฏิบัติงานสนาม (2) วิชาการคนควาอิสระ พรอมนี้ไดเพิ่มวัตถุประสงคของการศึกษาหมวดวิชาการปฏิบัติงาน
สนามและวิชาการคนควาอิสระ และเปลี่ยนสารนิพนธ เปน การคนควาอิสระ โดยมีการปรับปรุงในสาระสําคัญดังนี้

- 15 1) การศึกษางานรายวิชา แบงการศึกษางานรายวิชาเปน 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชา
เสริมสรางจิตสํานึกอาสาสมัคร หมวดวิชาเสริมสรางทักษะการทํางานพัฒนา หมวดวิชาความรูแ ละโลกทัศนทาง
สังคม พรอมทั้งเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิตและคําอธิบายรายวิชาจํานวน 3 วิชา คือ บอ.511 การ
ศึกษาวิจยั ทางสังคม บอ.512 เทคนิคการทํางานในชนบท บอ.520 ความรูวา ดวยสังคมไทย นอกจากนี้ไดปดวิชา
จํานวน 2 วิชา คือ บอ.510 จิตวิทยาสังคม บอ.521 การพัฒนาชนบทไทย และเปดวิชาใหมทดแทน จํานวน 2 วิชา คือ
บอ.510 งานอาสาสมัครในชุมชน บอ.531 ชนบทไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง
2) การปฏิบัติงานสนาม เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มวัตถุประสงคการ
ปฏิบัติงานสนาม จาก บอ.530 การปฏิบัติงานสนาม เปน บอ.540 การปฏิบัติงานสนาม
3) การคนควาอิสระ เปลีย่ นรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และเพิ่มวัตถุประสงค จาก
บอ.540 สารนิพนธ เปน บอ.550 การคนควาอิสระ
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิต
อาสาสมัคร) พ.ศ. 2553
1. สํานักบัณฑิตอาสาสมัครไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) มาแลวจํานวน 4 ครั้ง คือ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2535 จนกระทั่งปจจุบัน จึงไดขอปรับปรุงขอบังคับใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ซึ่งขอบังคับฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552
2. รางขอบังคับฯ ฉบับนี้มีการกําหนดเนื้อหาบางสวนในลักษณะเดียวกับขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. 2535 และมีการปรับปรุงแกไข/เพิ่มเติมใน
ประเด็นสําคัญหลายประการ เชน บทนิยาม ระบบการศึกษา ระยะเวลา การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การวัดผล
การศึกษา เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร เปนตน
3. ขอบังคับนี้จะมีผลใชบังคับกับนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ตั้งแตปก ารศึกษา 2535 เปนตนไป สําหรับขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. 2535 จะยังคงมีผลบังคับใชกับนักศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษากอนปการศึกษา 2553
และยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูใ นปจจุบัน จะยังคงใชขอบังคับฯ ฉบับเดิมตอไป จนกวานักศึกษาเหลานัน้ จะ
สําเร็จการศึกษา หรือหมดสถานภาพการเปนนักศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ขอบังคับจะเปนไปในลักษณะเดียวกันเพื่อใหสอดคลองกันกับลักษณะ

- 16 เฉพาะของการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร (บอ.) ซึ่งมีภาคสนามอยูดวย จึงตองมีขอบังคับแยกเฉพาะตาง
จากขอบังคับของปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยทัว่ ไป
2. ผูอํานวยการสถาบันบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในการเปลี่ยนวิชาสารนิพนธเปนการคนควา
อิสระ เดิมไดรบั การยืนยันวา จะใชคําวาสารนิพนธ ขณะเดียวกันไดรับการยืนยันจากฝายวิชาการวา มีการ
เปลี่ยนแปลง ไมมีการใชคํานี้ แตในรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
การใชคําวา สารนิพนธ หากมีการใชคํานี้ไดจริง ขอยืนยันใชคําวา สารนิพนธ ตามเดิม ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เพราะในรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2553 ซึ่งกําลังจะพิจารณาตอไป มีการใชคําวาสารนิพนธ จะใชคํานีไ้ ดหรือไมได
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ศัพทที่ทาง สกอ. ใช จะใชคําวา การคนควาอิสระ สวนเรื่อง
ขอบังคับฯ ตองขอไปดูอีกครั้งหนึ่ง
ประธานกลาววา ฝายวิชาการไดยนื ยันตามที่เคยแจงกับสํานักบัณฑิตอาสาสมัครวา เกณฑใหม
เปนเรื่องการคนควาอิสระทั้งหมด โดยไมใชคําวาสารนิพนธ กรณีที่ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครแจงวา
ในขอบังคับฯ ซึ่งเขียนลอจากหลักสูตรมีคํานี้อยู จะไปแกใหสอดคลองกันทั้งระบบ
3. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ไมใชขอบังคับของหลักสูตร ขอบังคับของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครไดเปลี่ยนตามที่ฝายวิชาการใหเปลี่ยน แตขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในหนา 18 ขอ 25 ใชคําวาการทําสารนิพนธ
หรือการคนควาอิสระ
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในขอบังคับฯ ที่ยังใชคําวา สารนิพนธ เพราะมีบาง
หลักสูตรที่ขณะนี้ยังไมถึงระยะเวลาที่ตองปรับปรุงและมีการใชชื่อนี้ จึงใช 2 ชื่อนี้อยูในขอบังคับฯ แตหากมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมตั้งแตป 2553 ที่ใชขอบังคับฯ นี้เปนตนไป จะใหใชชื่อใหม
4. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ชื่อวิชาที่เปนภาษาอังกฤษ จะเปนการแปลคําตอคําและ
ผิดไวยากรณหลายวิชา ขอเสนอวาวิทยาลัยสหวิทยาการจะตรวจสอบและแกไขใหทั้งหมด
ประธานกลาววา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่ทําหลักสูตรขึ้นมาและแปลอยางเร็ว ๆ อาจจะ
ไมไดตรวจสอบ เพราะสนใจเรื่องภาษาไทยมากกวา แตเมือ่ แปลเปนภาษาอังกฤษแลว บางสวนอาจจะขัดแยงกัน
ขอใหทุกหลักสูตรทําลักษณะนี้ กลาวคือ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการอาสาจะตรวจสอบใหในกรณีที่พบวา มีสิ่ง
ใดผิดพลาดในเรื่องภาษาอังกฤษกอนนําเขาสภามหาวิทยาลัย เพราะคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการตั้งขอสังเกตใน
เรื่องการแปลลักษณะนี้มาหลายหลักสูตรแลว เห็นวาเปนประโยชนหากจะทําใหถูกตองครบถวนสมบูรณสมกับ
เปนหลักสูตรของ มธ.
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
และมอบหมายใหคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการไดพิจารณาปรับแกไขภาษาอังกฤษในหลักสูตร กอนที่จะนําเสนอ

- 17 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2. เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. 2553 และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ
3. ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

3.3 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาทีเ่ กิดจากขอบังคับ หลักสูตร และการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นั้น ฝายวิชาการไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จํานวน
4 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ที่
ใชบังคับกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลว มีความเห็นวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน เปนขอบังคับฯ ที่ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2541 ถึงแมจะมีการแกไขเพิ่มเติมเปน
ระยะ ๆ ก็ตาม แตกย็ ังมีขอกําหนด/ขอความบางประการทีไ่ มสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนการสอนใน
ปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยังไดเสนอใหปรับแก/เพิ่มเติม
ขอกําหนดบางประการ และนําขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มาผนวกรวมกับ
ขอบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาพการณในปจจุบัน
ฝายวิชาการไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ตามแนวทางและขอแนะนําของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยแลว
ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553
ไดมีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับฉบับนี้แลว โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. รางขอบังคับฯ ฉบับนี้มีการกําหนดเนื้อหาสวนใหญในลักษณะเดียวกับขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม) แตจะมีการปรับปรุงแกไข/เพิม่ เติมในประเด็น
สําคัญหลายประการ เชน ระบบการศึกษา คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียน
ศึกษารายวิชา เกณฑการวัดผลการศึกษา การเทียบและการโอนหนวยกิต เปนตน
2. ขอบังคับนี้จะมีผลใชบังคับกับนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแตปการศึกษา 2553
เปนตนไป ยกเวนหลักสูตรอืน่ ใดที่มีขอบังคับฯ ใชกับนักศึกษาตามหลักสูตรนั้นโดยเฉพาะ เชน หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (โครงการรวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ) รวมทั้ง

- 18 หลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ และจําเปนตองกําหนดขอบังคับไวเปนอยางอื่น ก็ใหใชขอ บังคับแยกตางหากได
นอกจากนั้น ความในขอ 5.2 เรื่องการจัดการศึกษา และขอ 10.4 เรื่องขอกําหนดหลักสูตรระดับปริญญาโท ใหใช
บังคับกับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป เนื่องจาก
ขณะนีย้ ังคงมีหลักสูตรระดับปริญญาโทในระบบไตรภาคบางหลักสูตรยังคงกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมครบ 45 หนวยกิต ตามเกณฑ สกอ.
3. สําหรับขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไข
เพิ่มเติม) และขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2529 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม)
จะยังคงมีผลใชบังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษากอนปการศึกษา 2553 และยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยู
ในปจจุบนั จะยังคงใชขอบังคับฯ ฉบับเดิมตอไป จนกวานักศึกษาเหลานั้นจะสําเร็จการศึกษา หรือหมดสถานภาพ
การเปนนักศึกษา
ฝายวิชาการไดจัดสงรางขอบังคับฯ ไปใหผอู ํานวยการบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ/หนวยงานและ
ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท/ปริญญาเอกของโครงการพิเศษตาง ๆ ไดพิจารณาและเสนอความเห็น เพื่อ
รวบรวมและเสนอเปนขอสังเกตประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การ
ปรับปรุงครั้งนี้เปนการปรับปรุงใหทนั สมัย หลายเรื่องเปนเรื่องที่สอดคลองกับเกณฑของ สกอ. หลายเรื่องเปน
เรื่องที่ปรับใหเปนปจจุบนั ไมวาจะเปนการลงทะเบียนออนไลน หรือการเทียบวิชา TU-GET เรื่องการตัดเกรดที่
เอา B- ออกไป ให C+ เทากับ B- มีรายละเอียดคอนขางมาก แตเปนเรื่องที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และหารือกับหลายคณะหลายครั้ง บางคณะก็มีความเห็นแตกตางอยูบาง ซึ่งจะรวบรวมใหหมด
ในการประชุมครั้งนี้ จะไดอภิปรายเหตุผลความจําเปนและขอความเห็นชอบในเรื่องขอแกไขนัน้ ในคราวเดียวกัน
จึงนําเสนอเพือ่ พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เรื่องของการวัดผลการศึกษา หลักเกณฑในการวัดผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี คงไมจําเปนตองเหมือนกับระดับปริญญาโท เพราะในระดับปริญญาตรีใหเกรดต่ํากวา 2.00
จึงจะ Retire ปริญญาโทตองเกรดต่ํากวา 3.00 เพราะฉะนั้น ชวงในการตัดเกรดจาก 3 ไป 4 หากตัดไปจุดเดียวจะแคบมาก
และมีความลําบากในการตัดเกรด หากจะใหเปนไปตามเดิม คือ A A- B+ B B – นาจะเหมาะสมกวาเพราะมีความ
ละเอียดในการใหคะแนนมากกวา ซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงก็แตกตางกันอยูแลว เปน A B+ B C+ C D+ D เพียงแตมีลบ
หรือไม เปนประเด็นที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาวถึง

- 19 3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา คณะไดใหความเห็นกับฝายวิชาการในประเด็นเดียวกันวา ใน
สวนของปริญญาโท ระดับ 3 คือ B ถาต่ํากวา B คือไมผาน ซึ่งเกรดจะหยาบมากและไมสามารถเห็นความแตกตางไดจริง
จะขอสอบถามรองอธิการบดีฝายวิชาการวา ในบางประเด็นที่คณะเสนอไปแลวไมผานหรือพิจารณาเปนอยางอื่น จะขอ
ทราบเหตุผลตรงนี้
ประธานกลาววา หากคณบดีคณะเศรษฐศาสตรมีขอสงสัยในประเด็นใด ใหเสนอประเด็นนั้นขึ้นมา
เพราะมีรายละเอียดคอนขางมาก ประเด็นใดที่ไมมีขอสงสัย จะไดผานไป เพราะในที่ประชุมกรรมการวิชาการที่ดูแล
เรื่องบัณฑิตศึกษาคงจะถกเถียงเรื่องนี้ตามขอสังเกตของคณะ ในประเด็นเรื่องเกรดมีทานใดจะมีขออภิปรายกอนที่จะให
ฝายวิชาการชี้แจง หรือหารือวาจะทําอยางไรกับเรื่องเกรดที่ควรจะสูงกวา 3.00 สําหรับปริญญาโท ซึ่งมีเหตุผลสวนนี้
เพราะปริญญาโทสวนใหญที่ผานคือ 3.00 หากไมแยมากคือ ได B ถาขยับขึ้นมาเปน B+ อีกระดับหนึ่ง ก็จะเปน A ซึ่ง
เปนการใหคะแนนคอนขางหยาบ
4. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา หากในรางขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเปลี่ยนเกณฑการวัดผล หมายความวา ทุกหลักสูตรตองเปลี่ยนไปตามนั้น เพราะขณะนี้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งยังมีการวัดผลเปน 6 ระดับ และหากตองเปลี่ยนเปน 8 ระดับ ตามขอบังคับนี้ หมายความวา
หลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัครดังกลาวตองเปลี่ยนไปเชนเดียวกันใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีของบัณฑิตอาสาสมัครมีขอบังคับตางหากที่ยกเวนขอบังคับนี้ จึงพิจารณา
โดยไมไดดูวา มีขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยูแลว โดยลักษณะการศึกษาที่มีความเปนพิเศษคือ ตองไปเรียนนอก
มหาวิทยาลัย 1 เทอม ระบบการวัดผลก็ไมไดกําหนดวา 1 เทอม ที่เรียนนอกมหาวิทยาลัยจะตองแบงเปนรายวิชา
หลักการคือแยกของบัณฑิตอาสาสมัครออกมาเปนกรณีพิเศษตางหาก
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เปนประเด็นแรกที่กรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นวา ควรจะปรับให
เหมือนกัน เพราะเปนลักษณะของการวัดผลโดยรวมของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
ไมคอยแตกตางกันในระดับปริญญาตรี โท และเอก จะเหมือนกันทั้งหมด ก็ไดมองเห็นชองวางตามที่คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตรมีความเห็นวา มีความถี่นอยลง แตในทางกลับกันคือ คนที่ได B+ จะไดเกรดเพิ่มขึ้นคือ 3.5 ไมใช 3.33 เมื่อ
เทียบกับแบบเดิม และอาจจะมี B– มาชวย แทนที่จะหลุดไปที่ C ซึ่งมองวาจะเปนการเฉลี่ยกันไป หากจะบังคับใช
จะเปนบัณฑิตที่เขาตั้งแตป 2553 เปนตนไป ฉะนั้นเปนการมองในแงภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการวัดผล
ประธานกลาววา ทั้ง 2 ฝาย ก็มีเหตุผลเชนกัน ขึ้นอยูกับวา มธ. จะเลือกระบบใด ในภาพรวม
ในแงของความไมแตกตาง และทําใหนักศึกษาไดคะแนนสูงขึ้น หากได B+ ในเวลาเดียวกันก็บอกวา ควรไดมากกวา
3.00 เล็กนอย แตไมควรเปน 3.5 ดังนั้นควรจะเปนเทาใด อาจจะเปนเรื่องที่แตละคณะคิดไมเหมือนกัน แตขอบังคับนี้จะ
เปนขอบังคับรวม อาจจะตองรับฟงจากทุกคณะวา ระบบใดที่สอดคลองหรือเอื้อกับระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ของ มธ. ไดดีกวากัน อาจจะตองมีการโหวต เพราะรับฟงเหตุผลแลวมีท้งั 2 ดาน ขึ้นอยูกับคณะวา มองประเด็นอยางไร
มีความเหมาะสมในรูปแบบใด
5. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา คําถามคือ คิดจากผลประโยชนของใคร ตามที่รองอธิการบดีฝาย

- 20 วิชาการกลาวก็คือ มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบเหมือนกัน แตหากคิดจากแงมุมผลประโยชนของนักศึกษา การคิดเกรดที่
ละเอียด นักศึกษานาจะไดประโยชนมากกวาหรือไม
ประธานกลาววา เปนเหตุผลอีกมุมหนึ่งที่จะสนับสนุนวา ควรจะแบงยอย
6. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ขอสนับสนุนใหมี A- เพราะเขาใจวาถัดจาก B+ 3.5 ไป A ไมใชเรื่อง
งาย และนาจะเปนผลประโยชนของนักศึกษาตามที่คณบดีคณะรัฐศาสตรหรือคณะวิศวกรรมศาสตรกลาว ประเด็นที่สอง
การเทียบกับตางประเทศ ไมแนใจวาเทียบไดขนาดใด เวลาตัดเกรดก็ไมไดอิง Curve แตอิงเกณฑและกลุมไปพรอมกัน
เพราะฉะนั้น การที่มี B+ และขามไป A นาจะเปนผลลบตอนักศึกษา มธ. มากกวาผลบวก ซึ่งตองการใหมีความ
หลากหลายมากกวาเดิม
ประธานกลาววา เปนเหตุผลสนับสนุนใหมีลบ ซึ่งรับฟงไดทั้ง 2 ทาง แตไมไดหักลางกัน อยูที่วาจะ
มองในมุมใด เห็นวาตองมีการขอมติในเรื่องนี้ และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นวา จะใช
ระบบใดจาก 2 ระบบ
7. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา เสนอใหมี A- เชนเดียวกัน และมี B- เพื่อประโยชนของนักศึกษา
การเทียบเกรดในมหาวิทยาลัยตางประเทศมีหลายระบบ แตละมหาวิทยาลัยก็ใชไมเหมือนกัน หาก มธ. ตองการใหเรื่อง
นี้เปนประโยชนกับนักศึกษา เห็นวาการแบงยอยละเอียดนั้น จะเปนประโยชนกับนักศึกษา และเอื้อใหแกอาจารยในการ
พิจารณาในการประเมินแยกแยะวา ผูใดควรจะไดระดับคะแนนเทาใด หากมีชองใหอาจารยสามารถที่จะตัดสินได จะ
เปนประโยชนมากกวา
8. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา ในระดับปริญญาโทมีความจําเปนที่ตองมีการแบงยอย
ออกมาเปน A- เพราะหลังจาก B คือไมผาน หากไมมีจะทําใหการประเมินนักศึกษาคอนขางยากพอสมควร สวนประเด็น
ที่วา ปริญญาตรีควรจะมีดวยหรือไม อาจจะไมจําเปน เนื่องจากมี B- C+ ในการที่จะประเมินนักศึกษาได แตหากตองการ
ใหเหมือนกัน นาจะมี A- สําหรับปริญญาตรี แตไมจําเปนตองเหมือนกัน เนื่องจากการแบงยอยตางกันอยูแลว ปริญญา
โท หลังจาก B ก็จะไมผาน แตปริญญาตรีอยูไดถึง D จึงไมจําเปน ใหคงแบบเดิมไวนาจะเปนประโยชนกับนักศึกษา
ประธานกลาววา ใหพิจารณาเฉพาะปริญญาโทกอน ระดับปริญญาตรีจะใหเหมือนปริญญาโท
ใหอภิปรายในภายหลัง
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ควรจะเปนระบบเดียวกัน ไมควรจะ
เปน 2 ระบบ เพราะหลักในการตัดเกรด ไมวาปริญญาใดก็ใชหลักการตัดเกรดเดียวกัน จะตัดสินอยางไรก็ได แตตองใช
ระบบเดียวกัน
ประธานกลาววา ขอรับฟงเพียงครึ่งเดียววา คณบดีคณะพยาบาลศาสตรสนับสนุนวา นาจะเปน
เหมือนระดับปริญญาตรี เพราะหากไมนิ่งทั้ง 2 ระบบ ตองนําปริญญาตรีมาพิจารณาใหม หลังจากเปลี่ยนปริญญาโทไป
แลว คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเห็นวา ควรจะเหมือนปริญญาตรีที่เปนอยู
10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ถาใหระบบเหมือนกัน ระดับปริญญาโทขอถอยกลับมาที่ 2.00
คือใหผาน จะอยางไรก็ไมเหมือนกันในเรื่องเกณฑการผานไมผาน โดยสวนตัวเห็นวา ไมมีความจําเปน หากนักศึกษาได
คะแนนต่ํากวา B ลงมากลายเปน C+ เวลาตกแลวดึงขึ้นก็ลําบาก ซึ่งหากไมถึง A และไมมี A- ให ก็จะได B+

- 21 ประธานกลาววา อาจจะเห็นใจนักศึกษาอีกมุมหนึ่งไดเหมือนกัน นอกจากเหตุผลที่บอกวา ไมตอง
มีลบก็ได เพราะเห็นในมุมนั้นก็เปนเรื่องเห็นใจนักศึกษาดวย
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา มีความเห็นเชนเดียวกับคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในระดับบัณฑิตศึกษา ไมสามารถที่จะเหลือ 2.00 ไดเพราะ
สกอ.กําหนดไววา 3.00
ประธานกลาววา เรื่องนี้ไดตรวจสอบกับฝายวิชาการแลว ไมมีผลกระทบเชิงระบบ เปนเรื่องที่เลือก
กันเอง แตจะเลือกบนเหตุผลใดที่เปนประโยชนกับนักศึกษา ใหอาจารยมีดุลยพินิจกวางขวางขึ้น เพราะฉะนั้นจะเปน
ประเด็นเปด ขึ้นอยูกับที่ประชุม ผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของ มธ. เห็นวา ควรใชระบบนี้ก็ใชไปได โดยไมสงผล
กระทบอะไร แตตองแนใจวาแยกกันระหวางปริญญาตรีกับปริญญาโท
12. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เปนประเด็นยอย แตมีปญหาในเชิงปฏิบัติคือ นักศึกษา
แลกเปลี่ยนจํานวนมากจากตางประเทศมักจะมา Take Course วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แตโดย Status ของนักศึกษา
เปนปริญญาตรี เมื่อมีการใหเกรด การไป Take Course ของปริญญาโท ก็ตองใหเกรดแบบปริญญาโท ซึ่งมี A- ตองมา
เทียบเกรดและแจงอาจารยผูสอนวา เปนนักศึกษาปริญญาตรี ตองใหเกรดแบบปริญญาตรี และสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลก็มีปญหาในเรื่องนี้เชนกันเปนเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปเรียน Course ที่
เปนของปริญญาโท แต Status เปนปริญญาตรี
ประธานกลาววา เปนเหตุผลอีกขอหนึ่ง แตเปนเหตุผลประเด็นเล็ก เฉพาะนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไปแกปญหา
13. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา กรณีดังกลาวไมไดเปนปญหา เพียงแตตอง
แจงผูสอนใหชัดเจนวา จะใหเกรดนักศึกษาตางชาติรายนั้นในลักษณะใดตาม Status ของนักศึกษาเทานั้น แตหากไมแจง
มาก็จะทําอะไรไมถูก สําหรับจํานวนนักศึกษาดังกลาวคงไมมากเทาใด
14. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา ควรจะมี A- แตมีคําถามวา D+ และ D เหตุใดจึง
แบงยอย เพราะตกอยูแลว จะแบงยอยใหตกมากตกนอยดวยเหตุใด
ประธานกลาววา เปนคําถามในเชิงระบบ หากจะเปลี่ยนอาจจะตองตัด D+ ออกไปหรือไม เพราะไม
คอยมีความหมายอยูแลวสําหรับบัณฑิตศึกษา เจตนาที่ประชุมเขาใจคอนขางชัดเจน อาจจะไมตองโหวตเพราะจากการ
อภิปรายเสียงสวนใหญเห็นไปในทางเดียวกันวา ควรจะมี A- กับ B- ดวย C- เขาใจวาไมมีใครกลาวถึง และเห็นวาไมควร
มี D+ ทางฝายวิชาการจะนําขอยุติในตัวเลข 3 ตัวนี้ไปกําหนดไว และจัดระบบของขอบังคับนี้ใหเปนไปตามนั้น หากที่
ประชุมเห็นพองและเสียงสวนใหญเห็นไปในทางเดียวกัน ก็จะมี A- B- และไมมี D+ ฝายวิชาการก็จะไดไปปรับ
ขอบังคับในแงของการใหคะแนนนี้ ปหนาจะเริ่มใชแลวเพราะเปนการกําหนดกันเอง ซึ่งตองใหคะแนนใน
ระบบใหมสําหรับนักศึกษารุนใหม
15. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา B+ ยังคงมีเปนระบบเดิม
ประธานกลาววา อาจจะกลาวไมชัดเจนคือหมายถึง D+ ซึ่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
กลาววา ตกอยูแลว ไมตองมีตกมากตกนอย หากได D โอกาสที่จะดึงคะแนนใหเปน 3.00 ยากมาก

- 22 16. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เรื่องการเทียบโอนหนวยกิต ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตมาสูระดับปริญญาโท เพราะในบางคณะจะมีการเปดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ซึ่งจะมีนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประสงคจะมาตอปริญญาโท จํานวนหนวยกิตที่
สามารถโอนไดในขณะนี้ คอนขางนอยคือ ไมเกิน 1 ใน 3 หากสามารถแกเปนไมเกินกึ่งหนึ่ง จะทําไดหรือไม
จะผิดเกณฑ สกอ. หรือไม เรื่องที่สองคือ เรื่องของระยะเวลาการศึกษาตามที่เปลี่ยนแปลงคือ หากเปนระบบทวิภาคจะไม
นอยกวา 15 สัปดาห ไตรภาคไมนอยกวา 12 สัปดาห ในระบบไตรภาค จะขอเสนอวา นอกจากจะกําหนดไมนอยกวา 12
สัปดาห ขอเปนไมเกิน 15 สัปดาห จะไดหรือไม เพราะคนที่จัดการศึกษาระบบไตรภาค แตไปเปดการเรียนการสอนถึง
16 สัปดาห ซึ่งเปนการเอาเปรียบนักศึกษา ควรจะใหเปนทวิภาคซึ่งจะมีจํานวนหนวยกิตที่มากขึ้น อาจจะเปน 12-14
สัปดาห
ประธานกลาววา ประเด็นหลังอาจจะงาย โดยตรรกะเปนเชนนั้นอยูแลว เพราะเมื่อสอนในระบบ
ไตรภาค แตนับจํานวนสัปดาหมากเทากับระบบทวิภาค เปนเรื่องที่แปลก เมื่อใดก็ตามสอนถึง 15 สัปดาห ก็เปนระบบ
ทวิภาค เพราะฉะนั้นหากจะเขียนใหชัดเจนวา เพิ่มเติมไปได ขอฝากรองอธิการบดีฝายวิชาการวา ไตรภาคไมนอยกวา
12 สัปดาห แตไมเกิน 14 สัปดาห จะไดสอดคลองกัน เปนเจตนาของคนเขียนอยูแลว เพียงแตไมไดเขียนเอาไว เพราะ
เมื่อใดเปน 15 สัปดาห จะกลายเปนทวิภาคทันที เพราะฉะนั้นใหเพิ่มเติมวา ไมเกิน 14 สัปดาห เพื่อจะไดชัดเจนขึ้นตาม
เจตนา ประเด็นเรื่องประกาศนียบัตรบัณฑิตเทียบมาเปนปริญญาโท เดิมขอบังคับกําหนดไมเกิน 1 ใน 3 คําถามของ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีคือ ไมเกินครึ่งหนึ่งไดหรือไม เพื่อจะเปนประโยชนในกรณีของการศึกษาตอ
ในหลายหลักสูตร ซึ่งเริ่มมีแลวในขณะนี้ จะขัดกับกติกาของ สกอ. ในเรื่องนี้หรือไมอยางไร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ในกรณีที่เปนหลักสูตรของคณะเดียวกันและตอเนื่องกัน เขียน
ไวในขอ 19.2. วา ไมเกินรอยละ 40
ประธานกลาววา ไมใช 1 ใน 3 เปน 40% เดิมเปน 1 ใน 3 เพราะเริ่มจากหลักสูตรของคณะ
นิติศาสตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตของคณะนิติศาสตร เสนอเขาสภามหาวิทยาลัยมาครั้งแรก และกําหนดวาไมเกิน 1 ใน
3 คณบดีคณะนิติศาสตรจะไดไปดู 40% และไปแจงกับนักศึกษาในหลายสาขาที่คณะนิติศาสตรเปดประกาศนียบัตรวา
อาจจะไดหนวยกิตเพิ่มขึ้น ไมใช 6 หนวยกิต อยางที่เคยเปน อาจจะเปน 7-8 หนวยกิตก็ได เพราะเกณฑปรับไปเปน 40%
ในขณะนี้
17. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา หากปรับเปน 50% ก็ดี ในแงที่จะ Encourage คน
ใหเขาประกาศนียบัตรบัณฑิตกอนเปน Step แรก และไปสูปริญญาโท หากไมผิดเกณฑ สกอ.
ประธานกลาววา เกณฑสกอ. กําหนดรอยละ 40 จําไดวาเปนคนเสนอเรื่องเขามาอภิปรายในขณะที่
เปนคณบดีคณะนิติศาสตรเมื่อ 7-8 ปที่แลววา จะขอเทียบและที่ประชุมไดมีการอภิปราย เหตุผลซึ่งยังจําไดคือ อภิปราย
วาวัตถุประสงคของประกาศนียบัตรเปนคนละอยางกับปริญญาโท เพราะฉะนั้นจะใหเทียบไดมาก จะทําใหคุณคาของ
ปริญญาโทลดลง เพราะวัตถุประสงคการศึกษาตางกัน ประกาศนียบัตรจะสอนคนเฉพาะดานในเรื่องภาคปฏิบัติในเรื่อง
วิชาชีพ แตปริญญาโทเปนเรื่องวิชาการ ยินยอมใหเทียบได แตไมตองการใหเทียบมากเกินไป หากเกณฑเปน 40% คงใช
เกณฑนั้น เพิ่มจาก 1 ใน 3 เปน 40% เปนเกณฑมากที่สุดเทาที่ทําได

- 23 18. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในกรณีคุณสมบัติผูเขาศึกษาในขอ 7.3
เขียนไวในเรื่องการมีความผิดทางวินัย ซึ่งกําหนดระยะเวลาไว 10 ป จะขอสอบถามวา มหาวิทยาลัยอื่นกําหนด
คุณสมบัติวา ตองไมเคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะที่เหมือนถูก Retire มาจาก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีของ มธ. ไมไดกําหนดไวใชหรือไม ในประเด็นถัดมาในหนา 37 เดิมกําหนดไววา
กรณีที่นักศึกษามีความจําเปนตองศึกษาวิชาที่ไมไดเปดสอนใน มธ. ซึ่งคณบดีมีสิทธิอนุมัติใหนักศึกษาไปลงเรียนที่
สถาบันอื่นได แตตองไมเกินรอยละ 25 ของหนวยกิตทั้งหมด แตในขอบังคับใหมไดเปลี่ยนเปนหากเปนรายวิชาที่ไป
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในและตางประเทศดวยตนเอง ใหเทียบโอนไดไมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิต
และนักศึกษาสามารถไปเรียนไดเลย โดยไมตองขออนุมัติจากคณบดีใชหรือไม เพราะเดิมเขียนไววา หากนักศึกษา
จําเปนตองไปลงวิชาอื่นขางนอก ตองขออนุมัติคณบดีกอน สุดทายซึ่งไมเกี่ยวกับขอบังคับนี้ ในกรณีของภาษาอังกฤษ
ยังคงใหนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถเรียนวิชา TU 005 TU 006 หรือวิชาอื่นที่ใกลเคียงกันที่กําลังจะมีได
เหมือนเดิมใชหรือไม
ประธานกลาววา ประเด็นที่สองคงหมายความวา ไปดวยตัวเอง ไมใชมหาวิทยาลัยสงไป ไมใช
คณะสงไป แตกระบวนการในการอนุญาต เพื่อจะนับหนวยกิต คงจะตองมีอยูตามปกติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ประเด็นแรกไมไดเขียนกรณี Retire แตเขียนเฉพาะกรณีที่มี
ความผิดทางวินัย ซึ่งเพิ่มเติมเขามาวา ภายใน 10 ป มีคําถามวา เหตุใดจึงเปน 10 ป เดิมไมมีก็เหมือนกับเปดโอกาส บาง
คนแจงวา 3 ปก็เพียงพอ แตจะตรวจสอบยากวา ใครทําความผิดอะไรมา เพียงแตมีขอกําหนดไวเทานั้น ประเด็นที่สาม
มีการขยายให 3 หนวยกิต ทุกประเภททั้งไตรภาคและทวิภาค
ประธานกลาววา ประเด็นคงอยูตรงที่ผูที่ถูก Retire จากมหาวิทยาลัยอื่นมาสมัครไดหรือไม คําตอบ
คือไมไดผิดอะไร ในรางขอบังคับนี้กําหนดวา หากมีความผิดทางวินัย ตองผานไป 10 ป จึงจะรับได แตหากถูก Retire
ออกมาเปนเรื่องความสามารถทางวิชาการ ถามีความรูมากขึ้นและมาสมัครเรียนในอีกหลักสูตรหนึ่ง คงไมมีขอหาม
19. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในขอ 19.2.5 เรื่องการเทียบโอนที่ไมเกิน 1 ใน 3 ของหนวย
กิตรวมของหลักสูตรเทียบโอน หรือไมเกินรอยละ 40 ของหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด กรณีการเทียบวิชา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกับหลักสูตรปริญญาโทที่มีเนื้อหาตอยอดกัน คําถามคือ กรณีหลังที่พวงทาย หมายถึง เงื่อนไขรอยละ 40
หรือ 1 ใน 3 นี้ดวย และหลักสูตรอื่นที่อาจจะไมใชหลักสูตรที่เปนเนื้อหาตอยอด เพียงแตมีการเปดในวิชาคณะระดับ
ปริญญาตรี แตเปนวิชาขั้นสูงที่เปนปริญญาตรีกึ่งปริญญาโท นาจะไปเทียบโอนได เปดพื้นที่หรือชองทางไวเพียงใด
จําเปนจะตองเปนหลักสูตรตอยอดเทานั้น
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณี 40% คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตตอยอดปริญญาโท ซึ่ง
เปนหลักสูตรที่คลายกัน เชน ประกาศนียบัตรทางอสังหาริมทรัพยตอไปเปนอสังหาริมทรัพยมหาบัณฑิต กรณีนี้รอยละ
40 แตถาไมใชอาจจะเปนวิชาทางบริหารธุรกิจที่อาจจะพอเทียบได สวนนี้จะเปน 30% ถาไมใชหลักสูตรตอยอดกัน
20. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ขอ 9.2 เรื่องขึ้นทะเบียนเกิน 1 หลักสูตร
หมายถึงนักศึกษามีชื่ออยูที่สถาบันหนึ่งแลวและไปสอบเขาใหม ขอสอบถามวาจะไมมีขอยกเวนใหอธิการบดีอนุมัติ

- 24 กลาวคือ หามเด็ดขาด ใชหรือไม ประเด็นที่สอง คําวาเกินกวา 1 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรในระดับเดียวกันหรือไม
ตัวอยางเชน ปริญญาตรีนิติศาสตร ภาคบัณฑิต กับปริญญาโท หรือเรียนปริญญาโทกําลังจะจบและจะไปเรียนปริญญา
โทอีกปริญญาหนึ่ง หมายถึงระดับเดียวกันหรือตางระดับกันได และจะมีขอยกเวนอะไรใหทําไดหรือไม อยางไร
ประธานกลาววา ขอนี้อานแลวก็จะเห็นปญหาคลาย ๆ กัน หากไปเรียนนิติศาสตรภาคบัณฑิตกับ
ปริญญาโทรัฐศาสตร ซึ่งเรียนคนละเวลา ทําไดหรือไม อยางไร มีขอยกเวนหรือไม เขาใจวาความหมายของขอ 9.2 ขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาใน มธ. ประการที่สองอาจจะเจตนาใหยกเวนได เพราะหากเขียนวา ในระดับบัณฑิตศึกษา
เชนเดียวกัน ก็จะมีประกาศนียบัตรบัณฑิตและไปเรียนปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งหลักสูตรหนึ่งเปนภาคกลางวันและ
อีกหลักสูตรหนึ่งเปนภาคค่ํา กรณีเชนนี้ไดหรือไม เรียนอสังหาริมทรัพยที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และเรียน
ปริญญาโทคณะรัฐศาสตรไปดวย ซึ่งก็จะมีปญหา หากเปดกวางไววา ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใน มธ. เกินกวา
1 หลักสูตรในขณะเดียวกันไมได เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี ซึ่งจะมีทางออกอยูวา มีเหตุผลความจําเปนวา เวลา
เรียนคนละเวลา สามารถไปได ถาปรับลักษณะนี้ทางฝายวิชาการเห็นวา จะไปขัดของกับขออื่นหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เจตนาเดิมเปนหลักสูตรที่เปนปริญญาโทก็ตองปริญญาโท
ดวยกัน แตหากยกกรณีวาเปนปริญญาโทกับปริญญาตรี หรือปริญญาโทกับประกาศนียบัตร ยังไมไดมองถึงประเด็นนั้น
ประธานกลาววา หากเปนเชนนั้นก็เปนเรื่องลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใน มธ. เกินกวา
1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได เวนแตไดรบั อนุมัติจากอธิการบดี ซึ่งจะเปดไวสําหรับนักศึกษาที่สามารถทําได จะขอ
ปรับประเด็นนี้ไปดวย
21. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ขอ 16.6 เกี่ยวกับเรื่องการสงคะแนนลาชา
มีบทลงโทษ เพียงแตระยะเวลาไมตรงกับมติที่ประชุมคณบดี ซึ่งเปนเรื่อง I ภายใน 80 วัน 90 วัน นับแตวันปดภาคเขาใจ
วาเรื่องสงคะแนนจะนับแตวนั เปดภาคการศึกษาถัดไป และเรื่องลงโทษทางวินัยที่เขียนไว ไมแนใจวาวรรคนี้ทั้งวรรคใน
ขอ 16.6 วรรค 2-4 เขียนมากอนที่จะมีมติที่ประชุมคณบดีเรื่องการสงคะแนนลาชาหรือไม
ประธานกลาววา ขอใหฝายวิชาการไปปรับ เรื่องการให I หรือการสงเกรดเปนตกเมื่อใด เปนเรื่อง
วิชาการ เปนคนละเรื่องกับการดําเนินการทางบริหารบุคคลกับผูไมสง แตในวรรคทายนําไปขมวดเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่ง
เมื่อไปขมวดเปนเรื่องเดียวกันแลว คงตองใชกรอบเวลาเดียวกันดวย เชน ภายในระยะเวลากี่วัน ปกติคือ 30 วัน นับแตวัน
เปดภาคการศึกษาภาคถัดไปที่จะมีผล ขอฝากฝายวิชาการไปปรับตัวเลขใหสอดคลองกัน หรือมิเชนนั้นหากจะยืนตรงนี้
ก็ได แตใหตัดวรรคสุดทายออก กรณีที่คณะไมสามารถสงผลได ไมใหเชิญอาจารยผูนั้นมาสอนอีก ไมใชเรื่องวิชาการ
แตเปนเรื่องดําเนินการทางบริหารบุคคล
22. รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ประเด็นแรก ในขอ 26 ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธที่ถือวาเปนของ มธ. จะยืนยันในสวนนี้หรือไม หรือถาเปนวิทยานิพนธของ มธ. นาจะมีขอความอะไร
หรือไม หากจะจัดพิมพจะตองขออนุญาตรวมกันระหวางผูเรียบเรียงคือ นักศึกษากับมหาวิทยาลัย ประเด็นที่สอง คือ
ขอตาง ๆ ที่ระบุถึงคูมือการพิมพวิทยานิพนธ เขาใจวาตรงนี้เปนภารกิจของสํานักหอสมุดใชหรือไม ขอฝากประเด็นซึ่ง
เห็นวา ยังมีความลักลั่นคือ ปที่จบการศึกษา บางครั้งก็ครอมไปปปฏิทินแทน เชน ปการศึกษา 2552 เมื่อจบเดือนมีนาคม

- 25 2553 นักศึกษาไปพิมพป 2553 แทน ทําให Reference ในการอางอิงวิทยานิพนธคลาดเคลื่อนคอนขางมาก ตรงนี้นาจะมี
ขอความที่ชัดเจนไววา ปที่จบใหถือวาเปนปการศึกษา ไมใชปปฏิทิน ซึ่งไดเห็นใน Reference ของสํานักหอสมุด จําได
วานักศึกษารุนนี้จะจบไดไมเกิน 4 ป แตกลับไปจบอีกปหนึ่งกลายเปนปที่ 5 ทําใหเกิดความลักลั่น สุดทายเขาใจวา
ประเด็นหนึ่งที่คอนขางเปนเรื่องใหม ซึ่งไดสอบถามรองอธิการบดีฝายวิชาการ คือ ในการสอบสารนิพนธหรือการ
คนควาอิสระหรือ IR แตเดิมไมแนใจวา ตองมีการสอบเคาโครงหรือไม เพราะในกรณีของคณะนิติศาสตรจะไมมีการ
สอบเคาโครง และหลายประเด็นที่เห็นวาคอนขางดีคือ จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ เพราะหลายหลักสูตรเทาที่ผาน
มา สอบกันเองกับอาจารยผูสอน ซึ่งมีการสอบถามหลายครั้ง จะยืนยันวาอาจารยผูสอนเจาของวิชาที่เปนสารนิพนธหรือ
IS หรือ IR ตาง ๆ จะสอบกันเอง การมีหลักที่กําหนดวา ตองตั้งกรรมการเปนสิ่งที่ดี เพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐาน
ประธานกลาววา ประเด็นเรื่องตั้งกรรมการเขียนไวในขอ 25.2 วา สารนิพนธทุกเรื่องตองตั้ง
กรรมการอยางนอย 2 คน ซึ่งจะชวยแกปญหานี้ไปบางพอสมควร สวนเรื่องปที่จบการศึกษาหารือวา เพื่อใหชัดเจนเห็น
ตรงกันเชนนั้น ขอ 24.7 ที่ระบุวา รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหนังสือคูมือ
การพิมพวิทยานิพนธ ขอเสนอเพิ่มเติม “โดยใหระบุปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาดวย” เขียนใหชัดเจนจะไดจบไป
มิเชนนั้นปที่จบจะมีปญหาตองตีความ
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เรื่องลิขสิทธิ์ คณะกรรมการฯ ไดอภิปรายกันคอนขางมากวา จะ
เอาแบบใด จึงไดใชแบบเดิมคือ เปนของ มธ. อาจารยจะไดกี่เปอรเซ็นต นักศึกษากี่เปอรเซ็นต จะเปนเรื่องถกเถียงกัน
มาก สวนใหญเวลาที่เขียนหนังสือตาง ๆ ลิขสิทธิ์ก็เปนของ มธ. แตในหนวยงานบางแหงจะเปนของนักศึกษากับอาจารย
และมีการแบงสัดสวนผลงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่สามารถนําไปหาผลประโยชนในอนาคตได
23. รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา ในเรื่องลิขสิทธิ์ ตนเองเปนกรรมการบัณฑิตศึกษาเชนกัน มีการ
หารือกันวา เรื่องลิขสิทธิ์เปนของใคร เห็นวานาจะเปนของมหาวิทยาลัยอยูแลว แตสิ่งที่ไมคอยไดหารือกันหรือ
มหาวิทยาลัยไมเคยกําหนดก็คือ ผลประโยชนที่เกิดจากลิขสิทธิ์วา จะนําไปใชอยางไร ผลประโยชนจากลิขสิทธิ์ที่
สามารถแบงกันไดระหวางมหาวิทยาลัยกับผูที่ทํา เปนเรื่องที่สํานักงานทรัพยสินทางปญญาซึ่งจะทําตอไปตองรับไป
พิจารณาเรื่องผลประโยชนที่เกิดจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตอไปวา จะจัดสรรกันอยางไร เพราะขณะนี้ยงั ไมมีผูกําหนด
24. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ในเรื่องของลิขสิทธิ์เคยอานคําวินิจฉัยตีความของสํานักงาน
อัยการสูงสุดวา ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธและสารนิพนธเปนของนักศึกษา หากเขียนในลักษณะเชนนี้ ไมทราบวาจะขัด
กับการตีความที่เคยมีไวเดิมหรือไม ซึ่งเห็นดวยที่จะใหลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัย ถาเปนลักษณะที่ขัดกัน จะตองให
นักศึกษาเซ็นตยินยอมมอบลิขสิทธิ์นั้นใหกับมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร
ประธานกลาววา ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดพิจารณาเรื่องที่รองอธิการบดี
ฝายวิจัยกลาวถึง ซึ่งจะมีขอบังคับวาดวยการจัดตั้งสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจของ มธ. เขามา
ในเดือนเมษายน 2553 ขอใหมีภารกิจในการพิจารณาการจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ซึ่ง
ความจริงมีงานปริญญาโทหลายเลมของ มธ. ที่ถูกนําไปตีพิมพ ที่เปนที่รูจักที่จําได คือ ทาวสุรนารีในประวัติศาสตร
ไทยที่ถูกประทวงวา ไมมีตัวตนจริง ซึ่งขายไดเมื่อตีพิมพเปนหนังสือ ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยก็อนุญาต หาก
นักศึกษาเปนคนขอเอง แตโดยการอานความเห็นและการตีความเรื่องนี้มายาวนานมากวา งานวิทยานิพนธควรจะเปน

- 26 ของใคร ในเรื่องนี้ขอยืนยันวา โดยสภาพหากถือวา วิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิต ตองเปนของมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาทําภายใตเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยวางไว หากไมทําก็จะไมจบ
และใชงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษา ซึ่งเหมือนขอสอบที่นักศึกษาสงมา นักศึกษาเปนคนเขียน แตความ
จริงเปนเอกสารที่จะพิสูจนวา นักศึกษามีความรูความสามารถเพียงพอที่จะสําเร็จการศึกษา จะบอกวาเปนลิขสิทธิ์ของ
นักศึกษาก็กลาวไดยาก แตขอสอบนั้นไมมีปญหาเมื่อสงแลวก็จะหายไป แตวิทยานิพนธเมื่อสงแลวนักศึกษาก็ยังมีเก็บ
อยู กรณีที่สอบถามวา หากนักศึกษาเขียนไวที่ปก ซึ่งเปนเงื่อนไขอยูแลวที่ตองเขียนวา เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก็ตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษา มหาวิทยาลัยเจาของปริญญาหรือหลักสูตรก็คือ
เจาของวิทยานิพนธ ในทางขอเท็จจริงก็ Defend ไดวา นักศึกษาไมไดคิดเอง แตทําตามที่อาจารยที่ปรึกษากําหนดหรือ
แนะนําตามหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดใหทํา และผานการตรวจสอบโดยกรรมการที่
มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นและใหไปแกไขปรับปรุง ซึ่งก็มีงานสวนของนักศึกษาอยูสวนหนึ่ง แตเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อจะใหไดรับปริญญาในหลักสูตรนั้น ๆ จึงเปนงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นตามที่คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมกลาวถึงคือ อาจารยที่สอนกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใน มธ. เคยทําบันทึกตามที่มหาวิทยาลัยสอบถามไป
วา ถือวาเปนของนักศึกษา เพราะนักศึกษาทําเอง ซึ่งมีความเห็นหลากหลาย แตเมื่อใด มธ. ออกขอบังคับเชนนี้ และมี
เหตุผลอธิบายตามที่กลาวไปแลว จะเปนกฎหมายลําดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจะยืนยัน
ตามนั้น หากใครไมเห็นดวย ก็จะตองมาโตแยงในภายหลัง ในทางปฏิบัติสวนของมหาวิทยาลัย หากเจาของงานแจงวา
วิทยานิพนธดมี ีคนมาขอ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตทุกกรณี จนถึงปจจุบันไมเคยเรียกเก็บเงิน แตตอไปอาจจะตองให
สํานักงานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยดูดวยเหมือนกับงานที่อาจารยทําสงมหาวิทยาลัยเปนวิจัยและนําไป
พิมพเปนหนังสือขาย จะคิดอะไรหรือไม อยางไร คงตองฝากใหคิดตอไปในแงนั้น แตหากเขียนเชนนี้เขียนได เพราะ
เปนการตัดสินใจวา สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะออกขอบังคับนี้ยืนยันดวยเหตุผลในเชิงของเนื้อหาที่ไดกลาวมา
เห็นวาเปนของมหาวิทยาลัย
25. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา เปนประเด็นเกี่ยวกับภาษา ขอ 10 เรื่องหลักสูตร
การศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ขอ 10.2 ตองไมเปนหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนรางวัลปลอบใจ
แกผูไมสําเร็จการศึกษา คําวาใหเปนรางวัลปลอบใจเปนภาษากฎหมายหรือไม ไมทราบวาอธิการบดีหรือคณบดีคณะ
นิติศาสตรมีความเห็นอยางไร แมไมไดทําขึ้นเพื่อมอบใหหรือหากจะมอบใหคงไมใชคําวาปลอบใจ อาจจะเขียนวาเพื่อ
มอบใหแกผูที่ไมสําเร็จการศึกษา
ประธานกลาววา ความจริงเปนภาษาอังกฤษ สวนนี้คงแปลมาจากภาษาอังกฤษ จึงแปลตรงตัวเชนนี้
อาจจะเขียนวา เพื่อตอบแทนการไมสามารถสําเร็จการศึกษาในระดับสูงกวา อาจจะตรงไปตรงมาหรือเพื่อทดแทนการไม
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกวาของสาขาวิชานั้น ๆ
26. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เรื่องสถานภาพวิชาการของนักศึกษาขอ 18
เขาใจวาไปตัดคําบางคําออกจากตัวขอบังคับปจจุบัน ในวรรค 2 ของขอ18.1 นักศึกษาผูใดไดคาเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00
ในภาคการศึกษาใด นักศึกษาผูนั้นจะอยูในภาวะรอพินิจ ซึ่งภาวะรอพินิจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดคะแนนของภาค

- 27 การศึกษานั้นมาและการอยูในการรอพินิจจะไปรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจะผานตอเนื่องจากขอ 18.2 เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ ซึ่งคือภาคถัดไป หากต่ํากวา 2.70 จะถูกถอนชื่อ เพราะฉะนั้น คําวาในภาคการศึกษา
ถัดไปที่จะอยูในวรรค 2 ของขอ 18.1 ไมนาจะตัดออกไป
ประธานกลาววา ใหเพิ่มเติมตอจากคําวา ภาวะรอพินิจ (Probation) คําวาในภาคการศึกษาถัดไป
27. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ขอ 6.2 เรื่องอักษรยอและเลขรหัสวิชา มีการ
เพิ่มขอยกเวนขึ้นมา เมื่อมีเหตุจําเปน คณะอาจกําหนดอักษรยอของสาขาวิชา เลขรหัสประจํารายวิชาไวเปนอยางอื่น
คําวาไวเปนอยางอื่น ไมแนใจวาโดยเจตนาหมายถึงอะไร เชน เปนตัวเลข 10 หลัก หรือ 13 หลัก หากเปนเชนนั้นก็ควรจะ
เปลี่ยนทั้งหมด ไมใชบางคณะทําแบบหนึ่งหรือบางคณะทําอีกแบบหนึ่ง
ประธานกลาววา มีกรณีที่คณะกําหนดแตกตางหรือไมจนถึงขณะนี้ กรณีสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรตางออกไปคือ ใช 3 ตัวอักษร และเปนเลข 3 ตัว ซึ่งตางดวยเหตุผลใด ตัวอักษรซ้ําจึงจําเปนตองกําหนด
ตัวที่ 3 หรือไม เพราะคําวา SI หรือ SE อาจจะมีหมดแลว หากเหตุผลเปนเชนนั้นก็เปนเรื่องที่จัดการไมไดและทํามาเปน
เวลานานแลว โดยการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ก็ตัดไป แตคําถามผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลหมายถึง
อยางอื่นหรือไม เชน ไมใชตัวอักษรและกําหนดเปนตัวเลขทั้งหมด หากไมมีและเงื่อนไขเปนเรื่องตองไปขอสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยก็ตองผาน ก.บ.ม. กอน และคงจะซักถามกันวา จําเปนจริงหรือไม หากไมจําเปนก็มา
ใชระบบนี้ เขาใจวาคําถามของผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลคือ ประเด็นนี้ หมายความอยางไร ความหมาย
ที่ผานมาเคยมีกรณีเดียวจากตัวอักษรที่ซ้ํา จึงกําหนดเชนนั้นโดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบมากอนหนานี้แลวก็ไมมี
ปญหา ในครั้งตอไปหากใครจะทํา ก็ตองเสนอขอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งก็ตองถูกสอบถามเชนนี้
28. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ปจจุบันนี้ เขาใจวากรณีที่คณะใดจะทํา
หลักสูตรใหมจะมีปญหาเรื่องตัวยอ จะหาไมไดแลว มีตัวภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตัวเลข 3 ตัว มีปญหาเรื่องวิชาเอก วิชาเลือก
วิชาบังคับ เพราะถูกบังคับดวย 2 ตัวอักษร กับตัวเลข 3 ตัว ขณะที่บางมหาวิทยาลัยใชตัวเลข 10 หลัก หรือ 8 หลัก จะทํา
ใหยืดหยุนไดมากกวา หากจะปรับไปในทิศทางนั้น ก็ไดมีการหารือกับโปรแกรมเมอร ซึ่งสามารถจะทําได สิ่งที่มีความ
สงสัยคือ ตั้งใจจะใหเปนแบบนั้นหรือไม หากจะเปนแบบนั้นคือ การยกเปลี่ยนทั้งระบบ ไมใชเปนเพียงขอยกเวนที่
ตองการเปลี่ยนแตเล็กนอยตรงจุดนี้
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เปนการสํารองไวเทานั้น มิใชเปนการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกตาง เพียงแตจะมีความคลองตัวมากขึ้น หากมีวรรคนี้เพิ่มเติมเขาไป
ประธานกลาววา ปญหาขางหนาคงจะแกดวยวิธีเดียวกัน หากติด 2 ตัว คงจะตองเปน 3 ตัว ซึ่งมี
รูปแบบ แตคงไมปลอยใหใชตัวเลข 13 หลัก หรือ 10 หลัก เพราะมีแนวทางของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรที่
เริ่มตนมากอนหนานี้แลว คงเปดชองไววา หากจําเปนก็เปลี่ยนได แตคงตองเปลี่ยนในกรอบซึ่งเขาใจกันได และตองขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตองผาน ก.บ.ม. กอน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

- 28 ปรับแกไขรางขอบังคับฯ กอนที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ
และสภามหาวิทยาลัยตอไป

3.4 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไข
การแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมหี นังสือที่
ศธ 0506 (2)/ ว 881 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เรื่องจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
เรื่องการแตงตัง้ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และหนังสือที่ ศธ 0506 (4)/ว 158 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 เรื่องการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยกําหนดแนวปฏิบัตใิ นการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ขาดคุณสมบัติ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นอกจากนัน้
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ขอ 7.6 ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เปนกรณีไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
แตงตั้งนั้นดวย
เนื่องจากปจจุบัน มหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งผูเชีย่ วชาญเฉพาะเพื่อทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม และกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ หรือการคนควา
อิสระ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฝายวิชาการจึงไดเสนอ
เรื่องดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาทีพ่ ิจารณาวินิจฉัยปญหาที่เกิด
จากขอบังคับ หลักสูตร และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณา จํานวน 4 ครั้ง คือ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเห็นควรใหกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูเชีย่ วชาญเฉพาะ โดยจัดทําเปนระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหเปนขัน้ ตอนการดําเนินการที่ใชปฏิบัติเปนแนวเดียวกันในทุกคณะ/หนวยงาน
ฝายวิชาการไดยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑ และเงื่อนไขการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553 ตามแนวทางและขอแนะนําของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
2/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหความเห็นชอบรางระเบียบฉบับนี้แลว และเพื่อใหการจัดทําราง
ระเบียบฉบับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายวิชาการไดจัดสงรางระเบียบดังกลาวไปใหผูอํานวยการ
บัณฑิตศึกษาของทุกคณะ/หนวยงาน และผูอํานวยการโครงการปริญญาโท/ปริญญาเอกของโครงการพิเศษตาง ๆ
ไดพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อรวบรวมและเสนอเปนขอสังเกตประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมาพรอมนี้ดวย

- 29 สําหรับรายละเอียดรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑ และเงื่อนไขการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่ มธ. ยังไมมีเกณฑ แตเคยมีปญหาเรื่องคุณสมบัติไมตรง ไมครบ
หรือไมไดจบการศึกษาในระดับนั้น ซึ่งดําเนินการตามเกณฑของ สกอ. มีประเด็นในเรื่องการแตงตั้ง ขอ 5 ใหกรรมการ
ประจําคณะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งกรณีเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ หรือเปนกรรมการสอบ บางครั้งจะมีปญหาความเรงดวนของเรื่อง ซึ่งบางครั้งอาจจะ
ทําตามขั้นตอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะและสภามหาวิทยาลัยไมทัน แตหลักคงตองเปนเชนนั้น เพราะเปนเกณฑ
ที่ตองใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จะขอเสนอใหเขียนขอยกเวนไวบาง ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนไมสามารถ
ดําเนินการไดทัน สามารถใหอธิการบดีใหความเห็นชอบและไปดําเนินการในเรื่องเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ
รับรองและแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ ขอใหเขียนเพิ่มเติมเขาไป ซึ่งเปนขอบังคับฯ ในการแกปญหาของมหาวิทยาลัย
บางครั้งมีการเขียนขั้นตอนไวมาก ซึ่งก็จําเปนเพราะบังคับไววา ตองเขียน แตอาจตองเตรียมขั้นตอนฉุกเฉินไว
เหมือนกัน กําลังจะสอบวิทยานิพนธนักศึกษาจะหมดเวลาในอีก 1 เดือนขางหนา และไมมีอาจารยทานใดเชี่ยวชาญเลย
นอกจากบุคคลนี้ ไดมีการหารือกันมาโดยตลอด และเมื่อจะตั้ง แตไมผานกรรมการประจําคณะหรือรอสภามหาวิทยาลัย
ไมทัน จะกลายเปนหมดเวลาไปกอน ขอฝากฝายวิชาการไปเขียนเพิ่มเติม ซึ่งหลักคงไมแก ตองผานกรรมการประจําคณะ
และผานมาที่สภามหาวิทยาลัย แตอาจจะตองมีอีกวรรคหนึ่งในกรณีที่มีความจําเปนในเรื่องผลประโยชนทางการศึกษา
ใหอธิการบดีพิจารณา หากมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับฯ ใหอนุมัติไปกอน และขอความ
เห็นชอบหรือขอสัตยาบันจากกรรมการประจําคณะและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบเหตุผลความจําเปนเชนนั้น อาจจะ
ทําใหเรื่องคลี่คลายไปได
2. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา จากการอานประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป 2548 นิยามคําวาผูเชี่ยวชาญเฉพาะไว ในนิยามไมไดระบุวา ตองจบปริญญาโท แต มธ. ไป
กําหนดสูงกวาของกระทรวงศึกษาธิการ และเขาใจวาหลายคณะอาจจะใชบุคคลบางประเภทที่ไมไดจบปริญญาโทหรือ
จบปริญญาโทที่ไมตรงสาขา ยกตัวอยาง ประธานศาลฎีกา กรณีคณะนิติศาสตรเชิญมาสอบวิทยานิพนธเปนประจํา
อาจจะไมจบปริญญาโทก็ได ลักษณะเชนนี้อาจจะเกิดขึ้นในหลายคณะ ไมแนใจวากรณีที่กาํ หนดเปนปริญญาโท เขาใจ
วามีเหตุผล เพื่อใหเปนมาตรฐาน แตอาจจะกอใหเกิดปญหาบางประการกับหลายคณะโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในสวนขอ 2 ที่เปนบุคคลภายนอก อาจจะเอาปริญญาโทออกก็ได
จะกําหนดในขอ 1 วา ตองเปนปริญญาโท คือ ผูที่เปนอาจารย แตบุคคลภายนอกไมไดระบุไวชัดเจน
ประธานกลาววา ขอ 2 ใหแกไขเปน “สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและเคยดํารงตําแหนง”
จะชวยใหเบาลงไป
3. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา คณะศิลปกรรมศาสตร หรือบางสาขาวิชาของวิทยาลัยนวัตกรรม

- 30 เชน บริหารวัฒนธรรม เชิญศิลปนแหงชาติ ซึ่งไมไดจบปริญญาดวยเชนกัน ลักษณะเชนนีต้ องมีขอยกเวนหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา นาจะเปนปริญญาตรี เพื่อที่จะเขาใจถึงระบบการศึกษา
ประธานกลาววา ไมแนใจวาศิลปนแหงชาติที่คณะศิลปกรรมศาสตรเชิญ เชน อาจารย ศิริ วิชเวช
เปนกรณีที่เพิ่งไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มธ. จบปริญญาตรีมาหรือไม ซึ่งตัวอยางทํานองนี้จะมีไดอีก
หลายกรณี จะขอเสนอแกไขใน (2) ของขอ 6 จาก “และตองเปนผูมีประสบการณ...” เปน “หรือเปนผูมีประสบการณ...”
ซึ่งจะตัดเรื่องปริญญาไป หากอธิบายโดยคําวา มีประสบการณเชี่ยวชาญสูง เปนที่ยอมรับ คงตองมีเหตุผลพอสมควร
เฉพาะบุคคลภายนอก หากเปนบุคลากรภายในยังเปนปริญญาโท คณะตองคัดเลือกมากอน เพราะคณะจะรูวา ใคร
เชี่ยวชาญ คณะนาจะรูดีกวาใคร
4. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ใน ขอ 6.2 (2)ในบรรทัดที่ 2 หากยังคงคําวา และเคย
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูบริหารระดับกลางหรือเทียบเทา หมายความวาตองไดทั้ง 2 กรณี หากไมไดทํางานบริหาร
จะทําอยางไร
ประธานกลาววา หากจบปริญญาและทํางานบริหาร ทํางานอยูในภาครัฐและเอกชน ตองเปน
หัวหนางานหรือเปนผูอํานวยการกอง แตถาเปนผูมีประสบการณทํางานสูงเปนที่ประจักษ ยกเวนทั้งหมดเพราะใชคําวา
“หรือ”ในสวนแรกเปนเรื่องคนที่เคยทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชน เปนระดับไมต่ํากวาผูบริหาร
ระดับกลาง แกเปนระดับปริญญาเทานั้น หากเปนสวนที่ 2 ไมเคยทําอะไรเลยก็ได แตตองเปนผูมีประสบการณทํางานสูง
จนเปนที่ประจักษชัดเจนวา เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ กรณี 2 สวนนี้จะแยกกัน
5. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา ในขอ 6.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ ในกรณีที่เปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยประจําใน มธ. หรือ
ในสถาบันการศึกษาอื่น คําวาสถาบันการศึกษาอื่น รวมถึงตางประเทศดวยหรือไม
ประธานกลาววา รวมตางประเทศดวย
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553 และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขรางขอบังคับฯ กอนจะนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยตอไป

3.5 เรื่อง การสงผลสอบลาชาของหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ประจําภาค
1/2552
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่ฝา ยวิชาการไดรายงานขอมูลการสงผลสอบลาชาของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร โครงการปกติ ภาค 1/2552 เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาตามมาตรการ
การสงผลสอบลาชาของมหาวิทยาลัย และทานอธิการบดีสงั่ การใหฝายวิชาการรายงานสถานภาพของวิชาที่สงผล
สอบลาชาซึ่งมีจํานวนทั้งสิน้ 8 วิชา นั้น ฝายวิชาการประสานงานกับสํานักทะเบียนฯ และคณะนิตศิ าสตรแลว ขอ
รายงานขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- 31 1. สํานักทะเบียนและประมวลผลไดรายงานขอมูลการสงผลสอบลาชาของหลักสูตรนิติศาสตร
ภาคบัณฑิต สงใหฝายวิชาการเพิ่มเติม (รายละเอียดตามบันทึกสํานักทะเบียนฯ ที่ ศธ 0516.33 ท/097 ลงวันที่ 4
กุมภาพันธ 2553) โดยมีวิชาที่สงผลสอบลาชาจํานวน 5 วิชา และเมื่อรวมกับจํานวนวิชาที่สงผลสอบลาชาของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ที่เปดสอน ณ ศูนยรังสิต 8 วิชา คณะนิติศาสตรมีวิชาที่สงผลสอบลาชารวม
ทั้งสิ้น จํานวน 13 วิชา
2. ขอมูลรายวิชา และสถานภาพของวิชาที่สงผลสอบลาชา จํานวน 13 วิชา ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553
มีดังนี้
วิชา/section
โครงการปกติ
น.100 (010002)
น.202 (760002)
น.265 (820002)
น.273 (080001)
น.460 (910001)
น.461 (150001)
น.462 (810001)
น.250 (090001)
ภาคบัณฑิต
น.101 (990002)
น.461 (990001)
น.462 (990001)
น.250 (990001)
น.251 (990001)

จํานวน
นศ.

อาจารยผูสอนที่สงผลสอบลาชา
(เลขในวงเล็บคือจํานวนอาจารยที่สอนทั้งหมด)

สํานักทะเบียนฯ จํานวน
ไดรับผลสอบ วันที่สงลาชา

200
219
41
42
426
214
342
330

(3 คน )
(2 คน)
(2 คน)
(2 คน) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
(3 คน)
(5 คน)
(3 คน)
(4 คน) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

8 มี.ค.53
8 มี.ค.53
-ยังไมสง8 มี.ค.53
22 ก.พ.53
15 ก.พ.53
15 ก.พ.53
15 ก.พ.53

299
245
314
681
304

(2 คน)
(6 คน) ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
(3 คน)
(3 คน) ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(3 คน)

5 มี.ค.53
-ยังไมสง5 มี.ค.53
29 ม.ค.53
29 ม.ค.53

56 วัน
56 วัน
56 วัน
31 วัน
25 วัน
25 วัน
25 วัน
53 วัน
53 วัน
8 วัน
8 วัน

หมายเหตุ ครบกําหนดวันสงผลสอบ คือวันที่ 21 มกราคม 2553
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ มีบันทึกถึงสํานักทะเบียนและประมวลผลชี้แจงเพิ่มเติมถึง
การสงผลสอบลาชา (รายละเอียดตามบันทึกคณะนิติศาสตร ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553) โดยสรุปวาจากการพบแพทย
ลาสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เกี่ยวกับผลการรักษาจอประสาทตาหลุดลอก แมวาผลการรักษาเปนที่นาพอใจแก
แพทย แตการอานหนังสือที่เขียนดวยลายมือหรือใชขนาดตัวอักษรเล็กยังคงตองใชแวนขยายและตองเพงสายตาเปน
กรณีพิเศษ การตรวจขอสอบจึงดําเนินไปดวยความลาชา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา โดยปกติมีเกณฑคือ 30 วัน นับแตเปดภาคการศึกษาตอไป อาจารยทุกคน
ตองสงผลการสอบ ยกเวนคณะนิติศาสตร ซึ่งใหเวลา 90 วัน เพราะมีนกั ศึกษาจํานวนมาก และหากจัดสง
ครบถวนก็ไมตองเสนอ ก.บ.ม. ในปใดที่มผี ูสงไมครบจะเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาวา จะดําเนินการไมขึ้น
เงินเดือนในครึ่งปแรกของปนั้น ๆ หรือไม อยางไร ในรอบนี้ฝายวิชาการรายงานวา มี 2 ทาน เปนอาจารยคณะ
นิติศาสตร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ซึง่ ไปผาตัดจอประสาทตา และสงขอสอบลาชาไป 2-3

- 32 สัปดาห และมีบางวิชาสงขอสอบลาชาเกือบ 1 เดือน แตเมื่อพิจารณาแลว เห็นวาเหตุผลในเชิงสุขภาพอธิบายได
เปนเหตุผลซึ่งอาจจะใชในการไมรับสอนหรือไมรับตรวจก็ได แตกย็ งั รับสอนและตรวจให ถือเปนความ
รับผิดชอบ มีใบรับรองแพทย มีการผาตัด ซึ่งไดพบเห็นอยูในระหวางเวลานั้น เปนเหตุผลที่เขาใจได และควรจะ
ไมอยูในเกณฑที่จะถูกพิจารณาไมขึ้นเงินเดือนประจําป ในกรณีที่ 1
กรณีที่ 2 คือ กรณีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จะตองสงผลสอบวันที่ 21
มกราคม 2553 แตผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล สงวิชา น. 250 ในวันที่ 29 มกราคม 2553
ลาชาไป 8 วัน และไดไปดูรอบระยะเวลาแลวตรงกันพอดี กับชวงเปดและปดกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ขอเรียนวากรณีนี้จะเปนกรณีพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายใหผชู วยศาสตราจารย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล ไปดําเนินการโดยเรงดวน โดยขอเท็จจริงแลว ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ไมได
รับผิดชอบเรื่องพิธีปด-เปด แตรับผิดชอบเรื่องอาสาสมัคร เรื่องการดําเนินการอื่น แตงานในสวนพิธีเปด-ปด ซึ่ง
ไปขอใหศิษยเกาเปนประธานดําเนินการ ไมสามารถดําเนินการไดตามที่คาดหวังไว ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จึงไดรับการรองขออยางเรงดวนใหไปดูแลเรือ่ งพิธีเปด-ปด ไปซอมเอง ไปรับ
อาสาสมัครเอง คิดเอง ซึ่งใชเวลามาก และชวงเวลาสอดคลองกันพอดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล ไดสงผลสอบในวันที่ 29 มกราคม 2553 ซึ่งพิธีปดมีในวันที่ 30 มกราคม 2553 พิธีเปดวันที่ 22
มกราคม 2553 เห็นวามีเหตุผลความจําเปนที่อธิบายได ไมใชเรื่องมีงานอยูแลว นาจะรูว าควรจะสงเมือ่ ใด แตกรณี
นี้เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยกะทันหัน ดวยเหตุผลความจําเปนที่หากไมมใี ครดูแล การดําเนินการใน
สวนพิธีเปดและปดก็จะทําไมได จึงเปนงานที่เพิ่มขึ้นจากภาระปกติที่รมู าลวงหนา และผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ก็ทําไดดี และยังสงผลสอบได ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ซึ่งอยูระหวางการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย แตลาชาไป 8 วัน ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาว ขอเสนอที่ประชุมวา ทั้ง 2 ทาน สงผลสอบลาชา
จริง แตมีเหตุผลความจําเปนที่อธิบายไดทั้งในเรื่องความเจ็บปวยและเรือ่ งภาระงานมากที่มหาวิทยาลัยได
มอบหมายให ขอถือวาทั้ง 2 ทานมีเหตุผลที่จะไมถูกดําเนินการไมพจิ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปนี้ เรื่อง
นี้ไมใชอํานาจอธิการบดี ตองมาขอความเห็นรวมกันจากที่ประชุม ก.บ.ม. ขอหารือที่ประชุมในการดําเนินการ
ตามแนวนี้ทั้ง 2 ทาน
2. ผูแทนสภาอาจารยกลาววา ตามหลักเกณฑที่ตั้งกําหนดเวลาขึ้นมา คงเปนเพราะเรื่องการรักษา
ผลประโยชนของนักศึกษา และเกี่ยวของกับเรื่องเกรดเฉลี่ยดวย ซึ่งมีผลในการพิจารณา กรณี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
กิตติศักดิ์ ปรกติ เปนเหตุสุดวิสัย เนื่องจากเจ็บปวย แตมีวิธีการที่นายึดเปนหลักการไดคือ จะเห็นวามีอาจารยหลายทาน
รวมสอนในรายวิชาเดียวกัน หากจะรักษาประโยชนดังกลาว นาจะเปนไปไดที่จะมีการจัดการใหอาจารยทานอื่นที่รวม
สอนในรายวิชานั้น ๆ เขามารวมหรือชวยในการตรวจขอสอบ เพื่อที่จะใหการตรวจขอสอบเสร็จสิ้นทันเวลา มีผล
คะแนน ไมสงผลกระทบกับนักศึกษาที่จําเปนตองเรียนในรายวิชาตอเนื่อง หรือเรื่องเกรดของนักศึกษาที่ตองพิจารณาวา
จะผานหรือไม นาจะยึดเปนหลักการในเชิงปฏิบัติ หากทําไดเพราะไมทราบวา แตละคณะมีขอจํากัดใด ๆ ในการปฏิบัติ
ดังแนวที่เสนอนี้หรือไม

- 33 ประธานกลาววา โดยหลักในคณะก็ดําเนินการตามนั้น อาจารยคนใดเจ็บปวยหรือลา คณะก็จะมอบ
ไป แตกรณีคณะนิติศาสตรอาจเปนเรื่องที่ผูสอนก็ยังอาสา ไมไดขอใหคณะจัดการให และเห็นวาตนเองยังตรวจทัน หาก
พิจารณาแลว จะเห็นวารายวิชาของผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปกรติ มีจํานวนมาก และบางวิชาดูชื่อวิชาก็ทราบวา
เปนวิชาที่อาจจะมีเพียง 1-2 คน ในคณะเทานั้นที่จะสอนวิชานี้และตรวจได อาจจะเกรงใจบุคคลอื่นซึ่งมีภาระงานมาก
เชนกัน แตโดยหลักเปนไปตามที่ผูแทนสภาอาจารยตั้งขอสังเกต โดยปกติคณะจะเปนผูดูแล หากอาจารยเจ็บปวยหรือไม
สามารถตรวจขอสอบได คณะจะเปนผูดูแลจัดการให
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหยกเวนมติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 9/2546
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 ในกรณีผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล กลาวคือ ใหพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปตามปกติแกอาจารยทั้ง 2 คน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง พิจารณาแผนงานป 2553 ปแหงกิจกรรมนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแถลงวา รางแผนงาน “ป 2553 ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” ที่

นําเสนอเปนแผนที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของ ก.บ.ม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 โดย
ผูรับผิดชอบคือ ฝายการนักศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินงาน มีนาคม 2553 – ธันวาคม 2553 และมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. หลักการและเหตุผล
ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะไดมนี โยบายสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเปนเวลาถึง 5 ปแลว แตเมื่อประเมินสภาพการณโดยทั่วไปของกิจกรรมนักศึกษา มธ. ในปจจุบัน จะ
พบวา แมจะมีนักศึกษาที่ทํากิจกรรมมากขึน้ แตยังไมถึงระดับที่นาพอใจ กลุมกิจกรรมสวนใหญยงั มีคนทํางาน
เพียงไมกี่คน นักศึกษาสวนใหญยังไมรวมกิจกรรมและไมมีสวนรวมในการปกครองตนเองของนักศึกษา
(เลือกตั้งองคการนักศึกษาครัง้ ลาสุดมีนักศึกษาไปเลือกตัง้ เพียง 35 % สวนในการเลือกตั้งสภานักศึกษามีนกั ศึกษา
ไปใชสิทธิเพียง 18 %) ปญหาเรื่องความออนแอของกิจกรรมนักศึกษา จึงจําเปนตองแกไขในระดับโครงสรางของ
กิจกรรมนักศึกษา และระบบในการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในระยะยาวให
กิจกรรมนักศึกษา มธ. มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมจากนักศึกษาสวนใหญไดอยางแทจริง โดยมหาวิทยาลัยมี
ระบบสนับสนุนที่ชัดเจนและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยโดยการดําเนินการโดยฝายการนักศึกษา จึงขอใหป 2553 เปน “ปแหงกิจกรรม
นักศึกษา” เพื่อทําเรื่องกิจกรรมนักศึกษาใหเปนวาระของมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทัง้
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ไดชว ยกันสงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมนักศึกษาของ มธ. มีความเขมแข็ง
ในระยะยาว ภายใตหลักการปกครองตนเองของนักศึกษา และเสรีภาพในการทํากิจกรรมที่ควบคูกับความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยในการดําเนินงานจะมุงเนนทีก่ ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางกิจกรรมนักศึกษา

- 34 และระบบสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงระบบงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ใหสอดคลองกับยุคสมัย และ
ความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ จะไดถือโอกาสนี้เริ่มยุทธศาสตรใหมของการทํากิจกรรมนักศึกษาคือ “เปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยโดยเริ่มจากใกลตัว” โดยสนับสนุนกิจกรรมที่แกปญหาของประเทศไทยโดยเริ่มตนที่ตนเองและ
ใกล ๆ ตัว สงเสริมใหมีการทํากิจกรรมกับชุมชนหรือจังหวัดที่อยูใกล ๆ มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น และสําหรับ
นักศึกษาในวงกวาง “ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” จะเปนวาระของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมการทํากิจกรรม และมี
สวนรวมในการปกครองตนเองของนักศึกษา เพื่อจะนําไปสูการเกิดการเรียนรู เกิดจิตอาสา และเปนบัณฑิตของ
มธ. ที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมตอไป
ข. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหป 2553 เปนปที่การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเปนวาระของมหาวิทยาลัย โดย
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมกันดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนใหกิจกรรมนักศึกษา มธ. มีความเขมแข็งในระยะยาว ภายใตหลักการปกครองตนเองของนักศึกษา และ
เสรีภาพในการทํากิจกรรมทีค่ วบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม
2. เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางกิจกรรมนักศึกษา และระบบสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาใหสอดคลองกับยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ไดแก
องคการนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ชุมนุม ชมรม และระดับคณะ ไดแก
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
3. เพื่อเริ่มยุทธศาสตรใหมของการทํากิจกรรมนักศึกษา “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่ม
จากใกลตัว” โดยสนับสนุนกิจกรรมที่แกปญหาของประเทศไทยโดยเริ่มตนที่ตนเองและใกล ๆ ตัว และสงเสริม
ใหมีการทํากิจกรรมกับชุมชนหรือจังหวัดที่อยูใกล ๆ มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
4. เพื่อเปนการณรงคสงเสริมนักศึกษาในวงกวางใหทํากิจกรรม และมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเองของนักศึกษาใหมากขึน้ ซึ่งจะนําไปสูการเกิดการเรียนรู เกิดจิตอาสา และเปนบัณฑิตที่มีจติ สํานึก
รับผิดชอบตอสังคมตอไป
ค. แผนการดําเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ซึง่ ประกอบดวยฝายการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ฝายการนักศึกษาของคณะ ไดกําหนดแผนดําเนินการใน “ป 2553 ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” ทั้งหมด 7 ประการ
ดังตอไปนี้
1. ปฏิรูปโครงสรางกิจกรรมนักศึกษา
โครงสรางกิจกรรมนักศึกษาในปจจุบันเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. 2522 ซึ่งออกแบบในขณะที่ มธ. มีเพียงทาพระจันทรแหงเดียว และมีเพียง 8 คณะเทานั้น บัดนี้
โครงสรางที่ใชอยูในขณะนีไ้ ดใชมาครบ 30 ปแลว โดย มธ. ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีถงึ 4 ศูนย

- 35 การศึกษา และ 20 คณะ อีกทัง้ นักศึกษาโดยทั่วไปก็มีความสนใจในเรื่องการเลือกตั้งของนักศึกษานอยลง จน
สมควรที่จะตองมีการออกแบบโครงสรางกิจกรรมนักศึกษากันใหม โดยเปาหมายรูปธรรมคือ การรางขอบังคับ
วาดวยกิจกรรมนักศึกษาฉบับใหม (พ.ศ. 2553) ใหสอดคลองกับสภาพการณของมหาวิทยาลัยและของนักศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไป
วิธีการดําเนินการ คือ จะไดมีการตั้งคณะกรรมการยกรางขอบังคับกิจกรรมนักศึกษาฉบับใหม
(หรืออาจใชรปู แบบทํานองเดียวกับ สสร. – สภารางรัฐธรรมนูญ) โดยประกอบดวยรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษารวมกับตัวแทนนักศึกษา ทั้งจากองคการนักศึกษา (อมธ.) และสภานักศึกษา โดยจะไดมกี ารนําเสนอรับ
ฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา จากนั้นจะไดมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบตอไป
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ไดรับความเห็นชอบในหลักการจาก ก.บ.ม. แลว ขั้นตอไปคือการยกรางขอบังคับ
กิจกรรมนักศึกษาฉบับใหม เมื่อจัดทําเสร็จแลว จะเสนอตอ กบม.เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
2. โครงการเลือกตั้งนักศึกษา 50 %
นับตั้งแต มธ. ขยายการศึกษามาที่ศูนยรงั สิต การใชสิทธิเลือกตั้งองคการนักศึกษา (อมธ.)
และสภานักศึกษาไมเคยถึง 50 % ถึงแมจะไดมีความพยายามในการรณรงคใหนักศึกษาไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมาก
ขึ้น จนตัวเลขการใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม แตตัวเลขการใชสิทธิเลือกตั้ง อมธ. ก็ยังนอยกวาที่ควรจะ
เปนมาก ในการเลือกตั้ง อมธ. ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 ที่ผานมา จึงไดมีโครงการเลือกตั้ง อมธ.
50 % แตตวั เลขการใชสิทธิก็เพิ่มจาก 33 % ในป 2552 เปน 35 % เทานั้น สําหรับการเลือกตั้งสภานักศึกษา ตัวเลข
การใชสิทธิยิ่งนอยไปกวานีม้ าก โดยในป 2551 มีตัวเลขการใชสิทธิเพียง 6 % เมื่อมีการรณรงคในป 2552 ตัวเลข
การใชสิทธิก็เพิ่มเปน 18 % เทานั้น สําหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะเกือบทุกคณะยิง่ ประสบกับ
ปญหาที่หนักกวาอีกคือ ไมมีคนลงสมัคร หรือมีเพียงทีมเดียว การเลือกตั้งสวนใหญจงึ เปนการรับรองหรือไม
รับรอง ตัวเลขการใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาของคณะสวนใหญจึงเกือบไมมีคณะใดที่มีการใชสิทธิ
ถึง 50 %
การปฏิรูปโครงสรางกิจกรรมบนพื้นฐานของการตอบคําถามวา เหตุใดนักศึกษาจึงไมสนใจ
อมธ. ไมสนใจสภานักศึกษา และไมสนใจคณะกรรมการนักศึกษาคณะ นาจะมีสวนชวยใหเกิดการใชสิทธิ
เลือกตั้งมากขึน้ ในปตอไป อยางไรก็ตามสิง่ ที่จะชวยไดมากคือ การทําใหการเลือกตั้งนักศึกษาใหถึง 50 % ใหเปน
วาระของมหาวิทยาลัย โดยทุกคณะชวยกันรณรงคใหบรรลุเปาหมายนี้ โดยตองมีการวางแผนและมีการดําเนิน
การระยะยาว มิใชเพียงมารณรงคในชวง 2-3 สัปดาหกอ นการเลือกตัง้ ดังเชนที่ผานมาเทานั้น
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขอมติ ก.บ.ม. ใหการเลือกตัง้ นักศึกษาใหถึง 50 % ใหเปนวาระของมหาวิทยาลัยและ
ของทุกคณะ
3. ปฏิรูประบบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

- 36 โดยเหตุที่งบประมาณที่กลุมกิจกรรมตาง ๆ ขอจากองคการนักศึกษาและสภานักศึกษามี
จํานวนมากกวาจํานวนงบประมาณที่มีประมาณเกือบเทาตัวทุกป (งบประมาณปละประมาณ 7 ลานบาทจาก
คากิจกรรมนักศึกษาคนละ 300 บาทตอป มีการของบประมาณปละประมาณ 14 ลานบาท) ดังนัน้ เพื่อเปนการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาในระยะยาว การปฏิรูประบบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจึงเปนเรื่องที่ตอง
ทําควบคูไปกับการปฏิรูปโครงสรางกิจกรรมนักศึกษา โดยฝายการนักศึกษาขอเสนอแนวทางดังตอไปนี้
(1) ตั้ง “กองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา” ใหเงินที่ไมไดมกี ารเบิกจายในแตละป ตัดเขา
กองทุนนี้ เพื่อสมทบเปนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของปถัดไป
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ไดรับความเห็นชอบในหลักการจาก ก.บ.ม.แลว ขั้นตอไปคือ นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ
(2) ใหเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาเปนงบดําเนินงาน สําหรับครุภณ
ั ฑและอุปกรณ เชน
เครื่องดนตรี และชุดแสดง ใหตั้งเปนงบประมาณประจําปโดยขอจากกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในสวนงบ 30 % ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขออนุมัติในหลักการ สวนงบประมาณตองไปขอจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(3) ในสวนของกิจกรรมนักศึกษาของคณะ ซึ่งใชกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในสวน 70 % ของคณะ อาจมีสัดสวนของงบกิจกรรมนักศึกษาในแตละปใหชดั เจน และควรมี
การทํางบประมาณประจําปที่เปนแผนกิจกรรมคณะกรรมการนักศึกษาคณะทุกคณะรวมกัน
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขออนุมัติในหลักการ โดยตองไปศึกษาและประชุมรวมกับฝายการนักศึกษาของ
คณะ เพื่อนําเสนอตอ กบม. อีกครั้ง
(4) สําหรับเงินคากิจกรรมนักศึกษาปละ 300 บาท ที่เปนงบประมาณอุดหนุนกิจกรรม
นักศึกษา ใหสภานักศึกษาอนุมัติ จะมีการเก็บเพิ่มเปน 400 บาท
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขอมติ ก.บ.ม. เพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณขององคการนักศึกษาและสภานักศึกษา ในปจจุบันยังไมมี
ขอบังคับหรือระเบียบในการพิจารณา ทําใหมีปญหาในเรื่องกติกาหรือวิธีการที่ใชในการพิจารณาของนักศึกษา
รวมถึงการติดตามประเมินผล จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยจะตองออก ระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวย การพิจารณา
งบประมาณของนักศึกษา
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ไดรับความเห็นชอบในหลักการแลว ขั้นตอไปคือ ฝายการนักศึกษาตองไปยกราง
ระเบียบ และเสนอตออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช
4. โครงการ “ทรานสคริปทกิจกรรมนักศึกษา”
ฝายการนักศึกษาไดมีการหารือกับสํานักทะเบียนและประมวลผล และไดมีการตกลงใน

- 37 หลักการเรียบรอยแลววา นักศึกษารหัส 2553 เปนตนไป เมื่อจบการศึกษามหาวิทยาลัยจะมีทรานสคริปทกิจกรรม
ใหดว ย โดยแยกเปนอีกแผนหนึ่ง สําหรับหลักเกณฑและวิธีการในการนับวาอะไร หรือกิจกรรมใดจะอยู
ในทรานสคริปทกิจกรรมบางนั้น กําลังอยูใ นระหวางการศึกษาหาขอสรุป
ในปการศึกษา 2553 เมื่อเริ่มตนกับนักศึกษารหัส 2553 ได ในป 2554 จะเริ่มเก็บขอมูลทํา
ทรานสคริปทกิจกรรมใหกบั นักศึกษาปการศึกษา 2552 ลงมาดวย
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ไดรับความเห็นชอบและเริ่มดําเนินการแลว
5. การสรางและปรับปรุงที่ทําการกิจกรรมนักศึกษา
(1) ศูนยรังสิต : มีอาคารตาง ๆ ดําเนินการและกําลังดําเนินการปรับปรุงหรือกอสราง
ดังตอไปนี้
(1.1) อาคารกิจกรรมนักศึกษาศูนยรังสิต: มีการดําเนินการจนลุลวงไปประมาณ 70 % ของ
แผนงานแลว (การแบงหอง การทําระบบระบายอากาศ ทีท่ ําการศูนยอาสาสมัคร ที่ทําการงานกิจกรรมนักศึกษา
เวทีหนาอาคารกิจกรรม และหองประชุมใหญ) แผนการดําเนินการตอไปคือ การสรางโรงเรือนกิจกรรมนักศึกษา
หลังอาคารกิจกรรม การทําหองประชุมเล็ก การทําหองสมุดกิจกรรมนักศึกษา การทําหองเก็บเสียงเพิ่มเติมสําหรับ
ชุมนุมดนตรี และการทําหองทําสื่อประชาสัมพันธรวมถึงการจัดหาอุปกรณทันสมัยใหกับนักศึกษา
(1.2) ที่ทาํ การชุมนุมกิจกรรมดานกีฬา ที่อาคารยิมเนเซี่ยม 7: มีการดําเนินการจัดทําหองที่
ทําการชุมนุมกีฬาตาง ๆ เรียบรอยแลว แผนการขั้นตอไปคือ การจัดทําพื้นที่สวนกลางสําหรับใชงานรวมกันตอไป
(1.3) นอกจากนี้ยังมีแผนการสรางบานดินทีแ่ ปลงนาศูนยรังสิต เพือ่ เปนสถานที่ถาวรใน
โครงการธรรมศาสตรทํานา เศรษฐกิจพอเพียง
(2) ทาพระจันทร : ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา และยิมเนเซียม ทาพระจันทร และแบง
หองใหม สําหรับรองรับองคการนักศึกษา สภานักศึกษา และกลุมกิจกรรมนักศึกษาทีท่ าพระจันทร
(3) ศูนยลําปาง : ที่ทําการกิจกรรมนักศึกษาคอนขางเรียบรอยลงตัวแลว ที่ยังขาดอยูคือ ที่ทํา
การศูนยอาสาสมัคร ซึ่งฝายการนักศึกษาไดหารือกับ อมธ. ศูนยลําปางแลว ไดมกี ารกําหนดแผนวา จะมีการสราง
บานดิน เพื่อเปนที่ทําการศูนยอาสาสมัครของศูนยลําปาง โดยจะใหการลงมือดําเนินการสรางบานดินเปนสวน
หนึ่งของงานรับเพื่อนใหมทศี่ ูนยลําปาง
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ไดรับความเห็นชอบแลว และอยูในระหวางดําเนินการ สําหรับงบประมาณที่ยังขาด
อยู ตองไปขอจากคณะกรรมการบริหารกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ยุทธศาสตร “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มจากใกลตัว”
(1) ดําเนินการ “โครงการธรรมศาสตรอาสาเพื่อชุมชน” ที่ทําในป 2552 ตอเนื่องตอไป โดย
จัดงบประมาณสนับสนุนเปนการเฉพาะใหนกั ศึกษาเขียนโครงการมาขอ เพื่อนําไปสูยุทธศาสตร “หนึ่งจังหวัด
หนึ่งมหาวิทยาลัย” และเสนอตอมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และ สกอ. ตอไป
(2) โครงการ “พลเมืองและประชาธิปไตยในโรงเรียน” ใหนกั ศึกษามีบทบาทสงเสริม

- 38 สนับสนุนการเรียนรูประชาธิปไตยและความเปนพลเมืองในโรงเรียน โดยรวมกับสภานักเรียนของโรงเรียนที่อยู
รอบ ๆ มธ. ทั้ง 3 ศูนยการศึกษา
(3) จัดงบประมาณสนับสนุนโครงงาน “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มที่ตัวเรา” ของ วิชา
สหวิทยาการสังคมศาสตร (TU 120) ที่ใชกระบวนการกลุม ในการใหนกั ศึกษาไดเรียนรู เชื่อมโยงตนเองกับสังคม
และลงมือแกปญหาสังคมโดยเริ่มตนที่ตนเอง ซึ่งในภาค 1/2552 มีแนวคิดโครงงานเกิดขึ้น 140 โครงงาน และใน
ภาค 2/2552 มีแนวคิดโครงงานเกิดขึน้ 222 โครงงาน ซึ่งมีทั้งในดานสังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง แตยังไมมี
การลงมือปฏิบัติจริง
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขออนุมัติในหลักการ สวนงบประมาณตองไปขอจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
7. สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ
(1) งาน “ธรรมศาสตรวิชาการ” ซึ่งไดจัดเปนครั้งแรกในป 2552 และประสบความสําเร็จเปน
ที่นาพอใจพอสมควร ควรจะตองมีการจัดตอเนื่อง อาจจัดปเวนป หรือสามปหนึ่งครั้ง เพื่อใหมเี วลาในการ
เตรียมการใหเปนงานใหญ และเพื่อที่จะสงเสริมวิชาการ สงเสริมการเรียนการสอน และใหนกั ศึกษามีสวนรวมได
อยางแทจริง
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขออนุมัติในประเด็นวา งานธรรมศาสตรวิชาการควรจัดสองปหนึ่งครั้ง หรือสามป
หนึ่งครั้ง ในกรณีที่จัดสองปหนึ่งครั้ง ครั้งหนาจะจัดในป 2554 ในกรณีที่จะจัดสามปหนึ่งครั้ง ครั้งหนาจะจัดในป
2555
(2) การตั้งงบประมาณกิจกรรมดานวิชาการทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยใชเงิน
จากกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ขอความเห็นชอบ: ขออนุมัติในหลักการ สวนงบประมาณตองไปขอจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย สําหรับกิจกรรมวิชาการระดับคณะจะเชื่อมโยงกับขอ 3 (3)
ในเรื่องงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาคณะ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีการกําหนดใหการเลือกตั้งนักศึกษาใหได 50% ไมมีปญหาอะไร เปน
เปาหมาย ไมมบี ท Sanction อะไร จะไปชวยทําอยูแลว โดยหลักการเปนเรื่องที่มีประโยชนที่จะใหนักศึกษาใช
สิทธิการเลือกตั้งใหมากขึน้ จะชวยไดมากหรือนอยขึ้นอยูกบั รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไปหารือกับคณะ
ไปกระตุน ใหคณะชวยอยางไร
2. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในขอ 3 เรื่องปฏิรูปโครงการกิจกรรมนักศึกษา ใน (2)

- 39 งบประมาณตองไปขอจากกองทุนคาธรรมเนียม ทําใหนกั ศึกษามีงบประมาณไดมากขึ้น และใน (3) กิจกรรมคณะ
จะขอหารือกับฝายการนักศึกษาของคณะ และคอยเสนอกลับเขามาอีกครั้งหนึ่ง เปนการเฉพาะเรื่อง สวน (4) คา
กิจกรรมนักศึกษา ขอเพิ่มเปน 400 บาท จะเสนอขอความเห็นชอบ
ประธานกลาววา เรื่องนี้ไมมีปญหา มหาวิทยาลัยมองในทิศทางเชนนี้อยูแลว เรื่องใหญ ๆ จะ
เปนเรื่องที่นอกเหนือจากงบกิจกรรมนักศึกษาที่จดั ใหปล ะ 300 บาท เปน 400 บาท เพื่อใหนกั ศึกษาทํากิจกรรม
และยังมีงบกีฬาจะปรับเพิ่มขึน้ ฝายการนักศึกษาเสนอวา มีอุปกรณในเรือ่ งศิลปวัฒนธรรม เชน เครื่องเสียง เครื่อง
ดนตรี จะขอจากกองทุนคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝายการนักศึกษาตองไปหารือกับคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในการดูหลักการตามแนวทางนี้ เพราะมติที่ประชุม ก.บ.ม. ไมไดผูกมัดคณะกรรมการฯ เปนเพียงการ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมนี้ เพราะฉะนัน้ สวนใหญจะเปนรายละเอียดที่ที่ประชุมมีขอสังเกตและแนะนําเพิ่มขึ้น จึง
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม เพื่อจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
3. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในขอ 6 “การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มจาก
ใกลตัว” หากเห็นเปนยุทธศาสตรรวมกัน ตองขอความรวมมือจากคณะดวย กิจกรรมคณะก็ดี การออกคายก็ดี หาก
จัดในทิศทางรวมกัน ก็จะเปนยุทธศาสตรของ มธ. เพราะครั้งที่แลวยังไมไดอภิปรายกันในขอนี้วา จะใหมีมติเห็น
พองตองกันหรือไม
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในวิชา TU 120 จะมีสวนของ Moral Science 9 ชั่วโมง
ซึ่งขณะนี้ไดจดั เตรียมแลว แตในสวนโครงการพิเศษทั้งหลาย นาจะนําเรื่องนี้ไปปฏิบัติดวย
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในเอกสารที่ยงั ไมไดเขียน Event คงตองมี Event ที่
เปนปกิจกรรมนักศึกษาธรรมศาสตรครั้งหนึ่ง เปนงานธรรมศาสตรกิจกรรม จะตั้งชื่อใหนาสนใจ และอาจจะใช
ยุทธศาสตร “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มตนจากใกลตัว” เปน Event โชว ขอใหนักศึกษาแสดงผลงาน ก็ตอ ง
ทําโครงการไปขอกองทุนคาธรรมเนียมตอไป
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา โดยสวนตัวแลวเรื่อง “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มตน
จากใกลตัว” เห็นวาความมีวนิ ัยเปนสิ่งทีห่ ากแทรกเขาไปในกิจกรรมตรงนี้ อาจจะไมใชเปนผลงานที่เห็นภายนอก
แตมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งเปาหมาย เชน ปทผี่ านมามีปญหาเรื่องวินัยมากนอยเพียงใด ซึ่งมีสถิติอยู และเปาหมาย
จะลดปญหาทีเ่ กิดขึ้นในเรื่องทุจริตตาง ๆ เปนหนึ่งกิจกรรมที่ควรจะรณรงค เพราะเปนเรื่องใกลตวั จริง ๆ คือเปน
เรื่องของตัวเอง โดยเริ่มจากวินัย ความซื่อสัตย
ประธานกลาววา นาจะเปนประโยชนและหลายคนอาจจะเห็นชอบรวมกัน การรณรงคในเรื่อง
อื่นแลว เรื่องวินัยนักศึกษา การไมทุจริตการสอบ การเคารพกติกา การมีมารยาท ขอฝากประเด็นนีใ้ หกับ
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไดพจิ ารณาดวย
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา แทนที่จะกําหนดใหเปนปกิจกรรม ควรจะเปนปแหงการ
พัฒนานักศึกษาหรือไม ประเด็นที่สองคือ การพัฒนานักศึกษามีเปาหมายที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัว
นักศึกษา สิ่งที่ไดมีการหารือกันมาอยางมากเรื่องคุณสมบัติของนักศึกษาในหลายขอ ซึ่งยังมองไมเห็น สิ่งที่เห็น
ในโครงการนีค้ ือ ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการชวยเหลือคนอื่น สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย หากใน

- 40 โครงการเขียนใหชัดเจนขึ้นและมีทิศทางการทํากิจกรรมไปในทิศทางนัน้ นาที่จะเห็นความชัดเจนของการพัฒนา
นักศึกษาในปนี้ เชน หากจะพัฒนานักศึกษาใหมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร ใหพิจารณาวาโครงการใดจะเปนไป
ตามนั้น แตอีกสวนหนึ่งก็คือ การที่จะปรับปรุงอาคารสถานที่ใหแยกออกมา เพื่อใหนักศึกษาทํากิจกรรม
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษารับประเด็นนีไ้ วดว ย เห็นวาชือ่
“ปแหงการพัฒนานักศึกษา” กับ “ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” ความหมายคลาย ๆ กัน สําหรับ มธ. การเรียกวา
“ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” จะมีความหมายเปนพิเศษ เพราะนักศึกษาธรรมศาสตรตองทําอะไรเอง ไมใช
มหาวิทยาลัยจะไปทําให แตความหมายของปกิจกรรมคือ เปนกิจกรรมเพื่อจะพัฒนานักศึกษา พัฒนาจิตสํานึกตอ
สังคม การจัดการ ทักษะในการทํางานของนักศึกษาเหลานี้
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในแงของ Social Marketing ชื่อปแหงกิจกรรม
นักศึกษาจะมีพลังมากกวา เพราะทุกคณะจะมีเรื่องการพัฒนานักศึกษา แต มธ. เดนที่สุดเรื่องกิจกรรม และชื่อนีก้ ็
ไดหารือกับตัวแทนนักศึกษาเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตใชชื่อนี้
7. ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธกลาววา ในสวนของวัตถุประสงคขอ 1 จะขอใหเพิ่มคําวา
“การมีสวนรวม” ไมวาจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรม หรือการใชสิทธิเลือกตั้ง ในการกระทําการใดก็ตาม เพราะ
หากจัดกิจกรรมมากมาย แตนักศึกษาไมมสี วนรวม ก็จะมีจํานวนนอย
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ประโยคตอนทายของวัตถุประสงคขอที่ 1 ชัดเจน
อยูแลว แตจะเพิ่ม “การมีสวนรวม” ไปอีกคําหนึ่งก็ได นอกจากนีจ้ ะขอสอบถามวา งานธรรมศาสตรวิชาการจะจัด
กี่ปครั้ง
ประธานกลาววา จะจัดงานแบบนี้อกี ในเดือนสิงหาคม 2553 แตเปาหมาย อาจจะไมไดเรียกวา
ธรรมศาสตรวิชาการ อาจจะเปน Open House กรอบจะเล็กลงมา คือ ทําใหเปนเรื่องการนําเสนอเรื่อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหนักเรียนมัธยม ไมใชนําเสนอตอสังคมไทยโดยทัว่ ไป หากคิดในกรอบนี้จะเบาลง
ขอใหฝายวิชาการและฝายการนักศึกษาไดหารือรวมกัน โดยใหเรื่องที่เด็กมัธยมปลายควรรู ทําอยางไรใหการสอบ
SMART ไดคะแนนดี หรือสอบตรงเขา SIIT. จะตองดูหนังสืออะไรบาง
8. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา จะขออานคํากลาวของทานผูประศาสนการเมื่อ
ป 2483 และขอฝากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไวดวยคือ “วัตถุประสงคประการหนึ่งของการตัง้ ม.ธ.ก. คือ
การเผยแพรวชิ าการในการปกครองบานเมือง และพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตยใหกบั ประชาชนคน
ไทย ฉะนั้นจึงเปนภาระหนาที่ของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุนและเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตยไปยังหมูประชาชน ใหประชาชนไดใชสิทธิใชเสียงของตนเองในทํานองที่ถูกตอง ผูสําเร็จ
การศึกษาแลวแมจะมีความรูค วามสามรถในวิชาชีพของตน หรือประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานเพียงใด
หากไมมีคณ
ุ ธรรมและการระลึกถึงประโยชนสวนรวมแลว บุคคลผูนั้นก็ไรคาในสังคม” ขอฝากขอความนี้ไวใน
แผนกิจกรรมนี้ดวย
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา กรณีนนั้ จะอยูใ นยุทธศาสตรที่ 6 ขอ 2 แตเนนที่

- 41 โรงเรียน จะมีประชาชนดวยก็ได แตขอใหใกลตัว เรื่องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มจากใกลตวั ไมไดคิดใน
มุมของสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเดียว แตคดิ ในมุมเรื่องประชาธิปไตยดวย มหาวิทยาลัยมีความคาดหวัง
ในตัวนักศึกษา มธ. สูงมาก ตองการใหบณ
ั ฑิต มธ. เปนเชนนั้น หากไมเปลี่ยนกระบวนการในการเรียนการสอน
จะไปคาดหวัง Output ไมได กรณีวิชา TU 120 พยายามทีจ่ ะมีวิชาหนึ่งที่บรรยายเรื่อง Moral Science และทําทุก
อยางตามที่เสนอ ใหนักศึกษาตั้งคําถามกับตนเอง มีความรับผิดชอบ ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรเมื่อปที่แลว มีมติวา เปนเรื่องที่ดี แตเมื่อถึงเวลาจะมีก็มไี มได เพราะวิชาเดิมก็จะมีตอไปปฏิรูปไมได
เพราะไมมีผูใดเสียสละ จึงจัดไดเพียง 3 ครัง้ ซึ่งผลที่ออกมาก็เปนเรื่องดี จะขอเสนอเรือ่ งนี้คือ ผลการดําเนินการ
1 ป ที่ผานมาในวิชา TU 120 ตอ ก.บ.ม. เพือ่ ใหพิจารณากันตอไปวา หากตองการเปลีย่ น Output เห็นวาการ
ทดลองในวิชา TU 120 ที่ไดทําไปภาคการศึกษาละ 3 ครัง้ กับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมดประมาณ 5,000 คน นาจะ
นํามาใชเปนตัวอยางและขอคิดไดในการศึกษาของ มธ. ในระยะยาวควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร จะขอนําเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแผนงาน “ป 2553 ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” และ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษารับขอสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการปรับปรุงกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

4.2 เรื่อง การจัดสรรวงเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ใหแกคณะ/สํานัก/สถาบัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (Block
Grant) ประจําป 2554 ใหแกคณะ/สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร/สถาบันภาษา และสํานัก /สถาบัน (ยกเวนสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร/สถาบันภาษา) ดังนี้
ก. การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ประจําปงบประมาณ 2554 ใหแกคณะ/สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร/สถาบันภาษา จัดสรรแบบใหม
1) แนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ของคณะ/สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร/สถาบันภาษา ปงบประมาณ 2554 ดังนี้
1.1) กําหนดวงเงิน 70% ของคาหนวยกิตทุกระดับการศึกษาเทากับ 144,165,100 บาท
1.2) นําวงเงินที่ไดในขอ 1 มาจัดสรรออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
1.2.1) 35% นํามาจัดสรรเปนวงเงินขั้นต่ําเปนจํานวนเงินเทากับ 50,400,000 บาท โดยจัดสรร
ตามหนวยงาน คือทุกหนวยงานไดรบั วงเงินที่เทากัน
1.2.2) ที่เหลือ 65% เปนจํานวนเงิน 93,765,100 บาท นํามาจัดสรรใหแตละหนวยงานโดย
ผันแปรตามคา FTES
1.3) จัดสรร 90% ของคาธรรมเนียมอุปกรณการศึกษาและ/หรือหองปฏิบัติการกลับคืนใหแตละ

- 42 หนวยงานตามที่จัดเก็บได
2) การคํานวณสัดสวนวงเงินขั้นต่ํารอยละ 35 และวงเงินผันแปรตามคา FTES รอยละ 65
2.1) คํานวณจากคาหนวยกิต 70% ดังนี้
คาหนวยกิตระดับปริญญาตรี
180,850,000 x 70% = 126,595,000
คาหนวยกิตระดับสูงกวาปริญญาตรี 25,100,000 x 70% = 17,570,000
รวม
144,165,000
2.2) วงเงิน 70% ของคาหนวยกิตทุกระดับมาคิดเปน 100% และหาสัดสวนวงเงินขั้นต่ํารอยละ
35 และวงเงินผันแปรตามคา FTES รอยละ 65
คาหนวยกิตรวม 70%

= 144,165,000

วงเงินขั้นต่ํา 35%
จัดสรรตามจํานวนหนวยงาน
(50,400,000/N)

ปดเศษ = 50,400,000

วงเงินผันแปรตามคา FTES 65% ปดเศษ = 93,765,100
(เฉพาะโครงการปกติ)
รวม =
144,165,100
3) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปใหหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับคณะ/สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร/สถาบันภาษา ซึ่งจัดสรรวงเงินขั้นต่ําใหเทากันทุกหนวยงานจะไดรับจัดสรรหนวยงานละ
2,800,000 บาท
ข. การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ประจําปงบประมาณ 2554 ใหแกสํานัก/สถาบัน
(ยกเวนสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร/สถาบันภาษา)
1) สํานักหอสมุด จัดสรรคืนใหสํานักหอสมุด 100% จากรายไดคาบํารุงหองสมุดระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา และคาปรับหองสมุด
รายการ
จัดสรร ป 2553
จัดสรร ป 2554
หมายเหตุ
1. คาปรับหองสมุด
3,700,000
4,000,000
2. คาบํารุงหองสมุดระดับบัณฑิตศึกษา
21,100,000
22,264,000 วงเงินนี้รวมคาจางชั่วคราว
3. คาบํารุงหองสมุดระดับปริญญาตรี
30,000,000
31,660,000 ของสํานักหอสมุดดวย
รวม
54,800,000
57,924,000
2) สํานักทะเบียนและประมวลผล
- จัดสรรรอยละ 25 ของคาสมัครสอบระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดสรรรอยละ 5 ของคาหนวยกิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดสรรคาพัฒนาบุคลากรตามจํานวนบุคลากร คนละ 3,000 บาท ตอป จากเดิม คนละ

- 43 2,000 บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 23
เมษายน 2552
คาสมัครสอบระดับปริญญาตรี
เกณฑจัดสรร
ป 2554
13,300,000
25%
3,325,000
คาสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑจัดสรร
ป 2554
3,200,000
25%
800,000

คาหนวยกิตระดับปริญญาตรี
เกณฑจัดสรร
180,850,000
5%
9,042,500
คาหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑจัดสรร
25,100,000
5%
1,255,000

รายการ
จัดสรรป 2554
รายการที่จัดสรรตามเกณฑ
14,422,500
คาพัฒนาบุคลากร (บุคลากร 56 คน คนละ 3,000 บาท)
168,000
รวม
14,590,500
หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนบุคลากร (คนครอง+อัตราวาง) ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 จากกองการเจาหนาที่
3) สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา (สปข.)
สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
- ปรับเกณฑการจัดสรรวงเงินขั้นต่ําจากหนวยงานละ 1,300,000 บาท เปนจัดสรรครึ่งหนึ่งของ
วงเงินขั้นต่ําทีจ่ ัดสรรใหคณะ/สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร/สถาบันภาษา (2,800,000/2 = 1,400,000)
- จัดสรรคาพัฒนาบุคลากรตามจํานวนบุคลากร คนละ 3,000 บาท ตอป ใหทุกหนวยงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 23
เมษายน 2552
- สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จัดสรร 3% จากคาธรรมเนียมการใชบริการ
เครือขายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เกณฑเดิม)
หนวยงาน
จัดสรร
คาใชจายอืน่
จัดสรร
จัดสรร
วงเงินขั้นต่ํา งบประมาณ คาเครือขาย
รวม
ป 2554
ป 2553
2,800,000/2 เพื่อการพัฒนา (จัดสรร
บุคลากร (คน
3%)
ละ 3,000)
1. สํานัเสริมศึกษาฯ

1,400,000

69,000

69,000

1,469,000 1,332,000
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480,000
657,000 2,057,000 1,902,000
2. สถาบันประมวลขอมูลฯ
1,400,000
3. สถาบันไทยคดีศึกษา
1,400,000
84,000
84,000 1,484,000 1,350,000
4. สถาบันทรัพยากรมนุษย
1,400,000
81,000
81,000 1,481,000 1,338,000
5. สถาบันเอเชียตะวันออกฯ 1,400,000
120,000
120,000 1,520,000 1,374,000
รวมทั้งสิ้น
7,000,000
531,000
480,000 1,011,000 8,011,000 7,296,000
ประเด็นทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
1. ปรับเกณฑการจัดสรรวงเงินขั้นต่ําใหกบั สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา (สปข.) สถาบันไทยคดีศกึ ษา สถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา จากหนวยงานละ 1,300,000 บาท เปนจัดสรรครึ่งหนึ่งของวงเงินขั้นต่ําที่จัดสรรใหคณะ/สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร/สถาบันภาษา (2,800,000/2 = 1,400,000)
2. ปรับเกณฑคาพัฒนาบุคลากรจากคนละ 2,000 บาท เปน 3,000 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ในหนวยงานทั้งคณะ/สถาบัน มีบางหนวยงานที่หารายไดได
เอง ตัวอยางเชน คณะ อาจจะมีการวิจยั เปดสอนหลักสูตรเฉพาะตาง ๆ บางสถาบันอาจจะมี บางสถาบันอาจจะไม
มี บางหนวยงานไมมีรายไดจากขางนอก หลักเรื่องการจายเงิน Top up หลายหนวยงานทําไปแลว แตหลาย
หนวยงานใน มธ. ยังทําไมไดดวยเหตุผลที่หนวยงานนั้นไมมีเงินที่จะ Top up ใหเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดีก็
Top up สมัยทีอ่ ธิการบดีเขาดํารงตําแหนงเมื่อ 2 -3 ป คําถามคือ การจัดสรรเปน Block Grant ไดคํานึงถึงเรื่องตรง
นี้หรือไม การจัด Block Grant ใหกับบางหนวยงานที่มีปญ
 หาเรื่อง Top up ไดคํานึงถึงเรื่องนี้มากนอยเพียงใด
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา การจัดสรรนั้นไมไดมองในสวนนี้
อยางไรก็ตามเปนการจัดสรรใหกับคณะไป และคณะจะไปออกระเบียบอยางไรนั้นเปนเรื่องของหนวยงานตาง ๆ
ที่จะไปกําหนดขึ้นมาเอง สวนการจัดสรรวงเงินขั้นต่ําประมาณ 2.8 ลานบาท ในปนี้ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุกป จะเปน
สวนที่คํานึงถึงคาใชจายขั้นต่ําตาง ๆ เชน เงินประจําตําแหนง คาสาธารณูปโภค คาใชโทรศัพท รวมทั้งคาพัฒนา
บุคลากร อยางไรก็ตาม หากสํานัก/สถาบันตาง ๆ เห็นวา วงเงินขั้นต่ํา 2.8 ลานบาท สามารถนําไป Top up ได ก็
สามารถทําระเบียบฯ เพื่อนําเงินไปใช Top up ได
2. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา เรื่องคาธรรมเนียมเครือขายที่จัดสรรใหสถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 3% ซึ่งวงเงินรวมทั้งหมดประมาณ 16 ลานบาท ไมแนใจวาเงินสวนนี้ที่เหลือ
อีก 97% ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยนําไปพัฒนาระบบ IT โดยจัดสรรใหเปนโครงการกับ สปข. อยูแลวหรือไม
หรือจัดสรรเกินกวานั้นอยูแลวใชหรือไม
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มากกวา 2-3 เทา ของเงินที่จดั เก็บมา
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เรือ่ งนี้จะเกี่ยวเนือ่ งกับสิ่งที่กําลังอภิปรายในปตอ ๆ ไป
ในเชิงภาพรวมของเงินที่ไดรับ ซึ่งสมเหตุสมผล อีกสวนหนึ่งในเรื่องของครุภัณฑทใี่ ชในการทํา Lab ของ
นักศึกษา ตัวทีไ่ มสะทอนก็คอื คาธรรมเนียมที่เก็บทําหอง Lab ตาง ๆ ในบางหอง Lab นอยมากไมสะทอนถึง
ความยั่งยืนของเครื่องมือที่ใช เพราะมีการเสื่อมราคา มีการ Maintenance ซึ่งตรงนี้ก็ไดงบประมาณแผนดินนอยลง
ไปในทุก ๆ ป ไมสามารถซื้อทดแทน จึงจะขอฝากไวในการเก็บคาธรรมเนียมในปตอไป ในการจัดสรร
งบประมาณในสวนของ Depreciation Cost ของครุภัณฑตาง ๆ เชน จะขอใหคณะตาง ๆ ไดพิจารณาวา แตละหอง
Lab คาธรรมเนียมที่เก็บในอัตรา 200-300 บาท คุมคาหรือไม ปจจุบันนี้เปนคาวัสดุสิ้นเปลืองก็หมดแลว อาจจะให
ทางคณะเสนอวา ในแตละ Lab จะจัดเก็บในอัตราใด จะไดนําเงินนั้นมาซื้อครุภัณฑทดแทนตอไปในอนาคต
ประธานกลาววา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอขอสังเกตตรงนี้ใหคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ และปหนาจะไดดจู ากโจทยนี้กนั ตอดวย การจัดสรร Block Grant ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
ก.บ.ม. เคยเห็นชอบแลว ในครั้งนี้เปนเพียงการนําตัวเลขที่คิดจากวงเงินหลักมาใหพจิ ารณาเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป เพื่อจะไดใหคณะนําไปใชเปนฐานในการจัดทํางบประมาณของคณะ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรวงเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ใหแก
คณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ

4.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ งบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีขอ
เสนองบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 ดังนี้
ก. งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายได
รายจาย
661,854,400 บาท
661,854,400 บาท
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 11,995,600 บาท มาจาก
1. เงินนําสงรายไดสํานักงานจัดการทรัพยสิน (เพิ่มเติม) 6,795,600 บาท
2. เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและเงินบํารุง 5,200,000 บาท
(จากธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง)
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
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661,854,400
11,995,600

งบประมาณรายจาย
661,854,400
11,941,200

สมดุล/เกินดุล

1. งบประมาณเดิม
2. งบประมาณ
54,400
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
673,850,000
673,795,600
54,400
งบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 แลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ประมาณการรายไดพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
เปนเงิน 11,995,600 บาท โดยมาจากเงินดังตอไปนี้
1.1 เงินนําสงรายไดสํานักงานจัดการทรัพยสิน จํานวน 6,795,600 บาท
1.2 เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและเงินบํารุง จํานวน 5,200,000 บาท
(จากธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง) (ประมาณการรายไดเดิม จํานวน 661,854,400 บาท รายไดเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 11,995,600 บาท รวมประมาณการรายไดทั้งสิ้น 673,850,000 บาท)
2. งบประมาณรายจายจากรายไดพเิ ศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม
ระหวางป ครั้งที่ 1 เปนเงิน 11,941,200 บาท (งบประมาณรายจายเดิม จํานวน 661,854,400 บาท งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวน 11,941,200 บาท งบประมาณรายจายทั้งสิน้ 673,795,600 บาท)
3. การจัดสรรงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิม่ เติม
ระหวางป ครั้งที่ 1 (เปนการจัดทํางบประมาณเกินสมดุล) ตามรายการดังนี้
รายการ
งบดําเนินการ

จํานวนเงิน
2,200,000

งบเงินอุดหนุน
1. สํานักงานอธิการบดี
1.1 เงินอุดหนุนธรรมศาสตรสโมสร
1.2 เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
คาครุภัณฑ
2. กองกลาง
2.1 Video Project 1 เครื่อง
3. กองการเจาหนาที่
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร 9 เครื่อง

2,200,000
200,000
2,000,000
6,128,800
129,000
129,000
251,100
251,100
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งบลงทุน

จํานวนเงิน
9,741,200
3,620,000
1,600,000
120,000
1,900,000
1,278,700
1,278,700
850,000
150,000

4. สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต
4.1 อุปกรณสวนขยายระบบตูสาขาอัตโนมัติ กลุมอาคารสุขศาสตร 1 ชุด
4.2 การด ISDN สําหรับตอเชื่อมระหวางตูสาขาโทรศัพท 1 อัน
4.3 กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณและระบบควบคุม 1 ชุด
5. สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค
5.1 ครุภัณฑประจําอาคารบรรยาย มธ. ศูนยพัทยา
6. สํานักงานอธิการบดี
6.1 เครื่อง Server 1 เครื่อง (สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา)
6.2 เครื่องปรับอากาศประจําหองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร
ระยะที่ 5 จํานวน 22 ชุด พรอมคาติดตั้ง (สถาบันภาษา)
700,000
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
3,612,400
7. กองกลาง
942,400
7.1 ปรับปรุงขอบบานกระจกบริเวณหอประชุมใหญและหอประชุมศรีบูรพา
942,400
8. สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต
2,020,000
8.1 กอสรางลานจอดรถยนต อาคารวิทยบริการ มธ. ศูนยรังสิต
200,000
8.2 กอสรางสะพานเหล็ก บริเวณดานหลังอาคารบรรยายรวม 3
120,000
8.3 โครงการบูรณะอาคารเรือนไทยอนุสรณสถาน ปรีดี พนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1,500,000
8.4 คาออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 12 อาคารปยชาติเปนหองพักอาจารย
200,000
9. กองแผนงาน
100,000
9.1 คาออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารปยชาติ เปนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา
100,000
10. สํานักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง)
550,000
10.1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง Coverd way บริเวณหลังอาคารเรียนรวมสิรินธรารัตน
126,000
10.2 ปรับปรุงหองพักอาจารย อาคารเรียนรวม 5 ชัน้
424,000
รวมทั้งสิ้น
11,941,200
ข. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1
เกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ดังนี้
1. การตั้งงบประมาณเพิม่ เติมของหนวยงาน ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ หรือสํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ กอนสงมาใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
2. กําหนดวงเงินสะสมที่หนวยงานนํามาใชสําหรับตั้งงบประมาณรายจายออกเปน
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วงเงินสะสม

นํามาจัดสรรไดไมเกินรอยละ
ของเงินสะสมทั้งหมด
15
12.5

กรณีนําไปใชเพื่องบดําเนินการ
ไมเกินรอยละของเงินสะสม
ทั้งหมด
5
4

1. ต่ํากวา 50 ลานบาท
2. ตั้งแต 50 - 300 ลานบาท
3. ตั้งแต 300 ลานบาท ขึ้น
10
3
ไป
3. เงินสะสมที่หนวยงานนํามาใชนั้นควรนําไปใชเพื่อการลงทุน
4. รายการที่นาํ เงินสะสมมาใชเพื่อการลงทุน หามโอนยายงบประมาณไปใชสําหรับ
งบดําเนินการ ซึ่งงบดําเนินการ หมายถึง งบประมาณที่ไมใชงบลงทุนใน ขอ 5
5. งบประมาณเพื่อการลงทุน ใหหมายรวมถึง คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง และให
รวมถึงงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่เปนเฉพาะทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ
บุคลากรของหนวยงาน
6. กรณีที่นําเงินสะสมมาใชเกินกวาเกณฑที่กําหนดไวใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนเพือ่ ขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเปนเฉพาะกรณี
โดยมีหนวยงานดังตอไปนี้
1. หนวยงานทีจ่ ัดทํางบประมาณเปนไปตามเกณฑ
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายได
รายจาย
เกินดุล
46,229,800
44,565,700
1,664,100
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 4,395,100 บาท มาจาก
1. งบประมาณที่ตั้งไวเกินดุล ป 2553
1,664,100 บาท
2. เงินสะสม
2,731,000 บาท
รวม
4,395,100 บาท
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
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รายได
46,229,800

เงินสะสม

งบประมาณรายจาย

เกินดุล/(ขาดดุล)

1. งบประมาณ
44,565,700
1,664,100
เดิม
2. งบประมาณ
2,731,000
4,395,100
(2,731,000)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
46,229,800
2,731,000
48,960,800
(2,731,000)
หมายเหตุ เงินสะสมที่คณะแจงมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เปนเงิน 66,335,628 บาท
งบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2553 และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 แลว โดยงบประมาณทีข่ อตั้งมาเปนไปตามเกณฑ (นําเงินสะสมมาใชสําหรับตั้ง
งบประมาณรายจายไดไมเกินรอยละ 12.5 ของเงินสะสมทั้งหมด กรณีนําไปใชในงบดําเนินการ ใหใชไดไมเกิน
รอยละ 4 ของเงินสะสมทั้งหมด)
4) ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. งบประมาณรายจาย เพิม่ เติมครั้งที่ 1 เปนเงิน 4,395,100 บาท โดยนําเงินดังตอไปนี้มาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย
1.1 งบประมาณที่ตั้งไวเกินดุล ป 2553
1,664,100 บาท
1.2 เงินสะสม
2,731,000 บาท
รวม
4,395,100 บาท
(งบประมาณรายจายเดิม จํานวนเงิน 44,565,700 บาท งบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป ครั้ง
ที่ 1 จํานวนเงิน 4,395,100 บาท รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 48,960,800 บาท เปนการ
จัดทํางบประมาณขาดดุล จํานวน 2,731,000 บาท คิดเปนการนําเงินสะสมมาใชรอยละ 4.12 เพื่องบลงทุน)
(2) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 14 รายการ คือ
(1) แผนงานบริหารและจัดการศึกษา
(1.1) แผนงานรองบริหาร
หมวดคาจางชัว่ คราว
1. คาจางชั่วคราวงบรายไดคณะฯ 5 อัตรา
95,300 บาท
หมวดคาใชสอย
2. คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1,100,000 บาท
(1.2) แผนงานรองจัดการศึกษา
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ั ฑ
3. เครื่องสํารองไฟฟา 40 ชุด
80,000 บาท
4. ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 2 ตู
4,500 บาท
5. เครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง
30,000 บาท
6. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด
30,000 บาท
7. เครื่องคอมพิวเตอร Notebook 1 ชุด
30,000 บาท
8. เครื่องพิมพบารโคท 1 ชุด
30,000 บาท
9. เกาอี้หองประชุม 1 ชุด
160,000 บาท
หมวดคาปรับปรุงสิ่งกอสราง
10. ปรับปรุงลานจอดรถ
500,000 บาท
11. ปรับปรุงหองเรียน 223 และหองปฏิบัติการ 225
750,000 บาท
อาคารปฏิบัติการและวิจยั (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
(1.3) แผนงานรองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หมวดเงินอุดหนุน
12. โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมโยธา
185,300 บาท
(1.4) แผนงานรองสวัสดิการ
หมวดสวัสดิการ
13. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
400,000 บาท
(2) แผนงานวิจัย
หมวดเงินอุดหนุน
14. เงินอุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการวิจยั การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมงานวิจยั หรือการเขียน
ตําราเพื่อสงเสริมการคนควาวิจัย
1,000,000 บาท
รวม
4,395,100 บาท
สิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการกอนการใชงบประมาณ
1. การขออนุมัติอัตราใหม คณะฯ ตองเสนอแผนอัตรากําลังสงกองการเจาหนาที่เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอนการจาง
2. คณะวิศวกรรมศาสตรควรนํารายการงบประมาณในหมวดคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง รายการ
ปรับปรุงลานจอดรถ จํานวนเงิน 500,000 บาท และรายการปรับปรุงหองเรียน 223 และหองปฏิบตั ิการ 225 อาคาร
ปฏิบัติการและวิจัย จํานวนเงิน 750,000 บาท เสนอใหคณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยดาน
กายภาพเพื่อพิจารณากอนดําเนินการ
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1. การตั้งงบประมาณรายการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวนเงิน 400,000 บาท รายการ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวนเงิน 185,300 บาท และรายการเงินอุดหนุนโครงการ
เกี่ยวกับการวิจัยการนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมงานวิจยั หรือการเขียนตํารา
เพื่อสงเสริมการคนควาวิจยั จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ของคณะวิศวกรรมศาสตรนั้น เปนการตั้งงบประมาณใน
สวนของงบดําเนินการ ซึ่งคณะฯ นํางบประมาณเกินดุลที่ตั้งไวตนปมาใช
1.2 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายจาย
สมดุล
รายได
1,539,550,000
1,539,550,000
0
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 71,000,000 บาท มาจาก
1. รายไดโครงการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
20,000,000 บาท
2. รายไดจากเครื่องเอ็กซเรย MRI
4,000,000 บาท
3. รายไดจากบริการรักษาพยาบาล
47,000,000 บาท
รวม
71,000,000 บาท
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประมาณการ
เงินสะสม
งบประมาณรายจาย
สมดุล
รายได
1. งบประมาณ
1,539,550,000
1,539,550,000
เดิม
2. งบประมาณ
71,000,000
71,000,000
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
1,610,550,000
1,610,550,000
งบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 แลว โดยงบประมาณที่ขอตั้งมาเปนไปตามเกณฑ โดยนํารายไดเพิ่มเติม
ระหวางปมาตัง้ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
4) ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. ประมาณการรายไดเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2553 โดยนําเงินดังตอไปนี้
มาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
1.1 รายไดโครงการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
20,000,000 บาท
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4,000,000 บาท
1.3 รายไดจากบริการรักษาพยาบาล
47,000,000 บาท
รวม
71,000,000 บาท
2. งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน 71,000,000 บาท โดยนําประมาณการรายไดใน
ขอ 1 มาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
(งบประมาณรายจายเดิม จํานวนเงิน 1,539,550,000 บาท งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 71,000,000 บาท รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,610,550,000 บาท เปนการจัดทํา
งบประมาณสมดุล)
3. รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 18 รายการ คือ
(1) แผนงานรองบริหาร
(1.1) งานบริหารทั่วไป
หมวดคาครุภณ
ั ฑ
1. ชุดโคมไฟผาตัดใหญ ชนิดแขวนเพดาน 1 ชุด
1,600,000 บาท
2. เตียงผาตัด 2 ชุด
4,880,000 บาท
3. เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อดวยไฟฟาขนาดใหญ 2 เครื่อง
1,200,000 บาท
4. เครื่องดูดของเหลวชนิดเคลื่อนที่ได 2 เครื่อง
300,000 บาท
5. ชุดของใชพนื้ ฐานประจําหองผาตัด 1 หอง
600,000 บาท
6. ชุดเครื่องมือพื้นฐานประกอบการผาตัดใหญ 2 ชุด
1,800,000 บาท
7. ชุดเครื่องมือพื้นฐานประกอบการผาตัดกลาง 2 ชุด
600,000 บาท
8. เครื่องดมยาพรอมอุปกรณ 2 เครื่อง
3,900,000 บาท
9. เครื่องตรวจความเขมขนของกาซดมยาสลบจากการหายใจ
2 เครื่อง
1,800,000 บาท
10. เครื่องปรับอุณหภูมิรางกาย 3 ชุด
300,000 บาท
11. รถเข็นฉีดยาสแตนเสลชนิด 3 ลิ้นชัก 2 คัน
20,000 บาท
หมวดคาทีด่ ินและสิ่งกอสราง
12. ปรับปรุงหอผูปวย ICU ศัลยกรรม
11,000,000 บาท
13. คากอสรางหอผูปวยจิตเวช
9,000,000 บาท
14. คากอสรางงานบริการผูปวยนอกอายุรกรรม
2,000,000 บาท
15. คากอสรางงานธนาคารเลือด
2,500,000 บาท
16. คากอสรางงานพยาธิ
2,500,000 บาท
17. คาออกแบบและควบคุมงาน
2,000,000 บาท
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(2.1) งานพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศ
หมวดเงินอุดหนุน
18. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดซื้อซอฟทแวร
และฮารดแวร
25,000,000 บาท
รวม
71,000,000 บาท
สิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการกอนการใชงบประมาณ
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติควรนํารายการงบประมาณในหมวดคาทีด่ ินและ
สิ่งกอสราง รายการปรับปรุงหอผูปวย ICU ศัลยกรรม จํานวนเงิน 11,000,000 บาท รายการคากอสรางหอผูปวยจิต
เวช จํานวนเงิน 9,000,000 บาท รายการคากอสรางงานบริการผูปวยนอกอายุรกรรม จํานวนเงิน 2,000,000 บาท
รายการคากอสรางงานธนาคารเลือด จํานวนเงิน 4,500,000 บาท และ รายการคากอสรางงานพยาธิ จํานวนเงิน
2,500,000 บาท เสนอใหคณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพเพื่อพิจารณากอน
ดําเนินการ
2. นํางบประมาณรายการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดซื้อซอฟทแวรและ
ฮารดแวร จํานวนเงิน 25,000,000 บาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
1. การตั้งงบประมาณสวนใหญเปนไปเพือ่ งบลงทุนเพื่อขยายการดําเนินงาน หรือปรับปรุงเพื่อ
รองรับการขยายการใหบริการเนื่องจากมีผใู ชบริการมากขึ้น
2. การขอตั้งครุภัณฑเปนไปเพื่อการรองรับการขยายหองผาตัดจํานวน 2 หอง ซึ่งเปนครุภัณฑที่มี
ความจําเปนสําหรับการเปดหองผาตัด ทั้งนี้โรงพยาบาลมีแผนการเปดใหบริการในเดือนตุลาคม 2553
2. หนวยงานทีจ่ ดั ทํางบประมาณไมเปนไปตามเกณฑ
2.1 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายได
รายจาย
ขาดดุล
2,914,800
3,063,800
(149,000)
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 1,000,000 บาท มาจาก
1. เงินสะสม
1,000,000 บาท
รวม
1,000,000 บาท
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

- 54 ประมาณการ
รายได
2,914,800

เงินสะสม

งบประมาณรายจาย

(ขาดดุล)

1. งบประมาณ
149,000
3,063,800
(149,000)
เดิม
2. งบประมาณ
1,000,000
1,000,000
(1,000,000 )
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
2,914,800
1,149,000
4,063,800
(1,149,000)
งบประมาณดังกลาวไดผานการแจงเวียนความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 แลว โดยงบประมาณที่ขอตั้งมาไมเปนไปตามเกณฑ โดยนําเงินสะสมมา
ใชรอยละ 21.90 (เกณฑกําหนดใหใชไดรอยละ 15) จํานวนเงินสะสมทีส่ ามารถนํามาใชได เปนจํานวนเงิน
786,941 บาท แตขออนุมัติใชจํานวนเงิน 1,149,000 บาท ทําใหนํามาใชเกินกวาเกณฑ เปนจํานวน 362,059 บาท
4) ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน 1,000,000 บาท โดยนําเงินสะสมมาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย (งบประมาณรายจายเดิม จํานวนเงิน 3,063,800 บาท งบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป
ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 1,000,000 บาท รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 4,063,800 บาท เปนการจัดทํางบประมาณขาด
ดุล จํานวน 1,149,000 บาท)
2. เห็นชอบการนําเงินสะสมมาใชเกินเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 21.90 (เกณฑที่กําหนดไว คือ
ใชไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินสะสมทั้งหมด) เพื่อนําไปใชสําหรับงบลงทุน
3. รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 3 รายการ คือ
(1) แผนงานรองบริหาร
(1.1) งานบริหารทั่วไป
หมวดคาครุภณ
ั ฑ
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2 ตัว
40,000 บาท
2. ฉากกั้นหอง 4 ที่
40,000 บาท
หมวดคาทีด่ ินและสิ่งกอสราง
3. สมทบคาปรับปรุงสํานักงาน ชั้น 6 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
อาคารอเนกประสงค 1 มธ. ทาพระจันทร
920,000 บาท
รวม
1,000,000 บาท
สิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการกอนการใชงบประมาณ
1. สํานักบัณฑิตอาสาสมัครควรนํารายการงบประมาณในหมวดคาทีด่ ินและสิ่งกอสรางรายการ
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4,226,508 บาท เสนอใหคณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพเพื่อพิจารณากอน
ดําเนินการ
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
1. เหตุผลการตั้งงบประมาณไมเปนไปตามเกณฑ ดวยสํานักบัณฑิตอาสาสมัครนําไปใชสําหรับ
งบลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้จําเปนตองตั้งครุภณ
ั ฑเพิ่มเติมทีศ่ ูนยรังสิต เนือ่ งจากสํานักฯ มีนโยบายยายบุคลากรไป
ทํางานที่สํานักงานใหม แตยงั ขาดอุปกรณสําหรับใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูท ํางาน ไดแก ฉากกั้นหอง
ทํางานและคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรที่บรรจุใหม นอกจากนี้ ไดตั้งงบประมาณสมทบคาปรับปรุงสํานักงาน
ของสํานักฯ บริเวณชัน้ 6 โดยรวมคาภาษี เปนเงิน 920,000 บาท (วงเงินรวมทั้งโครงการเปนเงิน 4,226,508 บาท)
2.2 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายได
รายจาย
ขาดดุล
5,429,000
7,564,400
(2,135,400)
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 1,254,100 บาท มาจาก
1. เงินสะสม
1,254,100 บาท
รวม
1,254,100 บาท
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประมาณการรายได
เงินสะสม
งบประมาณ
(ขาดดุล)
รายจาย
1. งบประมาณเดิม
5,429,000
2,135,400
7,564,400
(2,135,400)
2. งบประมาณ
1,254,100
1,254,100
(1,254,100)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
5,429,000
3,389,500
8,818,500
(3,389,500)
งบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2553 และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 แลว โดยงบประมาณทีข่ อตั้งมาไมเปนไปตามเกณฑ โดยนําเงินสะสมมาใชรอย
ละ 19.76 (เกณฑกําหนดใหใชไดรอยละ 15) จํานวนเงินสะสมที่สามารถนํามาใชได เปนจํานวนเงิน 2,573,498
บาท แตขออนุมัติใชจํานวนเงิน 3,389,500 บาท ทําใหนํามาใชเกินกวาเกณฑ เปนจํานวนเงิน 816,002 บาท
4) ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน 1,254,100 บาท โดยนําเงินสะสมมาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย

- 56 (งบประมาณรายจายเดิม จํานวนเงิน 7,564,400 บาท งบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป
ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 1,254,100 บาท รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 8,818,500 บาท เปนการจัดทํางบประมาณ
ขาดดุล จํานวน 3,389,500 บาท)
2. เห็นชอบการนําเงินสะสมมาใชเกินเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 19.76 (เกณฑที่กําหนดไว คือ
ใชไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินสะสมทั้งหมด) เพื่อนําไปใชสําหรับงบลงทุน
3. รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 1 รายการ คือ
(1) แผนงานรองบริหาร
(1.1) งานบริหารทั่วไป
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
1. โครงการปรับปรุงหอง “ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี” 1,254,100 บาท
รวม
1,254,100 บาท
สิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการกอนการใชงบประมาณ
1. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาควรนํารายการงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการโครงการปรับปรุงหอง “ศูนยการเรียนรูจีนศึกษาบรมราชกุมารี” จํานวนเงิน 1,254,100 บาท เสนอให
คณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพเพื่อพิจารณากอนดําเนินการ
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
1. การตั้งงบประมาณไมเปนไปตามเกณฑนั้น นําไปใชสําหรับงบลงทุนทั้งหมด เนื่องจาก
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาจะจัดตั้ง “ศูนยการเรียนรูจนี ศึกษาบรมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะใชพนื้ ที่ในอาคารศูนยญี่ปุนศึกษา (หองสมุดเดิม) สถาบันฯ จึง
ขอนําเงินสะสมมาตั้งเปนคาปรับปรุงดังกลาวตอไป
ค. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม ระหวางป ครั้งที่ 1
1. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายได
รายจาย
เกินดุล
21,225,300
19,249,900
1,975,400
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 3,000,000 บาท มาจาก
1. งบประมาณที่ตั้งไวเกินดุล ป 2553
1,975,400 บาท
2. เงินสะสม
1,024,600 บาท
รวม
3,000,000 บาท
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
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รายได
21,225,300
-

เงินสะสม

งบประมาณรายจาย

เกินดุล(ขาดดุล)

1. งบประมาณเดิม
19,249,900
1,975,400
2. งบประมาณ
1,024,600
3,000,000
(1,024,600)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
21,225,300
1,024,600
22,249,900
(1,024,600)
ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2553 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 แลว
4) ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน 3,000,000 บาท โดยนําเงินดังตอไปนี้ มาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย
1.1 งบประมาณเกินดุล ป 2553 (ไดรับการอนุมัติจากสภาฯ แลว) 1,975,400 บาท
1.2 เงินสะสม
1,024,600 บาท
รวม
3,000,000 บาท
(งบประมาณรายจายเดิม จํานวนเงิน 19,249,900 บาท งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมระหวางป
ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 3,000,000 บาท รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 22,249,900 บาท เปนการจัดทํางบประมาณขาด
ดุล จํานวน 1,024,600 บาท คิดเปนการนําเงินสะสมมาใช รอยละ 14.2)
2. รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 2 รายการ คือ
หมวดคาทีด่ นิ และสิ่งกอสราง
1. คาปรับปรุงหองเรียนชัน้ 2 อาคารอเนกประสงค 3
2,400,000 บาท
ทาพระจันทร
หมวดรายจายอื่น
2. รายจายอืน่
600,000 บาท
รวม
3,000,000 บาท
วิทยาลัยฯ ไดชี้แจงเหตุผลการปรับปรุงหองเรียนวา ปจจุบัน วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาชั้นปที่ 1
จํานวน 100 คน และในประมาณเดือนเมษายน 2553 จะเพิ่มขึ้นอีก 120 คน รวมเปนนักศึกษา 220 คน ไมนับรวม
นักศึกษาตางชาติ และนักศึกษาโครงการอื่น ๆ ที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนวิชาพืน้ ฐานใหอีกประมาณ 100
คน แตเนื่องจากวิทยาลัยฯ ไมมีหองเรียนเปนของตนเอง จึงไดทําเรื่องขอปรับปรุงหองเรียน บริเวณชั้น 2 อาคาร
อเนกประสงค 3 ทาพระจันทร ใหเปนหองเรียนขนาด 120 ที่นั่ง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว ทั้งนี้ หลักการการปรับปรุงหองเรียนไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยแลว

- 58 โดยขั้นตอนอยูระหวางการออกแบบ และเตรียมนําเสนอใหคณะกรรมการกายภาพฯ พิจารณาตอไป
สวนการตั้งงบประมาณรายการรายจายอื่น จํานวนเงิน 600,000 บาทนั้น เนื่องจากใน
ปงบประมาณ 2553 วิทยาลัยฯ ไมไดมีการตั้งรายการสํารองจายไวตั้งแตตน ซึ่งเปนไปตามเกณฑการตั้งงบประมาณ
สําหรับเงินสํารองจายไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรายจายทีห่ นวยงานตั้งไวทั้งหมด
สิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการกอนการใชงบประมาณ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ควรนํารายการงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการคาปรับปรุงหองเรียน จํานวนเงิน 2,400,000 บาท เสนอใหคณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยดานกายภาพเพือ่ พิจารณากอนดําเนินการ
2. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1) งบประมาณเดิมที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ดังนี้
รายได
รายจาย
เกินดุล
52,000,000
47,669,700
4,330,300
2) ของบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 10,550,000 บาท มาจาก
1. งบประมาณที่ตั้งไวเกินดุล ป 2553
4,330,300 บาท
2. เงินสะสม
6,219,700 บาท
รวม
10,550,000 บาท
3) สรุปงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และขอเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประมาณการรายได เงินสะสม
งบประมาณ
เกินดุล(ขาดดุล)
รายจาย
1. งบประมาณเดิม
52,000,000
47,669,700
4,330,300
2. งบประมาณ
6,219,700
10,550,000
(6,219,700)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รวม 1+2
52,000,000
6,219,700
58,219,700
(6,219,700)
ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2553 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2553 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 แลว
4) ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา
1. งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน 10,550,000 บาท โดยนําเงินดังตอไปนี้ มาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย
1.1 งบประมาณเกินดุล ป 2553 (ไดรับการอนุมัติจากสภาฯ แลว) 4,330,300 บาท
1.2 เงินสะสม
6,219,700 บาท
รวม
10,550,000 บาท

- 59 (งบประมาณรายจายเดิม จํานวนเงิน 47,669,700 บาท งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมระหวางป
ครั้งที่ 1 จํานวนเงิน 10,550,000 บาท รวมงบประมาณรายจายทั้งสิน้ 58,219,700 บาท เปนการจัดทํางบประมาณ
ขาดดุล จํานวน 6,219,700 บาท คิดเปนการนําเงินสะสมมาใช รอยละ 12.16)
2. รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 5 รายการ คือ
หมวดคาทีด่ นิ และสิ่งกอสราง
1. ปรับปรุงอาคารและทัศนียภาพโรงพิมพ
2,200,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ
2. เครื่องเคลือบพลาสติก 1 เครื่อง
300,000 บาท
3. เครื่องหอสินคาฟลมหดและตูอบฟลมหด 1 เครื่อง
150,000 บาท
4. เครื่องถายแมพิมพระบบคอมพิวเตอรทเู พลต
6,500,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
5. โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
1,400,000 บาท
รวม
10,550,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ
1. เนื่องจากในปงบประมาณ 2552 โรงพิมพไดขออนุมัติงบประมาณเพิม่ เติมระหวางป 2552
ครั้งที่ 2 เพื่อนําเงินสะสมมาใชลงทุนจัดซือ้ เครื่องพิมพ จํานวน 31,255,600 บาท ทําใหเงินสะสมที่มีอยู ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2552 คงเหลือเปนจํานวนเงิน 51,150,373 บาท และในการตัง้ งบประมาณรายจายครั้งนี้ ขอใชเงินสะสม
อีกเปนจํานวนเงิน 6,219,700 บาท จึงขอใหโรงพิมพตรวจสอบรายรับจริงกับประมาณการรายรับปงบประมาณ
2553 ทุกไตรมาส และขอใหควบคุมการใชจายงบประมาณไมใหเกินวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย และไมเกินวงเงินรายรับจริงในปงบประมาณนั้น ๆ รวมทั้งไมเกินเงินสะสมที่ไดรบั อนุมัติ
2. งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม โรงพิมพไดนํามาใชสําหรับงบลงทุนเปนสวนใหญ ซึ่งมีความจําเปน
เรงดวน โดยใชเงินงบประมาณเกินดุลและนําเงินสะสมมาใชรวมดวย ทัง้ นี้ การปรับปรุงอาคารและทัศนียภาพ
โดยรอบโรงพิมพ เนื่องมาจากโรงพิมพกอตั้งมาประมาณ 10 ป มีความชํารุดทรุดโทรม และพื้นทีก่ ารเก็บ
วัตถุดิบคงเหลือไมมีขอบเขตมิดชิด เปนสัดสวน อาจจะเปนเหตุใหมวี ัตถุดิบในการผลิตสูญหายได
สวนการจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณการผลิตเพิ่มเติมนั้น เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตใน
การทํางานของโรงพิมพ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี ครบวงจรมากขึ้น ชวยลดระยะเวลา
และคาใชจายจากการจางงานภายนอกในสวนที่โรงพิมพไมสามารถดําเนินการไดเองในชวงที่ผานมา และยังทําให
โรงพิมพมีความสามารถในการแขงขันที่ดีขนึ้
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด จัดทําขึน้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกําลังคนมีขนาดและ
คุณภาพทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับการบริหารจัดการ มีการใชกําลังคนเปนไปอยางคุม คา เต็มศักยภาพ ได
ประโยชนสูงสุด และเพื่อจูงใจพนักงานประจําสูงอายุ (50 ปขึ้นไป) ใหลาออกกอนครบอายุเกษียณ เพื่อสนับสนุน

- 60 การแกไขประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฟนฟูกิจการ 3 ป ของโรงพิมพ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา คณะวิศวกรรมศาสตรมีงบประมาณในสวนที่ไม
สามารถคาดการไดสวนหนึง่ คือ คาสวัสดิการของลูกจางงบพิเศษของ มธ. ที่เขามากอนหนานัน้ เปนเวลานานมาก
ซึ่งเปนสวัสดิการที่จะตองจายคารักษาพยาบาลใหกับครอบครัวทั้งหมด เปนความเสี่ยงรวมกันของทุก ๆ คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตรมีอยู 2 ครอบครัวที่ปวยเปนโรครายแรง ซึ่งคาดการณไดยากในการจาย จะขอนําเสนอ
มหาวิทยาลัยในเรื่องนี้วา อาจจะมารวมกันทุกๆ คณะเพื่อหาเงินสวัสดิการที่เปนบริษัทใดก็ไดมาดูแลในเรื่องนี้เพื่อ
ลดความเสี่ยงนี้
ประธานกลาววา เกณฑการจายเงินสวัสดิการตองออกเปนระเบียบฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ไมทราบวาทางคณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนดระเบียบที่จายอยางกวางไวเมื่อใด อยางไร
จะหารือกับฝายบริหารบุคคลตอไปก็ได เพราะมหาวิทยาลัยก็มีขอบเขตจํากัด ขณะนีก้ ําลังศึกษาวา พนักงาน
มหาวิทยาลัย นอกจากตัวเองและคูสมรส จะมีคนในครอบครัวอีก 1 คน ไดหรือไม ไมเคยทราบมากอนวา คณะ
วิศวกรรมศาสตรมีเกณฑทไี่ ปไกลถึงคนทั้งครอบครัวแลว ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรควรหารือกับฝายบริหาร
บุคคลวา จะจัดการอยางไรตอไป
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ มธ. งบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน จํานวน 4 หนวยงาน และงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ จํานวน
2 หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

4.4 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ในตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา สืบเนื่องมาจากในปงบประมาณ พ.ศ.
2552 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ไดมีมติ
เห็นชอบใหหนวยงานที่ทําผลงานในตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการที่วัดผลเชิงปริมาณ รายงานผลทุกๆ เดือนผาน
โปรแกรมระบบรายงานผล ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และใหกองแผนงานรายงานผลในภาพรวมตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เปนประจําทุกเดือน
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองแผนงานไดประสานกับสถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา และ รองศาสตราจารย ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เพือ่ จัดทําระบบรายงานผลใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยสามารถรายงานผลแบบ Online ได
การรายงานครัง้ นี้ไดรวมผลงานในตัวชี้วดั เชิงปริมาณตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

- 61 ภายใน มธ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีหนวยงานที่ตองรายงานผลผาน “โปรแกรมระบบรายงานผล”
จํานวน 32 หนวยงาน และมีขอมูลจํานวน 54 รายการ (เปนขอมูลตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการ มธ. (ก.พ.ร.) กับ
ตัวชี้วดั หนวยงานภายใน มธ. จํานวน 33 และ 21 รายการ ตามลําดับ) แยกเปน 9 กลุม คือ บุคลากร นักศึกษา
หลักสูตร วิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอก ผลงานวิจยั /ผลงานสรางสรรค โครงการวิจัย ผลงานวิชาการ
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษา และอื่น ๆ
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553 พบวา จากหนวยงานจํานวน 31 หนวยงาน ที่ตอ งรายงานในครั้งนี้
มี 30 หนวยงาน ที่ไดรายงานผลมาแลว และขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง ผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ประจําปงบประมาณ
2552
รองอธิการบดีฝายการวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแจงใหที่ประชุมทราบวา ก.พ.ร. ไดแจงผล
การสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” ซึ่ง ก.พ.ร. มอบให
สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนผูสํารวจขอมูล ซึ่งทางสํานักงานสถิติแหงชาติไดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ และกําหนด
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 1 = ไมพอใจมาก 2 = ไมพอใจ 3 = พอใจนอยจนเกือบจะไมพอใจ 4 = พอใจ 5 =
พอใจมาก รวมถึงคําถามปลายเปดสําหรับแสดงความเห็น โดยทําการสัมภาษณระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม - 30
กันยายน พ.ศ. 2552 โดยแยกออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
สวนที่ 2 การสํารวจความพึงพอใจตอ มธ. ของนักศึกษา
ในสวนของการคํานวณคะแนนนั้น ไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และแปลงคาเฉลี่ยเปนคารอยละ แลว
นํามาเทียบกับเกณฑการใหคะแนน : ดังนี้
1 คะแนน
รอยละ 65

2 คะแนน
รอยละ 70

3 คะแนน
รอยละ 75

4 คะแนน
รอยละ 80

5 คะแนน
รอยละ 85

ผลการสํารวจปรากฏวา ในภาพรวมความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนักศึกษา มธ. คาเฉลี่ย
เทากับ 4.0872 คิดเปนรอยละ 81.74 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการใหคะแนนขางตน คะแนนที่ มธ. ได คือ
4.3480 โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
สํารวจขอมูลจากผูใชบัณฑิต จํานวน 400 ราย โดยสัมภาษณทางโทรศัพท ไดแก นายจาง/หัวหนา/
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งานทําตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระและบัณฑิตที่ไดทํางาน
กอนเขาศึกษาและขณะศึกษา โดยเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบใหกระจายไปตามกลุมสาขา คณะ และ
วิทยาเขต/ศูนยที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีผูตอบแบบสํารวจ 263 ราย ผลสํารวจสามารถแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
1. ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. ดานความรูความสามารถพื้นฐาน
3. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
ภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย
4.4364
4.0787
4.0593
4.1915

ในสวนของความเห็นจากคําถามปลายเปด พบวา มี 1 ราย ไมพึงพอใจตอบัณฑิตในเรื่อง
การขาดทักษะในการทํางาน และความมั่นใจในตนเอง และมี 12 ราย ที่มีขอเสนอแนะ ในเรื่อง
(1) การแสวงหาความรูใหม ๆ (7 ราย)
(2) การทํางานเปนทีม (4 ราย)
(3) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (4 ราย)
(4) การมีความกระตือรือรนในการทํางาน (3 ราย)
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอ มธ. ของนักศึกษา
สํารวจขอมูลจากนักศึกษา โดยสัมภาษณนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระจายตามวิทยาเขต/ศูนย ชั้นป และคณะ รวมทั้งสิ้น 200
ราย ผลสํารวจสามารถแบงเปน 2 ดานหลัก ดังนี้
ความพึงพอใจตอ มธ. ของนักศึกษา
1. ดานการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
1) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอน
3) สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
4) สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน
2. ดานการใหบริการ ของ มธ. (รายละเอียดตามตารางที่ 3)
1) การใหบริการดานวิชาการ
2) การใหบริการทั่วไป
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
4.0932
4.0140
4.2544
3.9625
4.1417
3.8725
3.9068
3.8381
3.9829

ในสวนของความเห็นจากคําถามปลายเปด พบวา มี 126 ราย ที่ไมพึงพอใจตอการใหบริการของ มธ.
ดังนี้
1. การใหบริการของเจาหนาที่มหาวิทยาลัย (56 ราย)
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ เชน หองพยาบาล แอร สนามกีฬา
เปนตน (40 ราย)
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และมี 83 ราย ที่มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย เชน หองพยาบาล แอร สนามกีฬา เปนตน
(40 ราย)
2. การปรับปรุงระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย (25 ราย)
3. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหเหมาะสม (17 ราย)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 1 ของสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/
สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการรายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ และสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2553 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต1ตุลาคม2552–31 ธันวาคม 2552) ) พบวา หนวยงานที่มี
รายรับจริงนอยกวารายจายจริงในไตรมาสที่ 1 มีดังนี้
หนวยงาน

รายรับจริง

รายจายจริง

สวนตาง

เหตุผล

1.คณะแพทยศาสตร

5,114,308

7,410,651 (2,296,343) มีรายจายคอนขางสูงในไตรมาส
แรกเนื่องจากตองจายเงินรางวัล
สําหรับบุคลากร

2.คณะทันตแพทยศาสตร

2,106,987

2,588,608 (481,621)

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2,582,694

4,673,726 (2,091,032) คาลงทะเบียนของนักศึกษา
ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2552
ยังไมไดชําระครบถวน สวน
หนึ่งเปนนักศึกษาที่ทําสัญญากู
เงิน กยศ.และนักศึกษาที่ขอ

ศูนยลําปาง

มีรายรับคางของคลินิกทันต
กรรมนอกเวลาราชการ เดือน
ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2552
ประมาณ 4.466 ลานบาท ซึ่ง
โรงพยาบาลธรรมศาสตรยัง
ไมไดจัดสงใหคณะ
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รายรับจริง

รายจายจริง

สวนตาง

เหตุผล
ผอนผัน ทั้งนี้มีรายจายคา
สาธารณูปโภคประจําเดือน
สิงหาคมและกันยายน 2552
เปนหนี้คางชําระ

4.สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย

5,323

216,114

(210,791) ยังไมไดรับเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจายจากรายได
มหาวิทยาลัย

ดังนัน้ ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจงึ ขอใหทั้ง 4 หนวยงานโปรดระมัดระวังการใชจาย
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไมควรใชจายงบประมาณเกินรายรับ
ที่เขามาในปงบประมาณ 2553 รวมทั้งไมเกินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และไมเกิน
เงินสะสมที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยใหถือปฎิบัติอยางเครงครัดตามหลักวินยั การคลัง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาของ มธ. ทุกศูนยการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2553
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายบริหารศูนยรังสิตขอสรุปปริมาณการใชไฟฟา ของ มธ.
ทุกศูนยการศึกษาปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ทุกศูนยการศึกษา จากมิเตอรรวมของการไฟฟา เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2552
6,467,808.00 หนวย
(3.623 บาท/หนวย คาเฉลี่ยศูนยรังสิต)
59,662,869.04 บาท/3 เดือน
(19.88 ลานบาท/เดือน)
หมายเหตุ ทุกศูนยการศึกษาคาไฟฟาไมเทากันจึงใชคาเฉลี่ยของศูนยรังสิต
ปริมาณการใชไฟฟาของทุกศูนยดังนี้
1. ศูนยรังสิต
13,366,953.00 หนวย
48,421,839.76 บาท/3 เดือน
(16.14 ลานบาท/เดือน)
2. ทาพระจันทร
2,612,175.00 หนวย
9,463,910.02 บาท/3 เดือน
(3.15 ลานบาท/เดือน)
3. ศูนยลําปาง
231,200.00 หนวย
837,637.60 บาท/3 เดือน
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4. ศูนยพัทยา
257,480.00 หนวย
932,850.04 บาท/3 เดือน
(3.10 แสนบาท/เดือน)
โดยสรุปแลวปริมาณการใชไฟฟาทุกศูนย (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ปงบประมาณ 2552-2553 โดยปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชไฟฟา 15,157,970 หนวย และในปงบประมาณ
2553 มีปริมาณการใชไฟฟา 16,467,808 หนวย มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 1,309,839 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(3.623 บาท/หนวย) 4,745,545.43 บาท/3เดือน หรือรอยละ 8.64
ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของศูนยรังสิตลดลง โดยในปงบประมาณ 2553ระหวางเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2552 การใชมีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 1,334,495.21 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น (3.623 บาท/
หนวย) 4,834,876.15 บาท/3 เดือน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.09 เนื่องจากในปงบประมาณ 2552 มีอุณหภูมิของ
อากาศอยูในชวงหนาวเย็นเปนเวลานาน จึงเปนสาเหตุที่ปริมาณการใชไฟฟาในรอบปงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2552
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของทาพระจันทร ปงบประมาณ 2553ในระหวางเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2552 การใชไฟฟามีปริมาณลดลงจากปงบประมาณ 2552 เทากับ 29,576 หนวย (3.623 บาท/
หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 107,153.84 บาท/3 เดือน หรือลดลงรอยละ 1.12 โดยการใชไฟฟาลดลงเนื่องจากใน
ปงบประมาณ 2553 มีการยายหนวยงานไปศูนยรังสิตเพิ่มขึ้น
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2553 ในระหวางเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2552 การใชไฟฟามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 เทากับ 36,179.44 หนวย (3.623
บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 131,078.11 บาท/3 เดือน หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 18.55 เนื่องจากมีอาคารเพิ่มขึ้น
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยพัทยา ปงบประมาณ 2553ในระหวางเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2552 การใชไฟฟามีปริมาณลดลงจากปงบประมาณ 2552 เทากับ 31,260 หนวย (3.623 บาท/
หนวย) คิดเปนเงิน 113,254.98 บาท/3 เดือน หรือลดลงรอยละ 10.38
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาและน้ํามันใน มธ. ศูนยรังสิต ประจําปงบประมาณ 2553
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายบริหารศูนยรังสิต ขอสรุปการใชไฟฟาและน้ํามันใน มธ.
ศูนยรังสิต ประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้
ก. สรุปการใชไฟฟาใน มธ. ศูนยรังสิต
ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวมของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
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13,366,953.00 หนวย
(3.623 บาท/หนวย)
48,421,839.76 บาท/3 เดือน
( 16.14 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้
(1) อาคารในสวนกลางศูนยรังสิต
8,280,475.01 หนวย
30,000,160.96 บาท/3 เดือน
(10.00 ลานบาท/เดือน)
(2) อาคารในความรับผิดชอบสํานักงานจัดการทรัพยสนิ
3,900,752.80 หนวย
14,132,477.39 บาท/3 เดือน
(4.71 ลานบาท/เดือน)
(3) อาคารในความรับผิดชอบของศูนยบริการการกีฬา
535,820.00 หนวย
1,941,275.86 บาท/3 เดือน
(6.47 แสนบาท/เดือน)
(4) สวนธุรกิจ (อยูในความรับผิดชอบของศูนยรังสิต)
439,445.17 หนวย
1,592,109.85 บาท/3 เดือน
(5.30 แสนบาท/เดือน)
(5) สวนตางการใชไฟฟา (อยูในความรับผิดชอบของศูนยรังสิต)
210,460.20 หนวย
762,497.30 บาท/3 เดือน
(2.54 แสนบาท/เดือน)
โดยสรุปแลวปริมาณการใชไฟฟาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ปงบประมาณ 2552-2553 โดยปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชไฟฟา 12,032,457.97 หนวย และใน
ปงบประมาณ 2553 มีปริมาณการใชไฟฟา 13,366,953.18 หนวย มีปริมาณการใชเพิม่ ขึ้น1,334,495.21 หนวย
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น (3.623 บาท/หนวย) 4,834,876.15 บาท/ป หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.09
อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดใน 5 ลําดับแรก ไดแก
1. โรงพยาบาลฯ
เปนจํานวนเงิน 11,476,316.28 บาท
2. อาคารเรียนรวม (SC)
เปนจํานวนเงิน
2,749,871.49 บาท
3. คณะวิทยาศาสตรฯ
เปนจํานวนเงิน
2,102,970.35 บาท
4. คณะแพทยศาสตร อาคารปญจาสายาลักษ เปนจํานวนเงิน 1,699,042.08 บาท
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
เปนจํานวนเงิน
1,519,660.10 บาท
เมื่อทําการรวมปริมาณการใชไฟฟาของหนวยงานที่มีทที่ ําการ 2 แหง พบวา อาคารที่มีปริมาณ
การใชไฟฟาสูงสุดใน 5 ลําดับแรก ไดแก
1. โรงพยาบาลฯ
เปนจํานวนเงิน
11,476,316.28 บาท
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3,115,580.74 บาท
3. อาคารเรียนรวม (SC)
เปนจํานวนเงิน
2,749,871.49 บาท
4. คณะวิทยาศาสตรฯ
เปนจํานวนเงิน
2,102,970.35 บาท
5. คณะแพทยศาสตร อาคารปญจาสายาลักษ เปนจํานวนเงิน
1,699,042.08 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของ มธ. ศูนยรังสิต (ไมรวมสํานักงานจัดการทรัพยสิน
และศูนยบริการการกีฬา) ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของศูนยรังสิตเพิม่ ขึ้น โดยในปงบประมาณ 2553 ระหวาง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 การใชไฟฟามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 เทากับ 574,771.41 หนวย
(3.623 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 2,082,396.82 บาท หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 7.46 ทั้งนี้เนื่องจาก
(1) คณะตาง ๆ ใชพื้นที่เพิม่ ขึ้น
(2) มีการกอสรางอาคารและปรับปรุงอาคารทําใหมีพื้นทีใ่ ชงานเพิ่มขึน้ เชนอาคาร SC
(3) ในปงบประมาณ 2552 ในชวงเวลาเดียวกันมีอณ
ุ หภูมิของอากาศอยูในชวงหนาวเย็น เปน
เวลานาน จึงเปนสาเหตุที่ปริมาณการใชไฟฟาในรอบปงบประมาณ 2552 ลดลงจากปงบประมาณ 2553
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยบริการการกีฬา ปงบประมาณ 2553 ในระหวาง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 การใชไฟฟามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 เทากับ 140,340.00 หนวย
(3.623 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 508,451.82 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.49 โดยการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากในปงบประมาณ 2552 มีอุณหภูมขิ องอากาศอยูใ นชวงหนาวเย็นเปนเวลานาน และใชสถานที่ในการ
แขงขันเพิ่มขึน้ จากปงบประมาณ 2552 เปนสาเหตุใหการใชไฟฟาในปงบประมาณ 2553 เพิ่มขึน้
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของสํานักงานจัดการทรัพยสิน ปงบประมาณ 2553
ในระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 การใชไฟฟามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 เทากับ 667,754
หนวย (3.623 บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 2,419,272.74 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.65 โดยการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
รอยละ 20.65 เนื่องจากในปงบประมาณ 2552 มีอุณหภูมขิ องอากาศอยูใ นชวงหนาวเย็นเปนเวลานาน เปนสาเหตุ
ใหการใชไฟฟาในปงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้น
ข. สรุปการใชน้ํามันของ มธ. ศูนยรังสิต ปงบประมาณ 2553 (ตุลาคม – ธันวาคม 2552)
(1) สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ํามันเชือ้ เพลิง ปตท. สาขา มธ. ศูนยรังสิต
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในภาพรวมของ มธ. ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท. สาขา มธ. ศูนยรังสิต
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552 จํานวน 47,807.38 ลิตร
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของแตละสังกัดหนวยงาน
สังกัด
จํานวน
หนวยนับ
สํานักงานอธิการบดี
23,501.56
ลิตร
คณะ
21,251.44
ลิตร
สํานัก / สถาบัน
3054.38
ลิตร
รวม
47,807.38
ลิตร
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รังสิต ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ปงบประมาณ 2552 – 2553 โดยปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 40,432.15 ลิตร และในปงบประมาณ 2553 มีปริมาณการใชนา้ํ มันเชื้อเพลิง จํานวน
47,807.38 ลิตร มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น จํานวน 7,375.23 ลิตร
(2) สรุปการใชกาซ NGV ปริมาณการใชกา ซ NGV ในภาพรวมของ มธ. เดือนตุลาคม - ธันวาคม
2552 จํานวน 20,455.84 กิโลกรัม
ปริมาณการใชกาซ NGV ของแตละสังกัดหนวยงาน
สังกัด
จํานวน
หนวยนับ
สํานักงานอธิการบดี
2,872.10 กิโลกรัม
คณะ (นิติศาสตร)
3,936.62 กิโลกรัม
สํานัก/สถาบัน (สํานักเสริมฯ)
1,139.68 กิโลกรัม
รวม
7948.42 กิโลกรัม
โดยสรุปแลว ปริมาณการใชกาซ NGV ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ปงบประมาณ 2552 –
2553 โดยปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชกาซ NGV จํานวน 3,402.80 กิโลกรัม และในปงบประมาณ 2553
ปริมาณการใชกาซ NGV จํานวน 7,948.42 กิโลกรัม มีปริมาณการใชเพิม่ ขึ้น จํานวน 4,545.62 กิโลกรัม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 เรื่อง สรุปการใชน้ําประปาใน มธ. ศูนยรังสิต ประจําปงบประมาณ 2553
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายบริหารศูนยรังสิตขอรายงานสรุปการใชน้ําประปาใน มธ.
ศูนยรังสิต ดังนี้
1. ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวม การประปาสวน
ภูมิภาค เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งสิ้น
475,268.00 หนวย
คิดเปนเงิน (18.67 บาท/หนวย)
8,875,409.35 บาท/3 เดือน
(2.95 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชน้ําประปาจากการจดมิเตอรของอาคารตาง ๆ ในศูนยรังสิต แบงตามกลุมดังนี้
(1) อาคารคณะและหนวยงานสวนกลางของศูนยรังสิต (รวมศูนยธุรกิจและรานคา)
408,168.90 หนวย
7,620,513.36 บาท/3 เดือน
(2.54 ลานบาท/เดือน)
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228,904.20 หนวย
4,273,641.41 บาท/3 เดือน
(1.42 ลานบาท/เดือน)
(3) อาคารในความรับผิดชอบของศูนยบริการการกีฬา
12,674.70 หนวย
236,636.65 บาท/3 เดือน
(7.87 หมื่นบาท/เดือน)
(4) ปริมาณการใชน้ําประปาของหนวยงานอื่น ๆ
13,687.00 หนวย
255,536.29 บาท /3 เดือน
(8.5 หมื่นบาท/เดือน)
(5) สวนตางการใชน้ําประปา
67,099.10 หนวย
1,252,740.20 บาท/3 เดือน
(4.17 แสนบาท/เดือน)
โดยสรุปแลว ปริมาณการใชน้ําประปาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคมธันวาคม ปงบประมาณ 2552 - 2553 โดยปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชน้ําประปา 478,984 หนวย และใน
ปงบประมาณ 2553 มีการใชน้ําประปา 475,268 หนวย มีปริมาณการใช ลดลง 3,716 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น
(18.67บาท/หนวย) 69,377.72 บาท/3 เดือน หรือลดลงรอยละ 0.78 เนือ่ งจากศูนยรังสิตไดทําการปดปรับปรุงอาคาร
บางสวนและมีการซอมแซมทอประปาที่แตกรั่วและซอมมิเตอรที่ชํารุดตามอาคารตาง ๆ กอนหนานี้ สวนตางการใช
น้ําประปาอาจมีสาเหตุดังนี้
1. อาคารบางอาคารไมไดทําการติดตั้งมิเตอร เชน อาคารโรงซอมยานพาหนะ โรงเลี้ยงสัตว
เรือนเพาะชําอาคารประปา อาคารบําบัดน้ําเสีย เปนตน
2. เกิดการรัว่ ไหลของน้ําประปา (นอกมิเตอร) จากทอประปาแตก และจากการรั่วซึมใตดินหรือ
ใตอาคาร แตทงั้ นี้การใชน้ําประปา มีปริมาณการสูญเสียเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2552 เปนจํานวน 23,401.54
หนวย
ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต (รวมสํานักงานจัดการทรัพยสินและ
ศูนยบริการการกีฬา) ปงบประมาณ 2553 ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 มีปริมาณการใชน้ําลดลง แตทั้งนี้การ
สูญเสียน้ําประปามีปริมาณเพิม่ ขึ้นจากปงบประมาณ 2552 จํานวน 23,401.54 หนวย รวมเปนเงิน 436,906.75 บาท
หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 53.55 อาจเปนผลจากการรั่วไหลของน้ําประปาภายนอกมิเตอรหรือการใชน้ําประปาโดยไม
ผานมิเตอร
ทั้งนี้การใชน้ําประปาแยก 3 หนวยงาน
1. ศูนยรังสิตปริมาณการใชนา้ํ ประปาเพิ่มขึน้ รอยละ 8.21
2. ศูนยบริการการกีฬาปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ 18.65
3. สํานักงานจัดการทรัพยสนิ ปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ 15.38
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1. หอพักเอเชีย่ นเกมส
เปนจํานวนเงิน
2. อาคารบริการ (รวมโรงพยาบาล)
เปนจํานวนเงิน
3. หอพักชาย
เปนจํานวนเงิน
4. หอพักหญิง
เปนจํานวนเงิน
5. Inter zone
เปนจํานวนเงิน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

2,820,712.14 บาท
1,166,557.61 บาท
374,744.24 บาท
240,884.07 บาท
219,372.50 บาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ในวันจันทรที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูตรวจรายงานการประชุม

