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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17/2555

วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
7. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
8. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
9. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินดั ด หะวานนท รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยสุขศาสตร
10. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
12. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
14. รองศาสตราจารย เล็ก
สมบัติ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
15. รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค อดุลยฤทธิกุล แทนรักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตร
16. รองศาสตราจารย พรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
17. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
19. รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร วังศกาญจน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
20. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร
21. ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
22. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.เลิศฤทธิ์ ศรีนนภากร รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
24. ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมวัฒน ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-226. อาจารย ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
27. ศาสตราจารย ดร.ณรงค
สาริสุต
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร
28. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
29. อาจารย ดร.วิศรุต
พึ่งสุนทร
แทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
30. รองศาสตราจารย ดร. เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
31. รองศาสตราจารย นายแพทย กัมมาล กุมาร ปาวา รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ
32. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
33. นางสกุณา
บัณฑุรัตน
แทนผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
34. นางสาวแจมจันทร
นพบุตรกานต ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
35. รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
37. ผูชวยศาสตราจารย โปรดปราน สิริธีรศาสน ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
38. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
39. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
40. อาจารย ดร.สุวรรณา
โควะวินทวีวฒ
ั น รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
41. ศาสตราจารย ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิริกุล ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
42. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
43. รองศาสตราจารย นายแพทย ดิลก ภิยโยทัย แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
44. นางสาวสุพัชญา
จารุเนตร
แทนผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
45. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
46. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ
47. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ
48. ศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
49. ศาสตราจารย ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ศาสตราจารย ธีรยุทธ
2. อาจารย ดร.ธเนศ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร

บุญมี
เมฆจําเริญ
ศุภชลาศัย
ลีปรีชานนท

ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
ประธานสภาอาจารย

-35. อาจารย ดร.พงษเทพ
6. นายไชยรัตน

สันติกุล
อยูแสง

ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
4. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา คงคะจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
7. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
8. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
9. นางสุพิณ
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
10. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล
11. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
12. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานประชุม
13. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
14. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
15. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดแตงตัง้ ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหมดงั นี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมวัฒน ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา คงคะจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหมทั้ง 3 ทาน

-4มติที่ประชุม
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1.2 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการประชุมคณบดี
สายสังคมศาสตร (Dean Forum) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดยมีหวั ขอการประชุม คือ “มาตรฐานภาระงาน
ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียง” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหแตละคณะจัดทําการเทียบเคียงภาระ
งานขั้นต่ํา ซึ่งในที่ประชุมไดสะทอนความหลากหลายของคณะตาง ๆ และมีประเด็นทีม่ ีความเขาใจไมตรงกัน
และตองการขอความชัดเจนจากที่ประชุม ก.บ.ม. ดวย และที่ประชุมมีขอสอบถาม คือ (1) ภาระงานประเภท
ตาง ๆ ของอาจารยทั้งหมด การเทียบเคียงภาระงานขัน้ ต่าํ ที่มหาวิทยาลัยใหแตละคณะจัดทําสง เปนการ
เทียบเคียงเฉพาะการผลิตผลงานทางวิชาการ ตามระดับตําแหนงทางวิชาการตาง ๆ เทานั้นหรือไม สวนงานสอน
และงานบริหารซึ่งจะใหใชหลักเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามภาคผนวกหมายเลข 1 และ 2 ของประกาศ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เรื่องภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2555 หรือไม (2) การที่อาจารย
แตละคนทําการสอน หรือบริหาร หรือทํางานบริการวิชาการมากเทาใดก็ตาม แตหากไมไดผลิตผลงานทาง
วิชาการเทากับมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา จะถูกพิจารณาโทษหรือไม (3) ประเภทของผลงานวิชาการที่ตองถูก
นับเปนภาระงานขั้นต่ํา คือ นอกจากสิ่งที่ ก.พ.อ. กําหนดแลว ที่ประชุมไดแจงวา การแปลหนังสือ การทํา
สารานุกรม และอื่น ๆ นับเปนภาระงานขัน้ ต่ําที่จะตองทําหรือไม (4) การสอนวิชาเดียวกันในโครงการปกติและ
โครงการพิเศษใหนับชั่วโมงสอนอยางไร จะนับเชนเดียวกับที่ประกาศใหทราบ คือ นับเปน Section หรือ
นับเปนชัว่ โมง
ประธานกลาววา หากเปนเรือ่ งลักษณะนี้ขอใหคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอ
ก.บ.ม. เปนระเบียบวาระ เพราะไมสามารถตอบคําถามไดในทันที ตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวมาพิจารณา
กรณีนี้ขอใหนาํ คําถามดังกลาวมอบใหกับฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษยได
เตรียมตัวสําหรับการตอบคําถาม เพราะเห็นวา เรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวน แตหากเปนเรือ่ งที่ตองพิจารณาขอให
จัดทําบันทึกเสนอลวงหนา เพื่อใหมกี ารเตรียมพรอมสําหรับการตอบคําถาม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การจัด TU Law Conference ของคณะนิตศิ าสตร
คณบดีคณะนิติศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะนิตศิ าสตรจะมีการจัด TU Law
Conference ปาฐกถานิติศาสตร ธรรมศาสตร ชุด ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย โดยใชชื่อเรื่องวา “หลัก
สุจริตในยุคปจจุบัน” ในวันเสารที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ หองปรีดี เกษมทรัพย
คณะนิติศาสตร มธ. ทาพระจันทร จึงขอเชิญผูบริหารและผูที่สนใจรวมงานในวันและเวลาดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-51.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 45 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2555
2. กําหนดการจัดงานครบรอบ 30 ป สํานักทะเบียนและประมวลผล

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
17 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่
26 ตุลาคม 2555 นั้น เนื่องจากไดพน กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมตั ิรับโอนขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเภสัชศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 3209 ตําแหนงอาจารย ขั้นปริญญาโท-เอก เปน
“ปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาเภสัชศาสตร ทางเภสัชเคมี หรือสาขาอื่นที่เกีย่ วของ”
(2) ตัดโอนตําแหนงเลขที่ 3209 อัตราวางขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
แพทยศาสตร อัตราเงินเดือน 18,260 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดสรรใหคณะเภสัชศาสตร เพื่อรับโอนขาราชการ
เปนกรณีพิเศษ โดยไมคืนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหกับมหาวิทยาลัย
(3) รับโอนนายวิเชษฐ ลีลามานิตย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ขั้น 38,960 บาท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลมารับราชการในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก ตามอัตราเงินเดือนทีน่ ายวิเชษฐ ลีลามานิตย ไดรับ
(4) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-6มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและตัดโอนตําแหนง และรับโอน
นายวิเชษฐ ลีลามานิตย ขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.2 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิขาราชการ สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นางสาวธัญญา สิทธิเสฏพงศ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1638 คาจางขั้น 22,620 บาท ซึ่งไดรับวุฒิปริญญา
เอก สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มธ. เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับคาจางขั้น 24,920 บาท
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (วันที่รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินางสาวธัญญา สิทธิเสฏพงศ ขาราชการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติปรับวุฒิขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอปรับวุฒิ
นางสาวพรรณา จาตุรงคกุล ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1900 คาจางขั้น 15,420 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Doctor
of Philosophy สาขาวิชา English Language Teaching จาก University of Essex สหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น เปนให
ไดรับคาจางขัน้ 21,050 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2555 (วันที่สาํ เร็จการศึกษา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินางสาวพรรณา จาตุรงคกุล ขาราชการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ปรับวุฒินางสาวรัตนา เลิศสุวรรณศรี ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 3120 คาจางขั้น 20,420 บาท
ซึ่งไดรับวุฒิ Doctor of Philosophy สาขา Applied Statistics จาก University of Reading เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับ
คาจางขั้น 24,920 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 24 กรกฎาคม 2555 (วันที่รายงานตัวเขารับราชการ)

-7สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินางสาวรัตนา เลิศสุวรรณศรี ขาราชการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั ปิ รับวุฒิขาราชการ สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นายอาชัญญ บุญญานันต ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 3452 คาจางขั้น 16,470 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Doctor of
Philosophy สาขา Construction Management and Engineering จาก London South Bank University
เพิ่มขึ้นเปนใหไดรับคาจางขัน้ 20,900 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2555 (วันที่สาํ เร็จการศึกษา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินายอาชัญญ บุญญานันต ขาราชการ สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตแิ ตงตั้งหัวหนางาน จํานวน
2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดตําแหนงเลขที่ 1770 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงหัวหนางาน
บริการวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) แตงตัง้ นางสาวสมศรี เจียมธีรสกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 1770) อัตราเงินเดือน 34,520 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนา
งานบริการวิชาการ ใหดาํ รงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
(3) กําหนดตําแหนงเลขที่ 1765 ตําแหนงบุคลากรชํานาญการ เปนตําแหนงหัวหนางานบริหาร
และธุรการ
(4) แตงตัง้ นางสาวปรียา เพ็งไพบูลย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
บุคลากรชํานาญการ (ตําแหนงเลขที่ 1765) อัตราเงินเดือน 26,290 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
บริหารและธุรการ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและ

-8เทคโนโลยี
(5) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งหัวหนางาน สังกัดสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติขออนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือน
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางสาวมณฑาทิพย มณีโชติรัตน ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 1104 อัตราเงินเดือน 41,610 บาท
หัวหนางานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กองบริการการศึกษา ไปตั้งจายทีว่ ิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ
และใหพนจากตําแหนงหัวหนางานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(2) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ตําแหนงเลขที่
6058 ขั้น 10,050 บาท ซึ่งเปนอัตรากลางของมหาวิทยาลัย ไปตั้งจายทีก่ องบริการการศึกษา เพื่อสับเปลี่ยนกับ
อัตราขาราชการ อัตราเลขที่ 1104
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางสาวมณฑาทิพย
มณีโชติรัตน ไปตั้งจายทีว่ ิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ โดยใหพนจากตําแหนงหัวหนางานพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปตั้งจายที่กองบริการการศึกษา
เพื่อสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง สํานักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) เปลี่ยนประเภทตําแหนงทั่วไป ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน (อัตราเลขที่ 109)
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เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 22,160 บาท
(2) เปลี่ยนประเภทตําแหนง ตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน (อัตราเลขที่ 2227)
อัตราเงินเดือน 24,920 บาท ซึ่งนายกฤษณะ สุทธิกุล ครองอยู เปนประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 24,450 บาท
(3) แตงตัง้ นางสาวสุภาวดี ฮมปา และนายกฤษณะ สุทธิกุล ใหดํารงตําแหนงตามคุณวุฒิที่
ไดรับเพิ่มขึ้น
(4) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2555 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและแตงตั้งขาราชการผูผานการประเมิน
ใหดํารงตําแหนงตามคุณวุฒทิ ี่ไดรับเพิ่มขึน้ สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง สํานักหอสมุดขออนุมัตเิ ปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักหอสมุดเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) เปลี่ยนประเภทตําแหนงทั่วไป ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร (อัตราเลขที่ 22) อัตราเงินเดือน
19,100 บาท งานบริหารและธุรการ ซึ่งนางสาวจรรยา สุขพินิจ ครองอยู เปนประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,100 บาท
(2) แตงตัง้ นางสาวจรรยา สุขพินิจ ใหดํารงตําแหนงตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2555 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและแตงตั้งขาราชการผูผานการประเมิน
ใหดํารงตําแหนงตามคุณวุฒทิ ี่ไดรับเพิ่มขึน้ สังกัดสํานักหอสมุด ตามที่เสนอ

3.1.10 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอดําเนินการดังนี้
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เงินเดือน 19,100 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนางศิริพันธ หงษทรัพยภิญโญ ครองอยู เปน
ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,100 บาท
(2) แตงตัง้ นางศิริพันธ หงษทรัพยภิญโญ ใหดํารงตําแหนงตามคุณวุฒทิ ี่ไดรับเพิ่มขึน้
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและแตงตั้งขาราชการผูผานการประเมิน
ใหดํารงตําแหนงตามคุณวุฒทิ ี่ไดรับเพิ่มขึน้ สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามทีเ่ สนอ

3.1.11 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมตั ิจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5762 ตําแหนงอาจารย ขั้นปริญญาโท-เอก เปน
“ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จางนายมณฑล สรไกรกิติกูล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 5762) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยใหไดรบั คาจางขั้น 14,120 บาท
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป เพื่อสามารถเตรียมการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2/2555 ไดทัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจางนายมณฑล สรไกรกิติกูล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

3.1.12 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5693 ตําแหนงอาจารย ขั้นปริญญาโท-เอก เปน
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(2) จางนายพิศาล แกวประภา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (ตําแหนงเลขที่ 5693) คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2555 เปนตนไป (วันที่นกั เรียนทุนรายงานตัวปฏิบัตริ าชการ)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจางนายพิศาล แกวประภา
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.13 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 6092 6093 และ 6094 ตําแหนงอาจารย ขั้นปริญญา
โท-เอก เปน “ปริญญาตรีและโท ทางวิทยาศาสตร สาขาแพทยแผนไทยประยุกต”
(2) จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท จํานวน 3 ราย คณะ
แพทยศาสตร โดยใหไดรับคาจางขั้น 14,120 บาท ดังนี้
(2.1) นายภาณัฐ เดชะยนต (ตําแหนงเลขที่ 6092)
(2.2) นางจันธิดา กมลาสนหิรัญ (ตําแหนงเลขที่ 6093)
(2.3) นางสาวจิตพิสุทธิ์ จันทรทองออน (ตําแหนงเลขที่ 6094)
(3) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 6095 ตําแหนงอาจารย ขั้นปริญญาโท-เอก เปน
“ปริญญาโท-เอก สาขาชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย”
(3.1) จางนางสาวพิชญานุช รสเครือ (ตําแหนงเลขที่ 6095) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก โดยใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท
(4) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.1.14 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
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(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 6099 ตําแหนงอาจารย ขั้นปริญญาเอก เปน “ปริญญา
เอกทางเภสัชศาสตร”
(2) จางนายรัฐพล อาษาสุจริต เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย โดยให
ไดรับคาจางสูงกวาวุฒิขั้น 27,630 บาท (เทียบเคียงอัตราคาจางที่เคยไดรับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขั้น
27,437 บาท) เนื่องจากบุคคลดังกลาวเคยปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยประจํากลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 – 30 กรกฎาคม 2552 รวม 5 ป 5 เดือน และ
เปนอาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงปจจุบัน รวม 2 ป 11 เดือน
รวมมีประสบการณทั้งสิ้น 8 ป 5 เดือน (นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก) ซึ่งเปนประสบการณที่มี
ประโยชนโดยตรงตอการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจางนายรัฐพล อาษาสุจริต
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.15 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอ
ปรับวุฒินางสาวนนทวรรณ ยมจินดา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 4325 คาจางขั้น 20,170 บาท
ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบัญชี จาก University of Cincinati ประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น เปนให
ไดรับคาจางขัน้ 20,170 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2555 (วันที่รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินางสาวนนทวรรณ ยมจินดา พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

3.1.16 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 4 ราย ซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นดังนี้

- 13 (1) นางสาวปุญญาณัฐ นวลออน ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4240) ขั้น 18,760 บาท
ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท ตั้งแตวนั ที่ 22 ตุลาคม 2555 (วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง)
(2) นางสาวน้ําฝน มหาทรัพย ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4651) ขั้น 20,170 บาท
ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จาก มธ. โดยใหไดรับคาจาง
ขั้น 20,170 บาท ตั้งแตวนั ที่ 8 ตุลาคม 2555 (วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง)
(3) นางดวงเนตร พิพัฒนสถิตพงศ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 4808)
ขั้น 24,220 บาท ซึ่งไดรับวุฒปิ ริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
จาก มธ. โดยใหไดรับคาจางขั้น 24,220 บาท ตั้งแตวนั ที่ 19 กันยายน 2555 (วันที่งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง)
(4) นางสาวไพลวรรณ สัทธานนท ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 4472)
ขั้น 20,750 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Doctor of Philosophy สาขา Physiotherapy จาก La Trobe University ประเทศ
เครือออสเตรเลีย โดยใหไดรับคาจางขั้น 20,750 บาท ตั้งแตวนั ที่ 8 ตุลาคม 2555 (วันที่งานบริหารงานบุคคล
รับเรื่อง)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะสหเวชศาสตร จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.1.17 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ
ในการจางนางสาวรัชนีกร ลาภวณิชชา จากเดิมจางวุฒิปริญญาโท อัตราคาจางขั้น 14,850 บาท (จางสูงกวาวุฒิ
1 ขั้น) เปน ขอจางในวุฒิปริญญาเอก อัตราคาจางขั้น 19,230 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0516.12/1459 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา กรณีนี้เปนการอนุมัติยอนหลังหรือวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เปนการอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางตั้งแต
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ตามวันที่อนุมัติการจางเดิม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางนางสาวรัชนีกร ลาภวณิชชา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

- 14 3.1.18 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมตั ิจางอาจารยระบบพิเศษ
(Special Track) จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอ
จางผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชดา เจริญรุกข เปนอาจารยระบบพิเศษ (Special Track) โดยเบิกจายจากเงิน
รายไดของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 70,000 บาท ทั้งนี้ยอนหลังตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชดา
เจริญรุกข มีสัญชาติยุโรป เพราะฉะนัน้ จะทําใหมีอาจารยชาวตางชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชดา เจริญรุกข
เปนอาจารยระบบพิเศษ (Special Track) สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

3.1.19 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 6279 เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (วุฒิปริญญาตรี)
คาจางขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.20 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 6283 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(วุฒิปริญญาตรี) คาจางขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

- 15 วิชาการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.21 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 6290 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(วุฒิปริญญาตรี) คาจางขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.22 เรื่อง กองคลังขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองคลังเสนอขอกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 6274 เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี)
คาจางขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

3.1.23 เรื่อง กองการเจาหนาที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองการเจาหนาที่เสนอขอกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 6224 เปนตําแหนงบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี) คาจาง
ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดกองการเจาหนาที่ ตามที่เสนอ

3.1.24 เรื่อง สํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพขออนุมตั ิตัดโอน

- 16 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกัน
คุณภาพเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 6276 วุฒิปริญญา
ตรี คาจางขั้น 10,050 บาท จากกองแผนงาน ไปตั้งจายทีส่ ํานักสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(2) กําหนดตําแหนงเลขที่ 6276 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา ขั้น 10,050 บาท
(3) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราและกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ ตามที่เสนอ

3.1.25 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญา จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจาง
รองศาสตราจารย ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตราคาจางเดือนละ 25,000 บาท
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล เปนอาจารย
ประจําตามสัญญา สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.26 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญา
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอจาง
รองศาสตราจารย ปาริชาติ วลัยเสถียร เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตราคาจางเดือนละ 25,000 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย ปาริชาติ วลัยเสถียร เปนอาจารย
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3.1.27 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางอาจารยประจําตามสัญญา
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอจาง
รองศาสตราจารย พินัย ทองสวัสดิ์วงศ เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตราคาจางเดือนละ 25,000 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย พินยั ทองสวัสดิ์วงศ เปนอาจารย
ประจําตามสัญญา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.28 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางอาจารยประจําตาม
สัญญา จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
จางผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตราคาจางเดือนละ 25,000
บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร
เปนอาจารยประจําตามสัญญา สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.1.29 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมตั ิจางอาจารยประจําตามสัญญา จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอจางรองศาสตราจารย
นิตยา ยวงศรี เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตราคาจางเดือนละ 25,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย นิตยา ยวงศรี เปนอาจารยประจํา
ตามสัญญา สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.1.30 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
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รองศาสตราจารย พลตรีหญิง ดร.ออยทิพย ณ ถลาง ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
คาจางเดือนละ 33,950 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 (ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวา
ดวยการจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย พลตรีหญิง ดร.ออยทิพย ณ ถลาง
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.31 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเภสัชศาสตรเสนอขอจาง
รองศาสตราจารย ดร.อุทัย สุวรรณกูฏ ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย อัตราคาจาง
เดือนละ 43,980 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 (ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวย
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย ดร.อุทัย สุวรรณกูฏ ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.32 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 15 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 15 ราย (ตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542) ดังนี้
1. อาจารย วันชนะ คงออน อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 –
31 มกราคม 2556 และตั้งแตวนั ที่ 3 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2556
2. อาจารย สุพตั รา เครือครองสุข อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 –
31 ธันวาคม 2555 และตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2556
3. อาจารย อัครเดช อยูผาสุก อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1-31 ตุลาคม 2555 และตั้งแต
วันที่ 2 มกราคม 2556- 31 พฤษภาคม 2556 และตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 30 กันยายน 2556

- 19 4. อาจารย ศรุพงษ สุดประเสริฐ อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 –
28 กุมภาพันธ 2556 และตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2556
5. อาจารย รสิตา สินเอกเอี่ยม อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 3-31 ธันวาคม 2555 และ
ตั้งแตวนั ที่ 3-30 มิถุนายน 2556 และตั้งแตวนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2556
6. อาจารย จรูญ พาระมี อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม
2556
7. อาจารย โกสินทร ชิตามร อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม
2556
8. อาจารย กฤษณ เย็นสุดใจ อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 3 มิถุนายน 2556 –
30 กันยายน 2556
9. อาจารย จิระเดช มีมาลัย อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม
2556
10. อาจารย พรพิไล มีมาลัย อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 3 มิถุนายน 2556 –
30 กันยายน 2556
11. อาจารย ไพศาล อัจฉริยอุเทน อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 –
31 มกราคม 2556
12. อาจารย จักกาย ศิริบุตร อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 3 มิถุนายน 2556 –
30 กันยายน 2556
13. อาจารย ดนัย อุนอนันต อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม
2556
14. อาจารย ระพี ลีละสิริ อัตราคาจาง 26,480 บาท ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน
2556
15. อาจารย วีระชัย วรรัตนชัยกุล อัตราเลขที่ 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2555
และตั้งแตวันที่ 2-31 มกราคม 2556 และตัง้ แตวนั ที่ 1-31 กรกฎาคม 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 15 ราย ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
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รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอปรับวุฒิ
นางสาวกนกวรรณ อูทองทรัพย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 4558 คาจางขั้น 21,900 บาท ซึ่ง
ไดรับวุฒิ Doctor of Philosophy International Studies จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน เพิ่มขึ้นเปนให
ไดรับคาจางขัน้ 23,060 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2555 วันที่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากไดรับหลักฐาน
การศึกษาลาชา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินางสาวกนกวรรณ อูทองทรัพย พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอจาง
ศาสตราจารย วันเพ็ญ ชัยคําภา ผูมีความรูค วามสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย คาจางเดือนละ 23,860
บาท (เปนการจางไมเต็มเวลา) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้เปนการขออนุมัติจางในกรณี
ที่มีอายุเกิน 65 ป และเปนการจางตอเนื่องเกิน 5 ป ตามทีค่ ณะสหเวชศาสตรเสนอ (ตามระเบียบทบวง
มหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางศาสตราจารย วันเพ็ญ ชัยคําภา ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษที่มีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจา งผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
เสนอขอจางศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
คาจางเดือนละ 47,720 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้เปนการขออนุมัติจางในกรณีทมี่ ี
อายุเกิน 65 ป และเปนการจางตอเนื่องเกิน 5 ป ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเสนอ (ตาม
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ผูมคี วามรู
ความสามารถพิเศษที่มีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติตัดโอนบุคลากรตามโครงสราง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอขอตัดโอน
บุคลากรตามโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา เพื่อใหตรงกับภาระงานที่
ปฏิบัติ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนบุคลากรตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง คณะนิติศาสตรขอความอนุเคราะหทบทวนคําสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ สงคะแนนสอบ ภาค 2/2554 ลาชา
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ไดพิจารณาเรื่องรายงานการสงผลสอบไล ภาค 2/2554 ระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีมติไมเลือ่ นขั้นเงินเดือนของผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ซึ่งสงผลสอบวิชา
น.567 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลาชานั้น
คณะนิติศาสตรไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ใหพจิ ารณาทบทวนคําสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ สงคะแนน
สอบ ภาค 2/2554 ลาชา ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ที่เห็นวา การพิจารณาเรื่องขอความเปนธรรมคําสั่งงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีสงคะแนนสอบภาค 2/2554 ลาชา เปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ฝายวิชาการพิจารณาหนังสือของผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ลงวันที่ 17 กันยายน
2555 เรื่อง ขอความเปนธรรมคําสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีสงคะแนนสอบภาค 2/2554 ลาชา และเอกสาร
ประกอบของคณะนิติศาสตรแลว ขอเสนอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่สงผลใหเกิดการลาชา ดังนี้
1. เกิดความเขาใจผิดเรื่องกําหนดสงผลสอบ เนื่องจากการแจงกําหนดสงผลสอบของ

- 22 คณะนิติศาสตร ดังปรากฎตามหนังสือโครงการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร ลงวันที่ 14 มีนาคม 2555
เรื่อง ขอทราบวิธีการวัดผลและขอเชิญออกขอสอบภาค 2 ปการศึกษา 2554 ไดแจงวา สําหรับภาค 2/2554 ใหสง
ผลสอบไลถึงบัณฑิตศึกษาภายในวันจันทรที่ 9 กรกฏาคม 2555 และบัณฑิตศึกษาสงผลสอบไลถึงสํานักทะเบียน
ภายในวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2555 หนังสือดังกลาวนี้นับระยะเวลาสงผลสอบจากวันเปดภาคการศึกษาที่
1/2555 ของระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษาเปดภาคการศึกษาที่ 1/2555 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555)
เปนการนับระยะเวลาโดยคณะนิติศาสตรเอง มิใชกําหนดการที่ประกาศจากมหาวิทยาลัย
2. ตอมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 สํานักทะเบียนฯ ไดจัดสงหนังสือเวียนกําหนดวันสงผล
สอบของระดับบัณฑิตศึกษาเปนวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยนับเวลา 4 สัปดาห จากวันเปดภาคฤดูรอน/2554
ซึ่งแตกตางไปจากกําหนดการของโครงการบัณฑิตศึกษา แตปรากฏวา ไมมีการแจงแกไขใหอาจารยผูสอนทราบ
แตอยางใด ถึงแมวาโครงการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร จะมีหนังสือลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เรื่องสงสมุด
คําตอบและ/หรือรายงานในการสอบไลภาค 2/2554 โดยมีเนื้อความแจงใหอาจารยสงสมุดคําตอบและ/หรือ
รายงานของนักศึกษาที่ตรวจเสร็จเรียบรอยแลวใหกับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร ภายในวันศุกรที่ 1 มิถุนายน
2555 แลวก็ตาม แตบันทึกโครงการบัณฑิตศึกษาดังกลาว มิไดเนนย้ําใหอาจารยผูสอนทราบอยางชัดเจนวา มีการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการสงผลสอบไล และเปนเพียงหนังสือเวียนถึงคณาจารยคณะนิตศิ าสตร จึงอาจทําให
อาจารยไมสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว และมิไดแกไขกําหนดการสงผลสอบใหถูกตองตาม
กําหนด การของมหาวิทยาลัย
3. ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติลดระยะเวลาการสงผลสอบไล โดยกําหนดให
วันสุดทายของการสงผลสอบคือ 4 สัปดาห นับแตวันเปดภาคถัดไปนัน้ มีความสับสนในทางปฏิบตั ิเรื่องการนับ
เวลาวันสุดทายในการสงผลสอบตามมติดังกลาววา “นับแตวนั เปดภาคถัดไป” หมายถึง นับแตวนั เปดภาค
การศึกษาปกติ หรือรวมถึงวันเปดภาคฤดูรอนดวย โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายมหาชนที่เปนระบบทวิภาคและไมมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน อาจารยคณะนิติศาสตร
และหนวยงานของคณะนิติศาสตร จึงเขาใจวา กําหนดสงผลสอบภาค 2/2554 ตองนับระยะเวลาการสงผลสอบ
จากวันเปดภาค 1/2555 ในขณะที่สํานักทะเบียนฯ กําหนดเวลาการสงผลสอบภาค 2/2554 ของระดับบัณฑิต
ศึกษาโดยนับระยะเวลาการสงผลสอบจากวันเปดภาคฤดูรอน/2554 ความเขาใจที่ไมตรงกันนี้จึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ สงผลสอบ ภาค 2/2554 ลาชากวากําหนดสงผลสอบของ
มหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ในกรณีนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ไดโตแยงวา ปกติการนับ
ระยะเวลาการสงผลสอบจะไมนับภาคฤดูรอน แตจะนับภาคการศึกษาที่ 1 แต มธ. มีการกําหนดเปนภาคฤดูรอน
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2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา โดยปกติสํานักทะเบียนและประมวลผล
จะแจงปฏิทินกําหนดการสงผลสอบตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ซึ่งจะกําหนดวันสงผลสอบระดับบัณฑิตศึกษาโดย
เปนปแรกที่มกี ารลดระยะเวลาการตรวจขอสอบลงเหลือ 4 สัปดาหทั้งหมด สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากเดิมมี
เวลา 8 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป เหลือเพียง 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
เนื่องจากแตละโครงการมีหลายหลักสูตร จึงตองมีการจัดสงปฏิทินกําหนดระยะเวลาการสงผลสอบไปให ซึ่ง
การจัดสงปฏิทินกําหนดระยะเวลาการสงผลสอบที่ศูนยรังสิตคอนขางรวดเร็ว แตที่ทา พระจันทรเนือ่ งจากป
2554 ไดประสบเหตุอุทกภัยทําใหมีการสงปฏิทินกําหนดระยะเวลาการสงผลสอบลาชาไปเล็กนอย คือ เปดภาค
การศึกษาไประยะหนึ่งแลวจึงไดจัดสงให แตเปนการสงใหกอนที่จะเริ่มตนทําการสอบ เพราะฉะนั้นประเด็น
เรื่องการสงปฏิทินไดมีการสงไปใหกับทุกคณะและหนวยงานเหมือนกันทั้งที่ทาพระจันทร และศูนยรังสิต แต
ปญหาคือ บางหลักสูตรไมมีการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชา น.567 กฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาที่อยูใ นหลักสูตรของประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ซึ่งไมมี
การศึกษาในภาคฤดูรอน สําหรับวิชาของคณะนิติศาสตรที่เปนวิชาปริญญาโท โดยขอเท็จจริงแลวในภาคฤดูรอน
ก็ไมมีการเปดการเรียนการสอนเชนเดียวกัน แตไดเปดใหมีการจดทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการคนควา
อิสระ เพื่อใหไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร เพราะฉะนัน้ จึงมีความแตกตาง เพราะระดับปริญญาโทมีการเปดให
ลงทะเบียนภาคฤดูรอน แตหากเปนประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชา น.567 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ไมมกี าร
เปดในภาคฤดูรอน และมีประเด็นคือ หลักเกณฑกําหนดวาตองนับวันสุดทาย คือ วันที่ครบกําหนด 4 สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป จะนับไดหรือไม วิธีปฏิบัติซึ่งไดทํามาโดยตลอด คือ แมวิชาระดับบัณฑิต
ศึกษาซึ่งไมมกี ารเปดภาคฤดูรอน แตการนับระยะเวลาการสงขอสอบจะนับตั้งแตวันเปดภาคฤดูรอนดวย ซึ่งจะมี
ปญหาในเรื่องหลักเกณฑที่ไดกําหนดไววา นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป แตหลักสูตรนี้ไมมีภาคฤดูรอน
เพราะฉะนั้นควรจะตองพิจารณาในประเด็นนี้ดว ย
3. ประธานกลาววา สําหรับหลักเกณฑคงไมมีการปรับเปลี่ยน แตอาจจะมีการหารือในเรื่อง
หลักเกณฑอีกครั้งหนึ่ง สวนแนวปฏิบัติของสํานักทะเบียนและประมวลผลคือ นับระยะเวลาในภาคฤดูรอนดวย
และนับมาตลอดไมเคยเปลีย่ นแปลง หากผูช วยศาสตราจารย ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ โตแยงวา คณะไดเวียนหนังสือ
แลว แตกําหนดระยะเวลาการสงขอสอบไดไปถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในเดือนมกราคม 2555 ใน
กรณีนี้มีขอเท็จจริงเปนอยางไร
4. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา กรณีนี้ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ เขาใจวา
คณะนิติศาสตรเปนผูลงโทษ ซึ่งทางคณะนิติศาสตรไดชี้แจงไปแลววา เปนมติของ ก.บ.ม. ตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไว แตผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ไดยืนยันวา ตนเองไมมีสิทธิมาชี้แจงในที่ประชุม ก.บ.ม.
ที่ผานมาสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนผูสอบถามเหตุผล และตนเองไดใสเหตุผลเพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อ
ไดพิจารณาเอกสารในเรื่องดังกลาวแลว และไดใหผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ

- 24 วงศสวัสดิ์กุล พิจารณาพบวา ในชวงแรกทีแ่ จงกําหนดระยะเวลาการสงขอสอบเปนหลักเกณฑเดิม เมื่อสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลกําหนดหลักเกณฑใหม จึงไดแจงหลักเกณฑใหม และมีการสงอีเมลโตตอบกันวา
จะเรงรัดใหทนั กําหนดเวลา ซึ่งอาจารยทุกคนไดปฏิบัติตามนั้น และไดมีการกําหนดหลักเกณฑอีกครั้งหนึ่งวา
ประกาศนียบัตรไมใชบัณฑิตศึกษา จึงไดมีการเสนอเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคณะ
นิติศาสตร ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลวใหเสนอมหาวิทยาลัย เพราะมติตาง ๆ ไดรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
ก.บ.ม. และทางสํานักทะเบียนและประมวลผลคงมีการประกาศหลักเกณฑอยูตลอดวา จะนับหรือไม ทางคณะ
นิติศาสตรก็ไดดําเนินการตามทุกอยาง เพือ่ ที่จะชี้แจงใหอาจารยทราบ แมกระทั่งในภาคฤดูรอนสุดทายที่ผานมา
ก็ยังมีปญหาอยู ซึ่งเปนกรณีของรายอื่น แตก็ไดดําเนินการตามมติ ก.บ.ม. คือ ทําหนังสือแจงไปยังอาจารยที่ยังไม
สงผลสอบภาคฤดูรอน และนักศึกษาไดมกี ารตอวาแลว เพราะภาคการศึกษา 1/2555 บางวิชาผลการสอบออก
มาแลว แตผลการสอบภาคฤดูรอนยังไมออก จึงไดทําหนังสือไปแจงอาจารยทานอื่นทีย่ ังไมไดสงผลสอบ ซึ่ง
เปนการทําตามมติ ก.บ.ม. ทุกอยางวา ขณะนี้ไดลวงเลยเวลาการสงผลสอบมาเปนเวลานานแลว จะมีการ
ดําเนินการอยางไร เพราะฉะนั้นทุกอยางจะเปนไปตามมติ ก.บ.ม. ในสวนนี้ สวนจะเห็นชอบหรือไมนั้น ขึ้นอยู
กับที่ประชุม ก.บ.ม.
5. ประธานกลาววา เรื่องหลักเกณฑวา จะนับตั้งแตภาคฤดูรอน หรือนับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1
คงไมมีปญหา เพราะผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลยืนยันวา นับระยะเวลาการสงผลสอบตั้งแตภาค
ฤดูรอนมาโดยตลอด ประเด็นที่สอง สํานักทะเบียนและประมวลผลไดเวียนหนังสือไปตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555
และมีขอเท็จจริงวา คณะนิตศิ าสตรไดเวียนหนังสือไปถึงผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ครั้งแรกคือ
เดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งอาจจะทําใหเขาใจผิดได และปญหาเมื่อไดรับการแกไขแลวไปถึงผูชวยศาสตราจารย
ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ หรือไม ซึ่งหากแจงขอมูลไปยังผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ใหทราบแลว อาจ
จะพอรับฟงได แตหากสงขอมูลไปไมถึงผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ หรืออาจจะมีการสงอีเมลให
ซึ่งอาจจะทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนได สวนขอโตแยงอื่นเห็นวา ไมเปนประเด็น เชน เรื่องการไมใหชี้แจง ซึ่งใน
กรณีนี้ไดมีการชี้แจงแลว และแจงใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร และรองอธิการบดีฝายวิชาการวา
ในคราวหนาตองใหมีการชีแ้ จงทันที เพื่อใหจบปญหาในเบื้องตน แตในกรณีของผูชว ยศาสตราจารย ดร.กิตติ
ศักดิ์ ปรกติ ตองการใหคณบดีคณะตาง ๆ พิจารณาวา มีขอเท็จจริงในลักษณะนีว้ า คณะนิติศาสตรไดเวียน
หนังสือเรื่องกําหนดระยะเวลาการสงผลสอบไปให และคณะพยายามติดตออยู ซึ่งไมทราบวา ติดตอไดหรือไม
ซึ่งขอเท็จจริงเปนเชนนี้ สามารถรับฟงไดหรือไม ตามคําชี้แจงคือ สงผลสอบลาชาไป 11 วัน ตามขอโตแยง
ไมใช 1 เดือนกวา หลังจากกลับมาจากตางประเทศ และเกิดความสับสนเนื่องจากไดเวียนหนังสือใหทราบ
เกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาการสงผลสอบในเดือนกรกฎาคม 2555 จึงไดตั้งใจสงผลสอบในเดือนกรกฎาคม 2555
และไดเดินทางไปตางประเทศ ขอเท็จจริงลักษณะนี้สามารถรับฟงไดหรือไมวา ถือเปนการเขาใจผิด เพราะ
หนังสือเวียนของสํานักทะเบียนและประมวลผลจะสงไมถึงอาจารย จะสงไปถึงคณะเทานั้น แตหนังสือที่คณะ
นิติศาสตรสงไปใหครั้งแรกเปนการเวียนในลักษณะนัน้ ในกรณีนี้ฝายวิชาการเห็นวา ขอโตแยงของ

- 25 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ มีเหตุผลใชหรือไม
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา โดยขอเท็จจริงผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ
สอน 3 วิชา และสงผลสอบทันกําหนดเวลา 2 วิชา แตวิชา น. 567 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ อาจจะมีการ
เขาใจผิด เพราะเอกสารไดถกู สงมา 2 ครั้ง และการสื่อสารภายในคณะนิติศาสตรสําหรับประเด็นนี้ หากมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นจะสามารถโตแยงผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ได แตขณะนี้จากขอมูลตาง ๆ
ฝายวิชาการเห็นวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ยังยึดกําหนดการเดิม ซึ่งผูชวยศาสตราจารย
ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ มีการลงชื่อรับทราบในสวนนี้ แตกําหนดการใหมในเอกสารที่ยนื ยันวา ผูชวยศาสตราจารย
ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ลงชื่อรับทราบยังไมมี เพราะฉะนั้นที่ผานมามีหลายคณะซึ่ง ก.บ.ม. ไดยกประโยชนใหหลาย
คน รวมทั้งคณะนิติศาสตรซึ่งไดมีการโตแยงไปในกรณีอาจารยพิเศษ ซึ่งไมมีการลงโทษ แตในกรณีนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ไดมีการโตแยงมาในลักษณะนี้ ฝายวิชาการเห็นวา นาจะมีการตักเตือน
แตคงตองขอความรวมมือใหคณะนิติศาสตรทําการสื่อสารเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงเรื่องกําหนดการ
เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญของอาจารยในการสงผลสอบลาชา ซึ่งมีผลตอการปรับเลื่อนเงินเดือน
7. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา หากเปนลักษณะนีจ้ ะกลายเปนความผิดพลาดของผูบริหาร
คณะ หากสอบถามอาจารยภายในคณะ ทุกคนจะไดรับขอมูล แมกระทั่งเรื่องนี้ก็มีการสงอีเมลติดตาม และ
ผูบริหารตาง ๆ ที่อยูในคณะนิติศาสตรจํานวนมากทีไ่ ดรบั การติดตามในเรื่องนี้ สําหรับเรื่องขอมูลมีการสื่อสาร
คอนขางมาก สวนเรื่องการเขาใจผิดขึ้นอยูก ับแตละบุคคล แตหากสอบถามวา ไดแจงขอมูลหรือไม มีการแจง
ขอมูลแนนอน แมกระทั่งเจาหนาที่ก็มกี ารแจงใหทราบโดยอีเมล
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนี้ตอไปขอใหไมเปดเผยชื่อ ให
พิจารณาเฉพาะเนื้อหา เพราะเมื่อมีชื่อจะมีเรื่องอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของ และจะทําใหลําบากในการพิจารณา หากไม
มีการระบุชื่อจะเปนเรื่องงาย เพราะจะเปนการตัดสินตามหลักเกณฑ
9. ประธานกลาววา แมจะมีการระบุชื่อก็ไมมีปญหาใด แตขอรับขอสังเกตนี้ไปพิจารณา ในการ
เสนอเรื่องนี้ครั้งตอไปไมตองระบุชื่อก็จะเปนเรื่องที่ดี
10. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในกรณีนี้ตนเองเคยไดรับการพิจารณา และเห็นวา
เปนเรื่องขอเท็จจริง เมื่อเปนอาจารยสงผลสอบลาชาก็ตองถูกเสนอเขาที่ประชุมและไมนาจะมีปญหาใด และ
สามารถระบุชื่อได ซึ่งหากสงผลสอบลาชาก็พรอมที่จะถูกลงโทษตามหลักเกณฑที่กาํ หนดไว
11. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา คณะนิติศาสตรไมไดเวียนหนังสือกําหนด
ระยะเวลาการสงผลสอบผิดใชหรือไม จากการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมเหมือนกับคณะนิติศาสตร
ไดแจงปฏิทนิ กําหนดระยะเวลาการสงผลสอบอีกวันหนึง่ และผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เขาใจ
กําหนดวันสงผลสอบผิด สรุปแลวขอเท็จจริงเปนอยางไร
12. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ในหนังสือเชิญสอนไดออกไปกอนกําหนดการที่สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลไดกาํ หนดวันใหมออกมา และเมือ่ เสร็จแลวทางคณะนิติศาสตรไดแจงใหมอีกครั้ง

- 26 แมกระทั่งที่ผดิ พลาดก็มหี ลายวิชา แตก็เรงรัดตรวจขอสอบจนกระทัง่ เสร็จ เพราะฉะนัน้ จึงมีการออกกําหนดวัน
สงผลสอบ 2 รอบ รอบแรกเปนการออกกอนที่สํานักทะเบียนและประมวลผลจะกําหนด โดยคณะไดทําการ
นับวันเอง หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลง และทําการติดตาม แตหากจะใหยุติธรรมขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝาย เพราะหากจะกลาววา เปน
ความผิดพลาดเพราะผูบริหารไมแจงจะไมยุติธรรมกับตนเอง
13. ประธานกลาววา สรุปขอเท็จจริงคือ คณะนิติศาสตรไดเวียนหนังสือครั้งแรกเดือน
กรกฎาคม 2555 เมื่อคณะทราบจากสํานักทะเบียนและประมวลผลวา มีการเปลี่ยนแปลง จึงไดแจงใหอาจารย
ภายในคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขอเท็จจริงนี้สอดคลองกันอยูแ ลว แตขอเท็จจริงทีไ่ มสอดคลองกัน คือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ กลาววา การแจงครั้งที่ 2 ไมไดรับการแจง ซึ่งกรณีนี้มีการแจงไปจริงอยู
แลว ไมมีปญหาใด อาจจะเปนการแจงทางอีเมล ซึ่งอาจจะไมไดเปดอาน หรือเปดแลวแตไมไดสนใจหรืออาน
ผาน ๆ ซึ่งเปนไปไดทั้งสิ้น แตผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ไดโตแยงวา การแจงกําหนดการสงผล
สอบครั้งที่ 2 ไมไดรับขอมูล แตขอเท็จจริงมีความสอดคลองวา ไดมีการแจงครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2555
ไมใชเดือนมิถุนายน 2555 ขอโตแยงในประเด็นนี้ไมใชขอโตแยงวา มีภาระงานมาก ซึง่ สวนใหญที่ผานมาเปน
เชนนั้น แตกรณีนี้ไมไดโตแยงในเรื่องนั้น แตโตแยงวา มีปญหาความสับสนเรื่องกําหนดเวลาการสงผลสอบ
ซึ่งเปนเรื่องจริง แตโดยขอเท็จจริงแลวทราบในภายหลังหรือไม ไมสามารถทราบได หากจะใหดําเนินการตามที่
คณบดีคณะนิติศาสตรเสนอก็จะทําการตรวจสอบ และพิจารณาวาเปนอยางไร และทําการตัดสินใจ
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา เนื่องจากในป 2555 มีปญหาในเรือ่ งน้ํา
ทวม ซึ่งตนเองก็เกิดความสับสนวา ปการศึกษา 2555 ทัง้ ป ดวยผลของน้ําทวมทําใหเรื่องกําหนดการสงผลสอบ
จะไมนําเรื่องระยะเวลามาคิด ซึ่งเปนความเขาใจสวนตัว แตเรื่องที่ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อางใน
ขอหนึ่งคือ ผลกระทบของภาคการศึกษา 1 ที่มีตอภาคการศึกษา 2 คือ ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป ในความเขาใจ
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เห็นวา นาจะมีผลกระทบตอเวลาการทํางานดวย กรณีนคี้ ือ ขอที่เห็น
วา หากจะมีเหตุที่นาเห็นใจคงเปนเรื่องนี้ และที่สําคัญผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ กลาววา มาตรการ
สงผลสอบลาชานาจะไปใชลงโทษผูที่ไมขยัน ไมใชลงโทษผูที่มีภาระงานมาก และขยันทํางาน ขอนี้เปนขอที่
นาเห็นใจ การที่ลงโทษผูที่มีภาระงานมากหลายครั้งอาจจะทําใหผูที่ทํางานเกิดความทอแท
15. ประธานกลาววา เรื่องการตรวจคะแนนของ มธ. แมจะลดระยะเวลาการตรวจขอสอบลง
1 เดือน จะทําใหอาจารยตอวาทั้งมหาวิทยาลัย แตเห็นวา เปนผลดีตอ มธ. โดยรวม และป 2556 จะขอใหลด
ระยะเวลาการตรวจขอสอบลงอีก เพราะขณะนี้ มธ. ตรวจขอสอบลาชากวามหาวิทยาลัยอื่นหลายแหง เหตุผลที่มี
ภาระงานมากและตรวจขอสอบไมทัน ไมใชเหตุผล กรณีนี้จะไมรับฟงหากผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์
ปรกติ ชี้แจงวา มีภาระงานมาก แตทยี่ ังยืนยันใหชี้แจงเนือ่ งจากมีปญหาเรื่องการสงเอกสารเพื่อติดตอกัน ซึ่งกรณี
นี้สามารถรับฟงได แตหากใหเหตุผลวา มีภาระงานสอนมาก ขอใหสอนใหนอยลงและตรวจขอสอบใหทัน
เพราะทราบอยูแลววา ตองทําเรื่องใดบาง

- 27 16. ประธานสภาขาราชการกลาววา กรณีนี้เห็นวา ผูชว ยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ไม
ควรถูกลงโทษ เหตุผลคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ เขาใจผิดเรื่องกําหนดการสงผลสอบ และได
เดินทางไปตางประเทศ สวนหลักเกณฑกต็ องเปนไปตามนั้น แตผูชว ยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ สงผล
สอบลาชา 11 วัน ไมไดหมายความวา ผิดเพราะสงผลสอบลาชา แตเปนความผิดพลาดซึ่งเกิดจากความเขาใจผิด
17. ประธานกลาววา หากไมมีผูใดใหความเห็นเพิ่มเติม จะขอรับเรื่องนี้ไปดําเนินการรวมกับ
คณบดีคณะนิติศาสตร และตัดสินใจแทนที่ประชุม ก.บ.ม. โดยปกติเรือ่ งนี้ผูบังคับบัญชาหรืออธิการบดีตองเปน
ผูตัดสินใจอยูแ ลว เพียงแตทผี่ านมาไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เปนสวนใหญ แตกรณีนี้หากจะสรุปเลยวา จะไม
ลงโทษผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ก็คงไมได แตตองพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพราะผูชวย
ศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ โตแยงวา ไมไดรับขอมูล

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติมอบหมายใหอธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตรไปพิจารณา
ขอเท็จจริงกรณีที่คณะนิติศาสตรขอใหทบทวนคําสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์
ปรกติ

4.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตโิ ครงการรับนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2556 เปนกรณีพิเศษ
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอขออนุมัติ
โครงการรับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
วิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนายั่งยืน ประจําปการศึกษา 2556 เปนกรณี
พิเศษ ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. โครงการดังกลาวเปนโครงการที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทูลเกลาฯ ถวาย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ยั่งยืน จํานวน 2 ทุน (สาขาวิชาละ 1 ทุน) แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ พระราชทาน
ความชวยเหลือดานการศึกษาแกนกั เรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดคุณสมบัตขิ องผูสมัครไวดังนี้
2.1 ตองมีสัญชาติลาว สําเร็จการศึกษาเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในระบบ
การศึกษาของประเทศไทย หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมสูงสุด (ม.5) ของประเทศลาวหรือเทียบเทา
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50
2.2 มีทักษะในการสื่อสาร (การพูด ฟง อาน เขียน) ภาษาไทยในระดับดี
2.3 ตองมีอายุไมเกิน 25 ป
3. การคัดเลือกผูเขาศึกษา สํานักพระราชวัง สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

- 28 สยามบรมราชกุมารี จะทําการประสานไปยังกรมพัวพันกับตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ โดยที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะดําเนินการสอบ
สัมภาษณและทดสอบความรูภาษาไทยตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พรอมฉบับ
แกไขเพิม่ เติม) ขอ 8 ไดเปดโอกาสใหคณะสามารถรับบุคคลเขาศึกษา/คัดเลือกนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ และ
กําหนดการคัดเลือกอื่นแทนการสอบคัดเลือกได โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และขอบังคับฯ วาดวย
การศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2524 ขอ 5.2 กําหนดเรือ่ งการรับเขาศึกษาไววา “การรับบุคคล
เขาศึกษาจะใชวิธีการคัดเลือก ซึ่งจะใชการสอบภาษาไทยเปนสวนหนึง่ ของการคัดเลือก การสมัครและการ
คัดเลือกใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอความเห็นวา โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี ซึ่งจะ
สงเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่ นความรูทางวิชาการระหวางนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาลาว รวมทั้งมีการ
กําหนดกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจนสอดคลองกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับนักศึกษาเขาศึกษาตามโครงการดังกลาวใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เสนอมา
อยางไรก็ตามคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีเจตนารมณรับนักศึกษาเขาศึกษาตามโครงการ
ดังกลาวเฉพาะนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศลาว และมีภูมิลําเนาในประเทศลาวเทานัน้
ฝายวิชาการจึงเห็นควรใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูเขาศึกษาเรื่องดังกลาวให
ชัดเจนดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียินยอมหรือไม เพราะตอง
เปนนักเรียนทีส่ ําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศลาว และมีภูมิลาํ เนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเทานั้น
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา เดิมขึน้ อยูกับกรมพัวพันกับตางประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววา จะพิจารณาอยางไร เพราะคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดไววา ตองเปนสัญชาติลาว และใหกรมพัวพันกับตางประเทศเสนอไปที่
สํานักพระราชวัง สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วา เดิมตองเปนสัญชาติ
ลาวอยางเดียว แตหากมหาวิทยาลัยจะใหกาํ หนดเพิ่มเติมวา ตองเปนผูมภี ูมิลําเนาอยูทปี่ ระเทศลาว และจบ
การศึกษาจากโรงเรียนในประเทศลาว เดิมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใชคําวา เทียบเทา คือ จบการศึกษา

- 29 จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเทียบเทาก็ได ขึ้นอยูกับกรมพัวพันกับตางประเทศที่จะ
เห็นวา เปนประโยชนกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. ประธานกลาววา คนลาวบางคนอาจจะไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดทุนมาเรียน
ตอที่ประเทศไทย กรณีนี้นาจะยินยอมได โดยใหกรมพัวพันกับตางประเทศเปนผูพจิ ารณา และไมควรกําหนด
ตายตัว เพราะอาจมีบางคนทีจ่ บจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจบจากประเทศไทย และมาสอบเพื่อขอรับทุน
ก็เปนเรื่องที่เปนไปได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบโครงการรับนักศึกจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2556 เปนกรณีพเิ ศษ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.3 เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรขออนุมตั ิกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษใน
การรับเขาศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑของสถาบันฯ
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธรเสนอขออนุมัติ
กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร โดยกําหนดใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา 2555 เปนตนไป ฝายวิชาการ
พิจารณาแลวขอเสนอขอมูลและความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 28 มกราคม 2553 และครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการเปดสอนหลักสูตรนานาชาติ
ขอ 3.3 ดานนักศึกษา เปนดังนี้
“นักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติที่ไมไดเปนผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักของประเทศ
(Non – native English Speaker) ตองมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อสอบเขาศึกษาตาม
เงื่อนไขของหลักสูตร โดยถาใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใหมีผลการสอบ TU-GET ไมต่ํากวา 500
คะแนน หรือ TOEFL สําหรับขอสอบแบบ Paper-based ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือ Computer-based ไมต่ํากวา
173 คะแนน หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือไดผลสอบ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 5.5 ทัง้ นี้หากเปน
ภาษาตางประเทศอื่นใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษานานาชาติตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ในกรณีที่ คณะ/โครงการ มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองกําหนดคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่
ใชในการรับเขาศึกษา ของหลักสูตรนานาชาติ แตกตางจากเกณฑของมหาวิทยาลัย ใหเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิเปนรายหลักสูตร”
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดรับอนุมัติใหกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการ
รับเขาศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) เปนดังนี้ “คะแนนผล
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หรือ Computer-based ไมต่ํากวา 97 คะแนน หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 32 คะแนน หรือไดผลสอบ IELTS
ไมต่ํากวาระดับ 4.5”
3. เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธรตองการเปดโอกาสใหนักศึกษาตางชาติที่มี
ความสามารถทางดานวิจัยมาสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากขึน้ อีกทั้งเพื่อรองรับนักศึกษา
ตางชาติตามนโยบายการเปดเสรีทางการคาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปดโอกาสใหนกั ศึกษาที่ยังไมมี
ผลการสอบภาษาอังกฤษมาทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเพื่อใชในการรับเขาศึกษาได จึงขอ
ปรับปรุงเกณฑวิธีปฏิบัติในการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามขอใดขอหนึ่ง คือ กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หรือ กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอความเห็นวา การที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธรขอ
อนุมัติกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรโดยไมระบุรายละเอียดเกณฑคะแนนขั้นต่าํ ไวนนั้ หมายความวา สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรจะเปนผูพิจารณาวา นักศึกษาจะตองยืน่ ผลคะแนนภาษาอังกฤษในการเขาศึกษาหรือไม ทั้งนี้
หากกําหนดใหยื่นคะแนนภาษาอังกฤษก็อาจจะเปนคะแนนที่ต่ํากวาเกณฑ หรือสูงกวาเกณฑของมหาวิทยาลัย
ก็ได และอาจมีนักศึกษาบางรายที่ไมตองยืน่ คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษา ซึ่งการกําหนดลักษณะนี้ถือ
เปนขอกําหนดที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกลาววา ทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธรมีการรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก จํานวนมาก ปจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประมาณ
300 คน กรณีนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิจยั ไมใชเขามาเรียนเปน Course
work เทานั้น และจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่เรียนเกี่ยวกับการวิจัยจํานวน 300 คน ถือเปนตัวเลขที่
สูงมาก สําหรับกรณีการขอกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษมีเหตุผล 3- 4 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ตองการให
มหาวิทยาลัยทราบวา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมีเกณฑการจบที่คอนขางเขมขนอยู และคุณภาพใน
การวัดผลเมื่อจบการศึกษา ซึ่งตอนจบการศึกษานาจะสําคัญกวาตอนรับเขา ประเด็นที่สอง เรื่องอุปสรรคในตอน
รับเขาโดยเฉพาะกับนักศึกษาตางชาติ ในมหาวิทยาลัยหลาย ๆ ประเทศ โดยขอเท็จจริงแลวไมมหี ลักเกณฑ
ลักษณะนี้ เชน มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปนุ จะไมสนใจวา ไดคะแนน TOEFL เทาใด แมกระทั่งประเทศ
เยอรมัน หรือบางประเทศในทวีปยุโรปก็ไมไดกําหนดหลักเกณฑ เมือ่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมีการ

- 31 กําหนดหลักเกณฑนกั ศึกษาตางชาติก็อาจจะเลือกไปเรียนสถาบันอื่นแทน และในประเทศหลาย ๆ ประเทศที่
พัฒนานอยกวาประเทศไทย หากกําหนดวา ตองมีการสอบ TOEFL ตองเสียคาใชจายสูง และไดรับอีเมลจาก
นักศึกษาวา ไมสามารถสอบได เพราะตองเสียคาใชจายสูง และภาษาอังกฤษ TOEFL ก็ไมตรงกับภาษาอังกฤษที่
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติใชจัดการเรียนการสอนในดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเทาใด มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ในประเทศไทยหลายแหงที่เปนหลักสูตรนานาชาติก็ไมไดกําหนดเกณฑการรับเขา จากการรวบรวมสถิติ
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรในระดับปริญญาโท-เอก มีเพียง 0.9% เทานั้นที่
ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษเมื่อจบการศึกษา ซึ่งในอดีตไมมีการกําหนดหลักเกณฑภาษาอังกฤษ ดวยเหตุผล
เหลานี้ตองการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักเกณฑนี้ และตองการเสนอใหเปนหลักเกณฑที่คณะกําหนดเอง เปน
การคัดเลือกนักศึกษาดวยตนเอง
2. ประธานกลาววา เขาใจวา มีความแตกตางหลายเรื่อง เชน นักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมศาสตร
ความรูดานภาษาอังกฤษอาจจะไมตองมากเทาสายสังคมศาสตร เรื่องนี้เปนการเปลี่ยนนโยบายที่สําคัญและ
ตองการใหอภิปราย เดิมมหาวิทยาลัยกําหนดวา มาตรฐานมหาวิทยาลัยตองเปนเชนนี้ แตสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรเสนอวา ขอใหเปนอํานาจของคณะในการพิจารณารายละเอียดการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษ
หากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสามารถทําได ทุกคณะก็สามารถทําได ซึ่งบางคณะอาจจะกําหนด
คะแนนภาษาอังกฤษสูง หรือบางคณะอาจจะกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษใหต่ํา และไปกําหนดหลักเกณฑเมื่อ
จบการศึกษาวา ตองไดคะแนนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
3. ผูแทนคณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา เมื่อพิจารณาการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแลวมีความกังวลวา ระดับคะแนนที่กําหนดจะทําใหนกั ศึกษาที่เขามาเรียน
แลวตองอาน เขียน และทํา Paper หรือตองนําเสนองานตาง ๆ ระดับการใชภาษาของนักศึกษาสามารถที่จะศึกษา
ดวยตนเองหรือทําวิจัยไดหรือไม เขาใจวา การทําวิจยั เชิงวิทยาศาสตรอาจจะไมตองใชภาษาอังกฤษมาก แตอยาง
นอยตองมีการศึกษาคนควา ซึ่งแหลงขอมูลตาง ๆ จะเปนภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถในสวนนั้นสามารถ
อานหรือทําความเขาใจ และสามารถเขียนออกมาไดหรือไม หรือแมแตระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีการนําเสนอ
Paper ดวย ซึ่งในสวนนี้ไมแนใจวา ดวยระดับคะแนนที่กาํ หนด นักศึกษาที่จบออกไปจะสามารถดําเนินการได
หรือไม และ มธ. ตองการใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความสามารถในดานภาษาอังกฤษ แตเมื่อเปน
ระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับลดหลักเกณฑสวนนี้ลง ทําใหมีความกังวลในเรื่องนี้ หากเปนเชนนี้สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรอาจจะกําหนดหลักเกณฑการจบการศึกษาวา ตองมีการตีพิมพผลงานหรือนําเสนอ
ผลงานตาง ๆ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกจะสามารถทําตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดได
หรือไมดวยระดับคะแนน เพราะเปนการประเมินในเรื่องความสามารถทางภาษา
4. ประธานกลาววา กรณีนี้สามารถทําได สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธรจึงเสนอเรื่องเขา
มาในที่ประชุม ก.บ.ม.
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สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกําหนดไวไมสูงเทาใด แตเปนหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยทีก่ ําหนดไววา
หากจะจบการศึกษาตองไดคะแนนภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 550 คะแนน ตามที่ไดกลาวไววา จากการรวบรวม
สถิตินักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรในระดับปริญญาโท-เอก มีเพียง 0.9%
เทานั้นที่ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษเมื่อจบการศึกษา สําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษา
อังกฤษอาจจะไมดีเทานักศึกษาในสายสังคมศาสตร และจากประสบการณในการจัด International Conference
ไปทั่วโลก นักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปเอเชีย เชน นักศึกษาญีป่ ุน เกาหลี หรือไตหวัน เปนการนําเสนอ
โดยใชภาษาอังกฤษแบบ Broken English ไมใชภาษาอังกฤษที่สมบูรณแบบในสายวิทยาศาสตร
แตหากสอบถามวา เรียนรูเรื่องหรือไม เรื่องอานไมมีปญหาใด และเรื่องการทําความเขาใจ เขาใจวา อาจารยที่อยู
ในสายวิทยาศาสตรจะเขาใจในประเด็นนี้ ซึ่งจะแตกตางกับสายสังคมศาสตร หากตองการที่จะผลิตผลงานใน
จํานวนมาก หากใชเกณฑภาษาอังกฤษในสวนนี้จะเปนการตัดโอกาสนักศึกษาจํานวนมาก เชน นักศึกษา
เวียดนามไมสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดในวันแรก แตสามารถจบการศึกษาออกไปโดยไดคะแนน
ภาษาอังกฤษ 550 คะแนน สามารถเขียน Paper หรือ Thesis ได เพราะนักศึกษาเหลานี้มีความขยันมาก
6. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนขอเสนอของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ไมจําเปนวา
ทุกคณะตองกําหนดหลักเกณฑเหมือนกัน บางคณะอาจจะกําหนดหลักเกณฑใหสูงกวานีก้ ็ได ไมไดหมายความ
วา เมื่อเปดโอกาสใหแตละคณะกําหนดหลักเกณฑเองแลว ทุกคณะตองทําเหมือนกัน
7. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา เนื่องจากตนเองมีประสบการณในการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกจํานวน 10 กวาคน และแตละคนมีการตีพิมพผลงานระดับนานาชาติอยางนอย
3 – 7 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รับเขาก็มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไมดี แตเนื่องจากกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน การสัมมนา จึงทําใหภาษาอังกฤษดีขึ้น และภาษาอังกฤษในเชิง TOEFL ก็ไมไดชวยใน
เรื่องการเขียน Paper เพราะฉะนั้นกระบวนการอื่นจะสําคัญกวาเรื่องการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการ
รับเขา และ มธ. เปนมหาวิทยาลัยที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก ดังนั้นโดยธรรมชาติจึงมีพนื้ ฐาน
ภาษาอังกฤษทีไ่ มสูง จึงเห็นวา ไมควรจะตัดโอกาสนักศึกษาตั้งแตแรก แตเมื่อจบการศึกษาตองมีการกําหนด
คะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาของตนเองสุดทายก็สามารถสอบไดและเขียน Paper ได แตในการสอบ
TOEFL ครั้งแรกบางคนไดเพียง 200 กวาคะแนนเทานัน้ จึงเห็นวา การกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขา
ศึกษาควรจะเปนไปตามที่ผอู ํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธรเสนอ
8. ประธานกลาววา จากการจัดอันดับประเทศไทยเปนประเทศ Non-English Country อันดับ
รองสุดทาย
9. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม เพราะคณะสหเวชศาสตรไดรับการ
ยกเวนกอนหนานี้แลว โดยกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษา 400 คะแนน สําหรับหลักสูตร
นานาชาติ
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อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
11. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา นักศึกษาทางวิทยาศาสตรสามารถอานภาษาอังกฤษ
เขาใจ แตการใชภาษาอังกฤษใหถูกตองหรือการใช Grammar ในการสอบ TU-GET มีการนําเสนอวา นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่จบจาก มธ. มีคะแนนเฉลี่ย TU-GET เพียง 300 กวาคะแนน เพราะฉะนัน้ หากกําหนด
คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาไมต่ํากวา 500 คะแนน จะทําใหหานักศึกษาไดลําบาก
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้เปนการคํานึงถึงนักศึกษาตางประเทศหรือ
นักศึกษาไทย หากเปนนักศึกษาไทยแลวกําหนดหลักเกณฑไวสูงก็จะไมไดนกั ศึกษา ในกรณีของนักศึกษา
ตางประเทศก็คงเหมือนกัน เห็นวา หากไมกําหนดคะแนน TOEFL ซึ่งยากและตองเสียคาใชจายสูง สามารถ
กําหนดเรื่องอื่นที่เปนประโยชนไดหรือไม เพื่อไมใหมีความรูสึกวา รับนักศึกษาโดยไมมีการกําหนดหลักเกณฑ
โดยกําหนดหลักเกณฑที่คณะสามารถรับได ซึ่งอาจจะไมตองใชคะแนน TOEFL แตใหใชคะแนน TU-GET
หมายความวา ตองผานหลักเกณฑใดหลักเกณฑหนึ่ง แต Exit Exam กําหนดใหเปนเกณฑมาตรฐาน นาจะดีกวา
การไมกําหนดหลักเกณฑใด
13. ผูรักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติกลาววา ในกรณีนี้ตอง
สนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เรื่องแรกคือ นักศึกษาที่มาจากกลุมอาเซียน เชน ในสถาบันโรค
ผิวหนัง นักศึกษาที่มาจากอาเซียนไมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ แตทาง JICA ไดสนับสนุนทุนการศึกษาโดยใช
เกณฑการสัมภาษณ แตเห็นวา เกณฑที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร สภามหาวิทยาลัยตองรับรองการ
กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษา และไมมอบอํานาจใหคณะกรรมการวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เพราะ มธ. ไมเคยมอบอํานาจทางวิชาการใหกับคณะ และขอใหมีการเพิ่ม TU-GET
เขาไป และเกณฑการจบการศึกษาตองไดตามมาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด คือ มีการเปดโอกาสใหเขา
ศึกษาแลวจึงกําหนดหลักเกณฑการจบการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษา
14. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา การกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในระดับสากล
ขณะนี้ หากใช 550 คะแนน ถือเปนคะแนนที่ต่ํา และหากเปนระดับนานาชาติหลาย ๆ แหงที่เปนมหาวิทยาลัย
คูสัญญากันอยู หรือการสงนักศึกษาแลกเปลี่ยนไดมกี ารปรับคะแนนใหสูงขึ้นแลว การกําหนดหลักเกณฑที่
550 คะแนน ถือวาเปนระดับที่ต่ําที่สุดแลว สําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตรก็ตองมีการปรับหลักเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นแลว เพราะฉะนัน้ หากจะใหอยูในสวนของอาเซียนและรองรับความเปนนานาชาติ
ขอเสนอใหหลักสูตรตาง ๆ คงหลักเกณฑการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาไวที่ 550 คะแนน แตใน
กรณีที่มีความลําบากในการหานักศึกษา อาจจะกําหนดที่ 500 คะแนนก็ได แตคณะตองมีขั้นตอนหรือหลักสูตร
บางอยางที่เปน Free Course เพื่อปรับพื้นฐานใหเปน 550 คะแนนในปแรก ซึ่งกรณีนี้สามารถรับได แตหากให
ลดคะแนนลงเหลือ 400 คะแนน คงเปนเรื่องที่ลําบาก ในการทํางานที่จะประสานกับหลักสูตรตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ที่จะมีการขอลงนามความรวมมือ และหากมีการชี้แจงวา รับนักศึกษาโดย
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นานาชาติจริงหรือไม แตหากกําหนดไวที่ 550 คะแนน จะเปนระดับทีส่ ากลยอมรับ เพราะฉะนัน้ หากจะขอปรับ
ลด ขอใหลดลงเหลือ 500 คะแนน และใหมหี ลักสูตรหรือ Course เพื่อเปนการปรับพื้นฐาน
15. ประธานกลาววา ประเด็นแรก ในกรณีนี้ไมจําเปนตองเหมือนกันใชหรือไม สายสังคม
ศาสตรอาจจะตองใชภาษาอังกฤษมาก แตสายวิทยาศาสตรไมจําเปนตองใชภาษาอังกฤษมาก เพียงแตตองใช
ภาษาทางเทคนิค ขอสอบถามคือ ตองมีมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยหรือไม หากไมจําเปนให Varied
ไปตามนั้น ประเด็นที่สอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธรมีการกําหนดเกณฑสําหรับการจบการศึกษาอยู
แลว แตปญหาคือ การรับเขาศึกษาตองบังคับหรือไม และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดใหขอมูลวา
การจบการศึกษาที่กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษ 550 คะแนน มีนักศึกษาเพียง 0.9% ที่ไมผาน ซึ่งขอเท็จจริงเปน
เชนนี้ และรับไดในทางวิชาการ ในกรณีนไี้ มกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาไดหรือไม เมื่อ
ขอเท็จจริงเปนเชนนี้ คณะเศรษฐศาสตรอาจจะกําหนดที่ 550 คะแนนเหมือนเดิม แตสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรอาจจะกําหนดคะแนนใหต่ําลง ซึ่งการกําหนดคะแนนใหต่ําอาจจะไดนักศึกษาที่คะแนน
ภาษาอังกฤษไมดี แตความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรอาจจะดี แตหากใหเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษกอนเพื่อมา
เรียนวิศวกรรมศาสตร อาจจะไมทันชวงอายุของนักศึกษา สามารถปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษชวงที่เรียนและชวง
ที่จบการศึกษาไดหรือไม
16. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา สําหรับสายวิทยาศาสตรและสายสังคมศาสตร
เห็นดวยวา มีความแตกตางในเชิงภาษา หากจะกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาลดลงก็ไมมีปญหาใด
และเห็นดวย เพราะมีความแตกตางในเรื่องทักษะ และสายวิทยาศาสตรใชทักษะทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรคอ นขางมาก แตปรับลดอยางไร ก็ไมตองการใหปรับลดมาก และปรับลดควรมีมาตรฐานเพื่อให
นักศึกษาสามารถปรับตัวไดเร็วขึ้น เพื่อศึกษาตอไปพรอมกัน ประเด็นที่สอง ในหองเรียนหนึ่งหองหากมีความ
แตกตางคอนขางมาก จะเปนเรื่องที่ลําบากสําหรับผูสอน ขณะนิ้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดเขาไป
เปนสวนหนึ่งของ AUN และทําให มธ. เปนภาคีของ AUN ซึ่งมาจากมาตรฐานในเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษ
และผลงาน Pubilcation ตาง ๆ เพราะฉะนัน้ เปนบทพิสูจนวา ตองคงมาตรฐานไว และไมตองการใหมาตรฐาน
ในสวนนี้ลดลง หากจะลดลงขอใหกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาที่ 500 คะแนน
17. ประธานกลาววา เรื่องมาตรฐานในชัน้ เรียนที่ไมเทากันสามารถอภิปรายไดมาก ขณะที่
ตนเองไปศึกษาในระดับปริญญาโทที่ประเทศฝรั่งเศสปแรก นักศึกษาฝรั่งเศสไดคะแนนภาษา 100% แต
นักศึกษาไทยไดคะแนน 20% แตกจ็ บการศึกษาระดับปริญญาโทได แตนักศึกษาฝรั่งเศสกลับสอบไมผาน
หลักสูตร 60%-70% ในวิชาเดียวกัน
18. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มกี ารกําหนด
คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษา เห็นวา เรื่องการกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาเปน
เรื่องที่สําคัญ หากกําหนดหลักเกณฑต่ําคงไมดี แตการรับเขาจะใหโอกาสผูที่ใกลชิดนักศึกษาหรือกรรมการสอบ

- 35 เปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยอาจจะไมตองถึงเกณฑที่กําหนดก็ได ในระเบียบจะเปดกวางใหกับหนวยงานที่
สามารถรับนักศึกษาไดเอง เพราะจะเปนผูท ี่สัมภาษณและเห็นนักศึกษาใกลชิดมากทีส่ ุด ในชวงที่ทาํ หลักสูตร
Health Care Management มีการกําหนด TOEFL ไวที่ 500 คะแนน และรับนักศึกษาไดลําบาก จนกระทั่งตองขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหลดลงเหลือ 450 คะแนน ซึ่งสามารถรับนักศึกษาได และนักศึกษาก็สามารถเรียน
ได โดยทีเ่ รื่องนี้หากไมลดหลักเกณฑแตเปดโอกาสใหผทู ี่สัมภาษณหรือกรรมการที่สัมภาษณเปนผูพ ิจารณา
เพราะเปนผูที่เห็นนักศึกษาใกลชิดที่สุด ซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทาํ เชนนี้
19. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกลาววา สําหรับสายวิทยาศาสตรให
ความสําคัญกับเรื่องใดมากกวา ระหวางผลงานการวิจยั กับภาษาอังกฤษ เรื่องใดสําคัญกวาในงานวิทยาศาสตร
เชื่อวา หลายคนตองตอบวา ผลงานดานการวิจัย ประเด็นที่สอง ใหพิจารณาจาก KPI ที่คัดเลือก Ranking ของ
มหาวิทยาลัยทัว่ โลก หรือระดับโลก เชน QS หรืออื่น ๆ ไมเคยมีการนําคะแนนภาษาอังกฤษในการจบการศึกษา
มาเปนตัวชีว้ ัดในการจัดอันดับ แตจะพิจารณาจากผลงาน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และคุณภาพของนักศึกษาที่
จบการศึกษา แตไมเคยมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับคะแนนภาษาอังกฤษ หากกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขา
ศึกษาที่ 500 คะแนน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรจะหายไปประมาณ 70% และรับนักศึกษา
ไมไดตั้งแตปแรก เพราะฉะนัน้ หลักเกณฑทหี่ ารือกัน คือ แตละคณะมีธรรมชาติที่ไมเหมือนกัน เชน คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีจะรับนักศึกษา มีผูสมัคร 2,000 คน แตรบั เพียง 200 คน ซึ่งจะใชหลักเกณฑใด
ในการคัดเลือกก็ได เพราะมีทรัพยากรใหเลือกจํานวนมาก แตในสายวิทยาศาสตรมีผูสมัครนอย หากไมมี
ทุนการศึกษาก็ไมมาเรียน และนักศึกษาตางประเทศที่มาเรียนเปนนักศึกษาที่มีคุณภาพมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมันก็ไมไดสนใจความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแตตอนเขาศึกษา ซึ่งเมื่อจบ
การศึกษาก็เปนผูมีชื่อเสียงในประเทศ
20. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวคะแนนรับเขาศึกษา
ในทาง Consumer ถือเปน Signal of Quality เพราะเปนตัวบงบอกทิศทาง หมายความวา หากคะแนนนอยจะเปน
ขอยกเวนก็เปนเรื่องหนึ่ง แตหากใชคะแนนต่ําเปนหลักเกณฑในการรับเขาจะเปนตัวกําหนดทิศทางของ
มหาวิทยาลัยวา ไปในทิศทางใด ในทางปฏิบัติการจัด Ranking ของมหาวิทยาลัยในตางประเทศพิจารณาจาก
คุณสมบัติการรับเขาศึกษา พิจารณาจากคะแนนการรับเขา GPA GMAT และหลายเรือ่ งประกอบกัน หากเรื่องนี้
จะทําเปนขอยกเวนเปนบางกรณีนาจะรับได แตการปรับลดคะแนนลงในหลักเกณฑการรับเขาศึกษาทั้งหมด
เปนการบงบอกทิศทางวา มหาวิทยาลัยจะไปในทิศทางใด ซึ่งเปนขอมูลที่คนทั่วไปรับรูและสะทอนวา
มหาวิทยาลัย Positioning ตัวเองไวในระดับใด นัยสําคัญของเรื่องนี้ไมใชเรื่องของการรับนักศึกษา แตเปนการ
บงบอกวา Positioning ของมหาวิทยาลัยอยูจ ุดใดของเวทีการศึกษาระดับโลก
21. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในกรณีนี้ไมจําเปนตองอานภาษาอังกฤษไดดีมาก แต
ขอใหพูดภาษาอังกฤษเขาใจ เห็นวา หลักเกณฑกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ําไมตองมีก็ได เพราะสามารถ
ใชหลักเกณฑดานอื่นทดแทนได แตการจบการศึกษาขอใหมีการรับประกันวา สามารถจบการศึกษาไดเปนกรณี

- 36 พิเศษ ซึ่งเห็นวานาจะทําได
22. ประธานกลาววา ในกรณีนี้หากกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาเหลือ
400 คะแนน สามารถทําไดหรือไม ซึ่งอาจจะขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะรายลักษณะเดียวกับ
คณะสหเวชศาสตรไดหรือไม
23. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในปจจุบันมติสภามหาวิทยลัยไดกําหนดไววา หากไม
เปนไปตามหลักเกณฑใหขออนุมัติเปนรายหลักสูตร ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดขออนุมตั ิ
หลักเกณฑไปแลว โดยกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาที่ 400 คะแนน และทางคณะสหเวช
ศาสตรก็ไดขออนุมัติไปแลว
24. ประธานกลาววา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดรับอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย
ใหกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาที่ 400 คะแนนแลว แตกย็ ังเห็นวา คะแนนสูงอยูใ ชหรือไม
25. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกลาววา กรณีนเี้ ห็นวา ไมตองมีการ
กําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขา แตขอใหสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคัดเลือกเอง
26. ประธานกลาววา สําหรับกรณีนี้มหี ลายวิธี เชน การกําหนดหลักเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ
ในการรับเขาศึกษาไวที่ 400 คะแนน แตเมือ่ มีการประกาศรับสมัคร ไมตองประกาศหลักเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษา 400 คะแนนก็ได หากไมมีการกําหนดหลักเกณฑกจ็ ะเกิดขอสงสัยวา หากได
คะแนนภาษาอังกฤษต่ําจะรับหรือไม แตหากกําหนดไว 400 คะแนน แตเมื่อมีการประกาศรับสมัครไมตอง
ประกาศวา กําหนดไว 400 คะแนน แตใหพจิ ารณาเปนรายบุคคล หากรายใดคะแนนภาษาอังกฤษต่ํากวา
400 คะแนนก็จะไมรับ หรือบางรายใดต่ํากวา 400 คะแนน ก็อาจแนะนําวา ใหทําเรื่องอื่นเพิ่มเติม
27. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา เพื่อใหเกิดความยืดหยุน ขอใหใช
หลักเกณฑเดิม แตมีการเปดชองวาใหขนึ้ อยูกับคณะกรรมการที่รับเขาศึกษาจะพิจารณา
28. ประธานกลาววา ประเด็นนี้ก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง หากขึ้นอยูก ับกรรมการพิจารณารับเขา
ศึกษาจะเปนการเปดชองให หากเปนเชนนีอ้ าจจะรับนักศึกษาที่ไดคะแนนภาษาอังกฤษ 250 คะแนนก็ได
29. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา แตกท็ ําใหเกิดความยืดหยุน เพราะ
กรรมการอาจจะมีการสัมภาษณและวินิจฉัยตรงจุดนั้น
30. ประธานกลาววา กรณีนใี้ หใชหลักเกณฑเดิม แตใหสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
พิจารณาเปนรายกรณีไดหรือไม
31. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกลาววา ขณะนี้สิ่งที่สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรตองการทําคือ การจัดสอบเอง และเปนการแกปญหานักศึกษาตางชาติที่ไมมีคะแนนสอบ และ
การสอบในตางประเทศมีคาใชจายสูง วิธีแกปญหาคือ การจัดสอบเอง หากคะแนนภาษาอังกฤษต่ําไปเล็กนอยก็
จะมี Course ใหเรียน และมีกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินการ
32. ประธานกลาววา กรณีทรี่ องอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังเสนอรับไดหรือไม โดยใช

- 37 หลักเกณฑเดิม แตมีการเขียนขอยกเวนโดยกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หรือในกรณีที่เห็นสมควรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรอาจจะกําหนดเปนการเฉพาะ หรืออนุมัติ
เปนการเฉพาะรายได
33. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกลาววา กรณีนี้สามารถรับได และเปน
ทางออกที่ดี
34. ประธานกลาววา นอกจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแลว มีคณะอื่นทีจ่ ะขอใช
หลักเกณฑนหี้ รือไม
35. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอใช
หลักเกณฑนดี้ ว ย
36. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา คณะวิศวกรรมศาสตรยังไมมบี ัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
ซึ่งเปนขอแตกตางจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร แตตองพิจารณาจากสภาพของสายวิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร คือ ผูที่จะมาเรียนตอทางดานวิศวกรรมศาสตรในประเทศไทยมีจํานวนนอย ผูที่เรียนดีหรือมี
โอกาสสวนใหญจะไปเรียนที่ตางประเทศ เพราะฉะนั้นการที่จะเปดรับนักศึกษาโดยไมมีเงื่อนไข โดยสวนตัว
เห็นดวย แตการจบการศึกษาตองมีการกําหนดหลักเกณฑภาษาอังกฤษ และ TOEFL 400 คะแนนหรือ IELTS
4.5 คะแนน ถือวา ต่ํามาก เพราะเกรงวา เมือ่ จบการศึกษาไปแลวจะพูดภาษาอังกฤษไมได แตกรณีนี้สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดรับอนุมัติไปแลวก็ไมมปี ญ
 หาใด แตตองการใหกําหนดหลักเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษเมื่อจบการศึกษา ไมตองการใหคะแนน IELTS ต่ํากวา 5.5 คะแนน ตามที่รองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธกลาว
37. ประธานกลาววา กรณีนมี้ ีการกําหนดไวตามเดิม สําหรับคะแนน IELTS 4.5 คะแนนที่
ไดรับอนุมัติเปนคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขา
38. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ตามขอเท็จจริงที่กลาววา มีนกั ศึกษาไม
ผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษในการจบการศึกษาจํานวน 0.9% สวนที่เหลือผานทั้งหมด เปนการใชหลักเกณฑ
เดิม แตไมมีขอ เท็จจริงวา หากคะแนนภาษาอังกฤษต่ํากวานี้แลวจะสามารถทําได เพราะขอเท็จจริงเปนของ
หลักเกณฑเดิม และหากเปนหลักเกณฑใหมจะเปนอยางไร ไมควรนําประเด็นนี้มาพิจารณา และเนือ่ งจากเปน
หลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษ ซึ่งไมไดใชภาษาเยอรมัน หรือภาษาญี่ปุน เพราะฉะนัน้ ภาษาอังกฤษตองมี
ความสําคัญ โดยขอเท็จจริงแลว TOEFL หรือ TU-GET ก็ไมไดตรงกับสายบริหารธุรกิจ แตเปนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป General English ไมใชภาษาอังกฤษของสายอาชีพที่ตองไปเรียนเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณา
ในเรื่องนี้เปนเรื่องที่มีผลกับมาตรฐานการรับเขาศึกษา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไมขอเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นนี้
39. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา เนื่องจากเปน
ทิศทางและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยตองการใหไปในทิศทางนั้น อาจจะกําหนดวา หากไดคะแนนภาษาอังกฤษ
ไมถึง ตองมีการเรียนเพิ่มเติมและมีการกําหนดใหชัดเจน
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ดําเนินการและมีการสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา แตกรณีทกี่ ลาวคือ มีการกําหนดหลักเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษา และสําหรับนักศึกษา 0.9% ที่คะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑการจบ
การศึกษา ในตอนที่สอบเขามาไดคะแนนภาษาอังกฤษ 550 คะแนนหรือไม
41. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกลาววา ตัวเลข 0.9% มีมาตั้งแตแรก
แตหลักเกณฑกําหนดคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาเพิ่งถูกบังคับใชเพียง 2 ปเทานั้น แตสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมีการรับนักศึกษาปริญญาโท-เอกมาเปนเวลา 17 ปแลว ซึ่ง 17 ปที่ผานมามีนักศึกษา
ที่ไมผานเกณฑการจบการศึกษา 0.9% ซึ่งเดิมไมมีการกําหนดหลักเกณฑการรับเขา
42. ประธานกลาววา ในกรณีนี้สวนใหญคงเห็นดวยวา ใหคงหลักเกณฑเดิมไว เพียงแตมี
ขอยกเวนและไปทดลองใช 1-2 ป และขอใหมารายงานใหที่ประชุมทราบ สวนคณะทางวิทยาศาสตรสายอื่น
หากตองการใชหลักเกณฑนใี้ หเสนอเรื่องเขามาใหม โดยใหพิจารณาขอเท็จจริงของคณะตัวเองกอน และไมควร
สรุปวา ตองทําตามสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรทั้งหมด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรใชหลักเกณฑเดิมในการ
กําหนดคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการรับเขาศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอยกเวนวา ในกรณี
ที่เห็นสมควรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรอาจจะกําหนดหลักเกณฑเฉพาะราย หรืออนุมัติเปนการเฉพาะ
รายได และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

4.4 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อใชในปการศึกษา 2556
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะ/สาขาวิชาพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ฉบับ พ.ศ. 2552) ทั้งระบบเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 โดยเริ่มใชกับนักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา 2556 เปนตนไปนั้น ขณะนี้
บางคณะไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและปรับแกหลักสูตรในเบื้องตนตามขอสังเกตของฝายวิชาการเสร็จ
เรียบรอยแลว ขณะที่บางคณะยังอยูระหวางการแกไข ซึ่งฝายวิชาการคาดวา การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
จะแลวเสร็จทุกหลักสูตรภายในเดือนธันวาคม 2555
เพื่อใหการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ฝายวิชาการจึงขอเสนอ
หลักสูตรใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนระยะๆ และจะรวบรวมทุกหลักสูตรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ภายในครั้งเดียว หลักการสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรสรุปไดดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีครั้งนี้ เปนการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้งระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตร
ภาคภาษาไทยที่คณะ/หนวยงานเปดสอนเปนการเฉพาะโดยนักศึกษามิไดเรียนรวมกับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชา
อื่น ๆ ดวย เชน หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา หลักสูตรอังกฤษ-อเมริกันศึกษา และหลักสูตรรัสเซีย
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อุตสาหการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร และหลักสูตรทุกสาขาวิชาของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปนตน สวนโครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยทีค่ ณะเปดสอนเปนโครงการพิเศษเพิ่มเติม
โดยใชหลักสูตรฉบับเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีระบบปกตินั้น จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปตาม
หลักสูตรปริญญาตรีระบบปกติ
2. หลักการ/แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอยูภายใตกรอบของปรัชญาและระบบการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเนนความเปนสหวิทยาการ และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักศึกษาในการแขงขันระดับสากล และเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน สาระสําคัญการปรับปรุงที่เปนภาพรวมของทุกหลักสูตร คือ มีการปรับวิชา
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนวิชาบังคับเพิ่มในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ปรับลดจํานวน
หนวยกิตของวิชา มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร และมธ.130
สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก 3 หนวยกิต เปน 2 หนวยกิต รวมทั้งมีการกําหนดใหเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับเพิ่มขึ้นอีก 1 วิชา (3 หนวยกิต) เพื่อใหนกั ศึกษาทุกคนเรียนภาษาอังกฤษอยางนอย
3 วิชา (9 หนวยกิต) ยกเวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการกําหนดวิชาภาษาอังกฤษอื่น ๆ เปนวิชาบังคับไวใน
หลักสูตรตั้งแต 3 วิชาอยูแ ลว หรือหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นมีการปรับเปลี่ยน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบนั สําหรับการ
กําหนดโครงสราง องคประกอบ และจํานวนหนวยกิตตาง ๆ นั้น เปนไปตามหลักการ/หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
การนําเสนอหลักสูตรครั้งแรกนี้มีรวมทั้งสิน้ 6 หลักสูตรคือ หลักสูตรคณะนิติศาสตร หลักสูตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน หลักสูตรคณะสหเวชศาสตร (3 สาขาวิชา) และหลักสูตรคณะ
สาธารณสุขศาสตร สาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงสรุปไดดังนี้
1. คณะนิตศิ าสตรมีการปรับลดจํานวนหนวยกิตรวม จาก 142 หนวยกิต เปน 141 หนวยกิต
โดยเปนการปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับลง 1 หนวยกิต และเพิ่มสาขาวิชาอาญาและกระบวนยุติธรรม
อาญา ไวในหมวดวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกทางกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรรวม 57 วิชา
เปดวิชาเพิ่ม 1 วิชา คือ น.160 ทักษะวิธีวิทยาสําหรับกฎหมายไทย (3 หนวยกิต) เพื่อกําหนดเปนวิชาศึกษาทัว่ ไป
สวนที่ 2 และปดวิชา 2 วิชา
2. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เปดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวารสารศาสตร
บัณฑิต (ภาคภาษาไทย) และหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)
การนําเสนอหลักสูตรครั้งแรกนี้มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
(ภาคภาษาไทย) มีการปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมถึง 9 หนวยกิต จาก 141 หนวยกิต เปน 132 หนวยกิต โดย
เปนการปรับลดหนวยกิตวิชาบังคับนอกสาขาลง 6 หนวยกิต และหนวยกิตวิชาโทหรือวิชาเลือกลง 3 หนวยกิต
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สัดสวนของหนวยกิตวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก รวมทัง้ ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรรวม 59 วิชา และเปด
วิชาเพิ่ม 1 วิชา
3.คณะสหเวชศาสตร เปดสอน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพ
บําบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มีการปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตรวม
ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย จาก 142 หนวยกิต เปน 143 หนวยกิตโดยเพิ่มหนวยกิตวิชาบังคับวิชาชีพ
1 หนวยกิต สวนสาขาวิชากายภาพบําบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ยังคงกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมไว
เทาเดิมคือ 145 หนวยกิต และ 127 หนวยกิต แตมีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา เปนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย พรอมทั้งปรับปรุงเนื้อหาวิชาของทั้ง 3 หลักสูตรใหทันสมัยสอดคลอง
กับสภาพการณปจจุบัน และปรับจํานวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติบางรายวิชาใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
4.คณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีการปรับลด
จํานวนหนวยกิตรวมถึง 6 หนวยกิต จาก 149 หนวยกิต เปน 143 หนวยกิต โดยการยกเลิกหนวยกิตวิชาบังคับ
เลือก 9 หนวยกิต แตมกี ารปรับหนวยกิตวิชาแกน/บังคับเพิ่มอีก 3 หนวยกิต หลักสูตรประกอบดวย 3 วิชาเอก
คือ (1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) อนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (3) การสรางเสริมสุขภาพ
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดเปลี่ยนชือ่ วิชาเอก 1 สาขา จากอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เปน
อนามัยสิ่งแวดลอม รวมทั้งปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรรวม 47 วิชา เปดวิชาเพิ่ม 31 วิชา และปดวิชา 25 วิชา
รายละเอียดตาง ๆ ปรากฏตามสรุปสาระสําคัญการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ.
2556 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และเอกสารหลักสูตรแนบทาย
ทั้งนี้ฝายวิชาการพิจารณาแลวมีความเห็นวา การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวเปนไปตามแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดโครงสราง องคประกอบและจํานวนหนวยกิตตาง ๆ
เปนไปตามหลักการ/หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา วิชาภาษาอังกฤษที่เพิ่มเขามา รวมวิชา EL.170 ดวยใชหรือไม
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ไมรวม
3. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา การปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอเขามาเปนหลักสูตรเดิมหรือไม
เชน ในเอกสารประกอบการประชุมหนา 17 หลักสูตร เดิมมีวิชาภาษาไทย และมีวิชา EL.070 EL.171 และ
EL.172 เดิมนับวิชา EL.171 และ EL.172 หากนักศึกษาได Exempt คือ ได 3 หนวยกิต จาก 6 หนวยกิต หากเพิม่
อีก 1 วิชา เปนอยางนอย 9 หนวยกิต หมายความวา นักศึกษาตองไปเลือกเรียนเพิ่มอีกใชหรือไม และจะมีการ
กําหนดเกณฑอยางไร
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ทุกคนตองเรียน 3 วิชา
5. ประธานกลาววา สําหรับประเด็นนี้ (1) นักศึกษาตองเรียน 3 วิชา (2) หากคณะใดทีจ่ ัดการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยจัดอยูแลว ขอใหคณะทํา Exempt เพราะถือวา การเรียนเพิ่ม 2-3 วิชาใน
คณะ ถือเปนวิชา EL.173

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเพื่อใชในปการศึกษา
2556 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิจารณา และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.5 เรื่อง พิจารณาตารางกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 และมีการยืนยันวา จะมีการกําหนดปฏิทินในปการศึกษา 2557 ใหชัดเจน
ซึ่งเปนปที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปดภาคการศึกษาตามปฏิทินสากล เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และมีมติ
ใหความเห็นชอบในเรื่องนี้ และมีการปรับเปลี่ยนบางประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการสอบตรง ทาง
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ซึ่งอธิการบดีเปนประธานไดมีมติเห็นชอบใหมกี ารสอบตรงในชวงเวลา
เดียวกันในทุกมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสมาชิกของ ทปอ. ซึ่งคาดวา จะอยูใ นเดือนมกราคม 2557 เมื่อทาง ทปอ. มี
มติเชนนีแ้ ลว มธ. ไดดําเนินการพิจารณาวา จะมีปญหาใด ทางสํานักทะเบียนและประมวลผลไดตรวจสอบแลว
พบวา อาจจะมีปญหาในเรื่องปฏิทินการสอบของระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได โดยอาจจะ
กําหนดใหเร็วขึ้นเปนเดือนธันวาคม 2556 เพราะปจจุบนั การแขงขันในการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการแขงขันสูงมาก หากมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไดกอน ก็จะไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะพยายามปรับการ
รับสมัครในระดับบัณฑิตศึกษาใหเร็วขึน้ และจะจัดใหมกี ารสอบตรงพรอมกันทุกมหาวิทยาลัยในชวงเดือน
มกราคม 2557 และจะมีการประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเดือนกรกฎาคม 2557
และจะเปดภาคการศึกษาในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ตารางกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 เปนการหารือรวมกันของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โดยมีการกําหนด
หลักการวา การกําหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ มีความเห็นวา จะปรับไปเปนเดือนมีนาคม 2557 โดยจะสอบ
หลังจากการสอบ GAT/PAT แลว กรณีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นที่สอง
คือ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมีมติรวมกัน แตขอสอบถามความเห็นวา วันรับตรงจะกําหนดใหอยูใน
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ในประเด็นนี้ สําหรับ มธ. คงไมมีปญหาใด ซึ่งจะกําหนดการสอบตรงในเดือนมกราคม 2557 และเปดภาค
การศึกษาในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาวา เมื่อนักศึกษาปดภาคเรียนใน
เดือนมีนาคม 2557 นักศึกษาจะมีเวลาวางถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จะมีการปรับในเรื่องใดหรือไม เชน ปรับ
ระยะเวลาการเรียนภาคฤดูรอนเพิ่มขึ้น หรือกําหนดระยะเวลาภาคฤดูรอนเทาเดิมและใหนักศึกษาไปทองเที่ยว
หรือจะใหนกั ศึกษาเรียนเพิม่ ขึ้น สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2-4
2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในกรณีนี้ไมมีปญ
 หาเรื่องการสอบตรง
ในเดือนมกราคม 2557 แตยงั คงมีปญหาเดิมคือ เรื่องการเรียน รด. สําหรับเรื่องนี้ที่ประชุม Admission Forum
ไดมีการหารือกันวา เปนเรื่องที่ ทปอ. อาจจะตองเจรจากับกรมการรักษาดินแดนวา จะดําเนินการอยางไรในเรื่อง
นี้ เพราะจะมีการสอบ 7 วิชาสามัญ และการสอบตรงซ้ําซอนกันอยู ซึ่งปญหาเรื่องการเรียน รด. ยังคงอยู หากมี
การจัดสอบตรงในเดือนมกราคม 2557 สวนการฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารก็ยังมีอยูเ ชนเดียวกัน
3. ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะมีการหารือกับกรมการรักษาดินแดน เพื่อปรับเวลาใหเกิดความ
เหมาะสม
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในเรื่องการสอบตรงไมวา จะสอบเดือนใด หรือสอบ
เดือนเดียวกันก็ยังมีปญหาอยู หากระบบ Clearing House ยังไมดี และเมื่อพิจารณาตารางกําหนดกรอบเวลาการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ขอ 12 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุมสถาบัน
ที่เขารวมใน Clearing House สงรายชื่อผูผานการคัดเลือกไปยัง สอท. จัดทําขอมูลสําหรับประกาศใหนักเรียน
ยืนยันสิทธิ สวนที่ไมไดเขารวมก็ไมตองสงรายชื่อ เพราะฉะนั้นก็จะมีปญ
 หาเรื่องนักศึกษาสอบหลายแหง แมจะ
สอบในเดือนมกราคม 2557 เหมือนกัน แตก็ยังสอบไดหลายแหงเชนเดิม และปญหานักศึกษาไมมารายงานตัวก็
จะมีเหมือนเดิม
5. ประธานกลาววา เรื่อง Clearing House ทปอ. ไดกําหนดหลักการวา ขึ้นอยูกับความสมัครใจ
อาจจะตองหารือกันอีกระยะหนึ่ง เรื่องสอบตรงยังไมแนใจ และพยายามใหสอบตรงในเวลาเดียวกัน และไดแจง
อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสมาชิก ทปอ. จัดสอบในเวลาที่ใกลเคียงกันทั้งหมด ซึ่งจะทราบผลในเดือน
ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบตารางกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 และขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันงดการเรียนการสอน และการสอบ
ประธานแถลงวา ตามที่สมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดจัดการแขงขัน
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แหงชาติ และไดขอเปลี่ยนแปลงกําหนดจัดการแขงขันเปนวันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 และขอความรวมมือ
มายัง มธ. เพราะในป 2555 มีปญหา 2 เรื่อง คือ (1) นักศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นอัฒจันทรเร็วกวา มธ.
เพราะนักศึกษา มธ. ตองเดินทางมาจากศูนยรังสิต (2) มธ. มีการจัดสอบตรงกับวันแขงขันฟุตบอลประเพณีฯ
ในป 2555 อัฒจันทรจึงไมเต็ม จึงทําใหเกิดปญหามาก ในการจัดการแขงขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร – จุฬา
ครั้งที่ 69 สมาคมธรรมศาสตรฯ ไดขอความรวมมือจาก มธ. วา เมื่อเปลี่ยนกําหนดจัดงานจากวันเสารที่
19 มกราคม 2556 เปนวันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 จึงขอใหพิจารณาเรื่องกําหนดจัดการเรียนการสอนดวย และ
ขอใหสํานักทะเบียนและประมวลผลพิจารณารวมกับคณบดีวา จะปรับเปลี่ยนอยางไร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันงดการเรียนการสอนและการสอบจาก
วันเสารที่ 19 มกราคม 2556 เปนวันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 และงดเวนการจัดสอบจากวันที่ 18-20 มกราคม
2556 เปนวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2556 ตามที่เสนอ

5.2 เรื่อง รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2555 ณ สิ้นไตร
มาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา ฝายการคลังขอเสนอรายงานการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําปงบประมาณ 2555 (งบแผนดิน) ยอดการเบิกจายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ตามหลักเกณฑแลวในภาพรวมตองจายใหไดรอ ยละ 93 ปรากฏวา ทําได
ต่ํากวาหลักเกณฑเล็กนอย คือ เบิกจายได 92.11% ขาดไป 0.89% เนื่องจากมีปญหาในเรื่องของงบลงทุน ใน
ภาพรวมของงบลงทุน คาครุภัณฑสามารถเบิกจายไดครบ คือ 97.96% แตในสวนของคาที่ดินและสิง่ กอสราง
เบิกจายไดเพียง 57% เทานั้น เพราะฉะนั้นในงบลงทุนจึงสามารถเบิกจายได 59.73% แตตามหลักเกณฑตองทํา
ใหได 72% ซึ่งมีผลตอภาพรวมและตัวงบลงทุนดวย ในสวนนี้อธิบายไดวา ประสบภาวะน้ําทวมจึงทําให
โครงการกอสรางตาง ๆ ลาชา ประเด็นที่สอง คือ โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูดว ยตนเองแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพรอมครุภัณฑ 1 หลัง ที่ทําตอเนื่องหลังจากหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ มีปญ
 หาในเรื่อง
ของมาตรฐานการตอกเสาเข็ม จึงตองมีการคํานวณและปรับแกใหม จึงทําใหงานลาชา รวมทั้งการปรับปรุง
อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยชั้นสูงพรอมงานระบบและครุภัณฑประกอบอาคาร ซึ่งเบิกจายไป
แลว 1 งวด จากการตั้งเปาเบิกจายไวที่ 2 งวด สําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญจะมีปญหาในลักษณะนี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป

- 44 งบประมาณ 2555 (งบแผนดิน) ยอดการเบิกจายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2554 –
30 กันยายน 2555) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง กําหนดการวันธรรมศาสตรทํานาครั้งที่ 7 ป 2555
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา กําหนดจัดงานวันธรรมศาสตรทํานา
ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยงานจะเริ่มในเวลา 15.30 น. สิ่งที่เหมือนเดิมในการทํานาคือ นํามา
เลี้ยงนักศึกษาใหมในวันปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2556 สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ มีความคิดวาจะทําอยางไรให
แปลงนา 15 ไร ของ มธ. ศูนยรังสิต เกิดประโยชนตอสังคมไทยไดมากกวานี้ ไมใชเปนเพียงพื้นที่ใหนักศึกษาได
เรียนรูเพียงอยางเดียว จึงไดหารือกับศิษยเกา มธ. คือ นายอดิศร พวงชมพู ซึ่งกําลังทําโครงการสาธิตและ
ฝกอบรมการทํานาโดยไมจน หลักการคือ ใชวิธีเกษตรอินทรีย และหลักเศรษฐกิจพอเพียง หากใชตน ทุนนอย
ขายไดเทาใดก็จะเปนรายได โดยสรุปคือ ในวันธรรมศาสตรทํานาครั้งที่ 7 ป 2555 นอกจากการทํานาปกติแลว
แปลงนา มธ. ศูนยรังสิต จะเปนพื้นที่สําหรับใชในการฝกอบรมและการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้นมา ในเรื่องแนวทางที่
จะทําใหการทํานาโดยไมจน จึงขอเชิญผูบริหารและผูทสี่ นใจรวมงานในวันและเวลาดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง กําหนดจัดการแขงขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร – จุฬา ครั้งที่ 69
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
กําหนดจัดการแขงขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร – จุฬา ในวันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 ณ สนามศุภชลาศัย
สนามกีฬาแหงชาติ จึงขอเชิญผูบริหารและผูที่สนใจรวมงานในวันและเวลาดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 8 กันยายน 2555 – 19 ตุลาคม 2555 จํานวน 253 ขาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 45 ระเบียบวาระที่ 7 เรือ่ งอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การนํารถยนตเขาพื้นที่ มธ. ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีนกั ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และภาคบัณฑิตที่เรียนภาคค่ํา มีปญหาเรื่องการนํารถยนตเขามาจอดภายในมหาวิทยาลัยกอนเวลา
15.00 น. ทางอธิการบดีจึงไดอนุโลมใหนาํ รถยนตเขามาจอดภายในมหาวิทยาลัยในเวลาที่ตองการ คือ อนุโลม
ใหเขาไดกอนเวลา 15.00 น. หากรถที่มีสติ๊กเกอรสีฟาก็สามารถนํารถยนตเขามาภายในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้เดิม
ตองการใหคณะตาง ๆ พิจารณาในเบื้องตนสําหรับนักศึกษาที่จะนํารถยนตเขามาภายในมหาวิทยาลัยกอนเวลา
แตในทางปฏิบัติเห็นวา เปนเรื่องที่สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน ซึ่งทางฝายบริหาร ทาพระจันทร จะสงหนังสือ
เวียนไปตามหนวยงานตาง ๆ วา สําหรับนักศึกษาภาคค่ําที่ตองเขามาคนควาขอมูลตาง ๆ สามารถนํารถยนตเขา
มาจอดภายในมหาวิทยาลัยไดกอนเวลา 15.00 น. ขอใหคณะตาง ๆ เนนย้ํากับนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
บัณฑิตศึกษาวา รถยนตที่จะนําเขามาจอดภายในมหาวิทยาลัยทุกคันตองมีสติ๊กเกอรสําหรับผานเขา-ออกบริเวณ
มหาวิทยาลัยดวย
ประธานกลาววา ในกรณีนี้ไดมอบหมายใหฝายบริหาร ทาพระจันทร ดําเนินการ เชน มีไม
กระดกกั้นรถยนตที่จะเขา-ออก และมีการจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แตก็มีผลกระทบกับคนจํานวนมาก แตมาตรการที่ไมใหนักศึกษาระดับปริญญาโทนํารถยนตเขามาภายใน
มหาวิทยาลัยกอนเวลาก็เปนมาตรการหนึ่ง แตเมื่อทําไปแลวไมไดผลดี ก็ขอใหยกเลิกมาตรการนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2555 ในวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

