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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2555
วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2555
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร. พันเอก ถวัลย ฤกษงาม แทนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
5. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
6. รองศาสตราจารย ดร. สมชาย ชคตระการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
7. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
8. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
9. รองศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
11. รองศาสตราจารย เล็ก
สมบัติ
แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
12. รองศาสตราจารย พรทิพย สัมปตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
13. อาจารย สุดแดน
วิสุทธิลักษณ แทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
14. ผูชวยศาสตราจารย ประวิทย เรืองไรรัตนโรจน แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณพงษ นิธวิ งศภูวโชติ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
16. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร
17. ศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
18. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
20. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
21. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
25. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

-226. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ
27. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
28. รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร
29. นางดวงรัตน
เอนกเวียง
30. ผูชวยศาสตราจารย โปรดปราน สิริธีรศาสน

ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
31. อาจารย อภินันท
พงศเมธากุล แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
32. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
33. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
34. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
35. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักทรัพยสิน
ทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
37. นางพรพิมล
บุญศิริ
แทนประธานสภาขาราชการ
38. อาจารย ดร.พงษเทพ
สันติกุล
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
39. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
40. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
41. นายไชยรัตน
อยูแสง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
42. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
4. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
6. รองศาสตราจารย ชุมพจต
อมาตยกุล
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
7. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
8. อาจารย ธีรยุทธ
บุญมี
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
9. อาจารย ดร.ธเนศ
เมฆจําเริญ
ผูอํานวยการศูนยศกึ ษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา

-311. รองศาสตราจารย ดร.อุดม

รัฐอมฤต

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ชุลีพร
2. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง
4. นางสาวศิรพิ ร
5. นายจักรชัย
6. นางสุพิณ
7. นางอัจฉรา
8. นายศิริศักดิ์
9. นายเสริม
10. นางสาวทิพวรรณ
11. นายวรพจน
12. นายสมศักดิ์
13. นายอดิศร
14. นายภูมนิ าถ

เกษโกวิท
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
บุญญภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
ศรีสนิท
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หิรัณยะวสิต ผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล
สรานุกูล
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กัลยารัตน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
เนื่องอนงคกลุ หัวหนางานประชุม
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง รายงานความคืบหนาเรื่อง TQF
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2555 ณ
หองประชุมปรีดี พนมยงค ศูนยรังสิต โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรองเลขาธิการ สกอ.
ซึ่งรับผิดชอบเรื่อง TQF ไดเขารวมประชุมดวย ขอสรุปในการหารือเรือ่ ง TQF รวมกันทั้งสามฝาย คือ ทปอ.
สกอ. และฝายการเมือง มีขอตกลงกัน 2-3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ตามที่ฝายวิชาการแจงวา ตองสง TQF
ภายในเดือนมิถุนายน 2555 จะเลื่อนการสงไปเปนป 2556 กลาวคือ หากหนวยงานใดพรอมที่จะสงสามารถสง
ได แตหากไมพรอม ซึ่งเขาใจวาจะไมพรอมเกือบทุกมหาวิทยาลัย ทางรองเลขาธิการ สกอ. สํารวจแลวพบวา
ไมนาจะมีความพรอมและจะเลื่อนกําหนดสงเปนป 2556 และหนังสือเปนทางการจาก สกอ. จะจัดสงมาที่
มหาวิทยาลัยในภายหลัง แตโดยสรุป คือ TQF ตาง ๆ จะเลื่อนกําหนดสงเปนป 2556 ประเด็นที่สอง กรณีของ

-4TQF ยังจะทําตอหรือไม คําตอบ คือ มคอ. 1 และ มคอ. 2 ยังคงทําตอ ซึ่งเปนภารกิจหนาที่ของมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ สวน มคอ. 3- มคอ. 7 มีขอตกลงรวมกันวา เปนแนวทางที่คณะและมหาวิทยาลัยจะรับไปพิจารณา ซึ่ง
ใหทําเทาที่ทําได เชน มี 10 ขอ อาจจะกรอกขอมูล 2-3 ขอ สวนที่เหลือเห็นวา ไมจําเปนตองกรอกขอมูลก็ไมตอง
กรอก ใหทํา 3 ขอ ตามที่ตองการ เปนตน ประเด็นสุดทาย คือ เรื่อง มคอ. 1 ซึ่งยังทําไมเสร็จในหลายสาขาวิชา
ทาง ทปอ. ขอใหมีตวั แทนของ ทปอ. คือ ตัวแทนของผูบริหารมหาวิทยาลัยไปรวมพิจารณาดวยใน มคอ. 1 ที่ยัง
ทําไมเสร็จ เปน 3 ประเด็นใหญที่ตองการแจงใหที่ประชุมทราบเพื่อติดตามสถานการณ และผูบริหารอาจจะ
หารือกับอาจารยภายในคณะตาง ๆ และปรับตัววา จะทําอยางไร ในเรื่อง TQF ซึ่งกรณีนี้เปนความคืบหนาที่ดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรสอบถามวา กรณีนี้ใหคณะตัดสินใจเองวา จะทําในป 2555 หรือ
ป 2556 ใชหรือไม และคณะตองตัดสินใจภายในเมื่อใด เพราะบางสาขามีปญหาที่ไมสามารถสงไดทัน 180 วัน
กอนใหสภาวิชาชีพ ซึ่งอาจจะตองเลื่อนเปนป 2556 และยังไมแนใจวา ตองทําอยางไร มหาวิทยาลัยควรที่
กําหนดเวลาวา เมื่อใดคณะตองตัดสินใจวา จะทําในป 2555 หรือ 2556 สําหรับการทํา มคอ.
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยยังไมไดรับหนังสืออยางเปนทางการจาก สกอ. ขณะนีย้ งั รออยู
หาก สกอ. มีหนังสือยืนยันมาเมื่อใดจะแจงใหทราบตอไป หากตองการกําหนดเวลา มหาวิทยาลัยจะขอ
กําหนดเวลาปลายเดือนมีนาคม 2555 จะทันหรือไม สําหรับการตัดสินใจ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ปลายเดือนมีนาคม 2555 ควรมีการตัดสินใจแลว เพราะ
คณะตาง ๆ ตองมีการเตรียมความพรอม
ประธานกลาววา ขอใหฝายวิชาการรับไปพิจารณา และจะมีการตัดสินใจปลายเดือนมีนาคม
2555 วา จะทําอยางไร และเห็นวา ในขณะนั้นหนังสือจาก สกอ. นาจะสงมาถึงแลว ขอใหคณะตาง ๆ ไป
พิจารณาวา จะทําอยางไร ในเรื่องขององคกรวิชาชีพ หากมีหนังสือยืนยันจาก สกอ. ทาง ทปอ. จะหารือกับ
องคกรวิชาชีพ รวมถึง สมศ. ดวยวา มติของ สกอ. และ ทปอ. เปนเชนนี้ สมศ. และองคกรวิชาชีพนาจะปรับตาม
ไปดวย
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา หากมีการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2555
ก็ตองสงกอนเพื่อเสนอที่ประชุมตามลําดับชั้นขึ้นไป คงไมสามารถรอได มคอ. 3-7 สามารถรอได แต มคอ. 1
และ 2 ตองทําตาม
ประธานกลาววา มคอ. 1 และ 2 เขาใจวา ทําเสร็จเกือบทั้งหมดแลว ขอใหฝายวิชาการไป
ตรวจสอบและแจงใหทราบวา มคอ. 1 และ มคอ. 2 เหลือกี่หนวยงาน หาก มคอ. 1 และ มคอ. 2 ไมมีปญหามาก
ขอใหสงไดทนั ที
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1.2 เรื่อง การเปลี่ยนหลอดไฟฟาภายใน มธ. ศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

-5ไทยไดบริจาคหลอดไฟฟา T5 ใหแกศูนยรังสิตจํานวน 100,000 หลอด พรอมอุปกรณครบชุด รวมทั้งมีชางมา
ติดตั้งใหดวย ซึ่งจะแจงไปยังคณะตาง ๆ เพื่อขอเปลี่ยนเปนหลอดไฟฟา T5 ทั้งหมด โดยไมตองเสียคาใชจาย
ประเด็นที่สอง ยังคงมีการทําโครงการรวมกับกระทรวงพลังงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอดแอลอีดี
และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานมากเกินควร ซึ่งใชกระแสไฟฟามาก ทั้งหมดนีจ้ ะดําเนินการตอ
โดยจะเริ่มดําเนินการภายในเดือนมีนาคม 2555 เปนตนไป อีกประเด็นหนึ่ง คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะติดตั้ง
แผงโซลาเซลลที่บริเวณลานเอเชียนเกมสดา นถนนพหลโยธิน เพื่อผลิตกระแสไฟฟาประมาณ 500 กิโลวัตต
โครงการนี้เปนโครงการนํารองใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดชวยกันอนุรักษพลังงานดวยการใชไฟฟาจาก
โซลาเซลล
ประธานสอบถามวา การขอเปลี่ยนหลอดไฟฟา T5 มีการกําหนดเวลาหรือไมวา คณะตาง ๆ จะ
ขอไดถึงเมื่อใด
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขณะนี้ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได
ทําการจัดซื้อจัดจางและอยูระหวางการประกวดราคา หากดําเนินการเรียบรอยแลว จะแจงคณะตาง ๆ ใหทราบวา
จะดําเนินการไดเมื่อใด ซึ่งไมนาจะเกินเดือนเมษายน 2555
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยติดตั้งให
ดวยหรือตองติดตั้งเอง
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะสงชาง
และอุปกรณเขามาดําเนินการให โดยตองมีการประเมินวา สามารถเปลี่ยนไดมากที่สดุ วันละเทาใด ซึ่งตองทํา
แผนและประสานงานกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
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1.3 เรื่อง แนะนํากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งตัวแทนบุคลากรจาก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) นางกนกรดา ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ
(2) นายนัทธี ฤทธิ์ดี
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ
(3) อาจารย ดร.พงษเทพ สันติกุล ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(4) นายไชยรัตน อยูแสง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและตอนรับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหม
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1.4 เรื่อง รายงานการจายคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย

-6รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา การจายคาสินไหมทดแทนจาก
บริษัทประกันภัยนัน้ บริษัทประกันภัยจะจายเฉพาะในสวนของมหาวิทยาลัยจํานวน 920 ลานบาท โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 194 ลานบาท ในสวนของสํานักงานจัดการทรัพยสินไดรับ 125 ลานบาท
และขาดอยูห นึ่งหนวยงาน คือ โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันภัยกําลังพิจารณา
รายละเอียด ภาพรวมขณะนีม้ หาวิทยาลัยไดรับคาสินไหมทดแทนประมาณ 1,200 ลานบาท ในสวนของ
มหาวิทยาลัย 920 ลานบาท ไดมีการจัดสรรกลับไปใหหนวยงานตาง ๆ โดยทั่วถึง ซึ่งกองคลังจะแจงใหแตละ
คณะทราบตอไปวา จะไดรบั เงินจํานวนเทาใด โดยรวมในสวนของคณะทางสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ไดพิจารณาจากความเสียหายและพยายามจัดสรรกลับไปใหมากที่สุด คงจะจัดสรรกลับไปที่ 95% ของมูลคา
ความเสียหาย ซึ่งเทากับวา จะไดคืนเกือบทัง้ หมด ซึ่งเปนความเสียหายที่ประเมินในลักษณะที่เปน Replacement
สวนสํานักหอสมุดจะไดรับเปนจํานวน 50 ลานบาท สวนคณะทางสายวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร จะได
เงินคอนขางมาก เพราะเครื่องมือวิทยาศาสตรมีราคาคอนขางสูง การประเมินระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัท
ประกันภัยอาจจะแตกตางกันบาง เนื่องจากเครื่องมือบางอยางทางบริษัทประกันภัยอาจจะไมไดใหซื้อใหม
เพราะเห็นวา สามารถซอมแซมแกไขได จึงอาจจะมีความแตกตางจากที่คณะคาดหวังอยูบาง แตเห็นวาเปนเรื่อง
ที่ทุกคณะจะมีความพอใจกับอัตราที่ไดรับในสวนนี้
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1.5 เรื่อง กําหนดการจัดสัมนาของคณะทางสายสังคมศาสตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีการประชุม
คณบดีสายสังคมศาสตร และมีกําหนดการจัดสัมนาโครงการ “ธรรมศาสตรอาเซียนจะอยูรวมกันอยางไรใน
อาเซียน ประชาคมภายใตความหลากหลาย” ในวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร
ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป โครงการนี้เปนความรวมมือในระดับคณะ และมีการออกคาใชจายกันเอง
ในการจัดสัมนา เพราะฉะนัน้ จึงจะขอยกเวนคาธรรมเนียมการใชหอประชุมศรีบูรพา เพราะมีการออกคาใชจาย
ในเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมด รวมทัง้ จะมีเว็บไซตและรายงานวิจัยดวย เรื่องที่สอง ขณะนี้กําลังจัดทําขอเสนองานวิจัย
โครงการธรรมศาสตรอาเซียน ซึ่งเปนหัวขอที่จะขอเงินทุนตอไป กรณีนี้คงจะมีความคืบหนามากขึ้น เรื่องที่
สาม คณบดีสายสังคมศาสตรขอสอบถามวา เหตุใด มธ. จึงไมเปนสมาชิก AUN เพราะขณะนีเ้ หลือเพียง
มหาวิทยาลัยเดียวเทานั้น และกําลังจะปดรับสมัคร ครั้งนี้จะเปนครั้งสุดทายในการทีจ่ ะเปนสมาชิกได
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขณะทีด่ ํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
วิจัยไดพยายามติดตามเรื่องนี้ และสอบถามมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยบูรพา เขาใจวา มีมหาวิทยาลัยอื่นดวย พบวา มธ. อยูในรายชื่อ แตอาจจะยังไมไดเขาเปนสมาชิก
เห็นวา นาจะพยายามเขาเปนสมาชิก AUN เพราะจะไดประโยชนจากเครือขายนี้มาก
ประธานกลาววา มธ. ไมเคยเปนสมาชิก AUN มาตั้งแตแรกใชหรือไม เพราะฉะนัน้ ขอใหเขา

-7เปนสมาชิก AUN และไมมปี ญหาใด
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา เนื่องจากไดเขาประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึง
ทราบขอมูลวา ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิก AUN นานแลว และในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสมัครเขาเปน
สมาชิกเพียง 4 มหาวิทยาลัย คือ (1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2) มหาวิทยาลัยมหิดล (3) มหาวิทยาลัยบูรพา (4)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีเครือขายอยู 20 กวาประเทศในอาเซียน และมีมติไมรับสมาชิกเพิ่มเพราะมีจํานวน
มากแลว
คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ขอดีของการเปนสมาชิก AUN คือ มีทุนการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนและเรื่องตาง ๆ ซึ่งนักศึกษาจะไดประโยชน นักศึกษาที่คณะรัฐศาสตรเคยสอบถามวา เหตุใด มธ.
จึงไมไดเปนสมาชิก AUN เพราะมีโปรแกรม Master degree ทางอาเซียนศึกษา อยูที่ University of Malaya ซึ่ง
ใหทุนดวย แตละปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสงนักศึกษาไปเรียนได แต มธ.
ไมสามารถไปได ตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาว คือ หากมีการสงชื่อสมัครคาดวานาจะยังมีพื้นที่ เพราะ
เทาที่ทราบแตละประเทศสงได 5 มหาวิทยาลัย ขณะนี้กําลังจะเปดรับรอบสุดทายในป 2555 หรือตนป 2556
หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายทีจ่ ะเปนสมาชิกนาจะหารือกับ AUN ซึ่งมีสํานักงานอยูที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย
หากมีการหารือกันแลวนาจะสมัครได
ประธานกลาววา กรณีนี้ไมมปี ญหา ขอใหไปสมัคร แตจะไดหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง
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1.6 เรื่อง การบรรยายเรื่อง “ธรรมศาสตรกับอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 12 มีนาคม 2555
มหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ บรรยายเรื่อง “ธรรมศาสตรกับอาเซียน” เวลา 15.00 น. –
16.00 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ทาพระจันทร จึงขอเชิญคณบดีและผูบ ริหารทุกทานเขารวมรับ
ฟงการบรรยายในวันและเวลาดังกลาว
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1.7 เรื่อง ความคืบหนาเรื่องอาเซียนที่เกี่ยวของกับ มธ.
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา เนื่องจากไดเขารวมประชุมกับสํานัก
งบประมาณในการจัดสรรงบประมาณป 2556 โดยจะใหความสําคัญกับเรื่องอาเซียน เพราะฉะนั้นในสวนของ
มหาวิทยาลัยจะเขียนโครงการอาเซียนในภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งอธิการบดีไดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาขึ้น
ในสวนนี้จะขอรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล พรอมทั้งเรื่องของการวิจัย หากมีการวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ของอาเซียน ขอใหสงมายังกองแผนงานโดยเร็ว เพื่อรวบรวมทําเปนแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การสอนภาษาอาเซียน หรือการสรางความรวมมือทางวิชาการดานตาง ๆ หรืออาจจะมีการจัดอบรมใหกับ
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ประเทศ ซึ่งจะตรงกับเปาหมาย เพราะจากการหารือกับทางรัฐบาลหรือภาคเอกชนมีความเปนหวงในเรื่องของป
2015 วา ประเทศไทยจะตามประเทศอื่นไมทัน เพราะฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะชวยผลักดันความ
เขมแข็งในเรื่องนี้จะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เรื่องที่สองที่เปนเรื่องสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ คือ เรื่องของ
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ หากคณะทางสายวิทยาศาสตรสุขภาพมีโครงการใดที่สอดรับกับการที่จะทําใหสังคมมี
ความสุข และการดูแลประชาชน ใหเสนอโครงการเขามาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งตรงกับกลยุทธ
ของรัฐบาล

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม คือ จุลสาร
ธรรมศาสตร ปที่ 45 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ 2555

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 และครัง้ ที่
2/2555 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
8 กุมภาพันธ 2555 และวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดย
หนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2555 และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 และ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 นัน้ เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงาน
การประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจํา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองการเจาหนาทีไ่ ดจัดทําคําสั่งให
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แลวในเดือนกุมภาพันธ 2555 ปรากฏวา มีขาราชการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจํานวน 10 ราย
ลูกจางประจําจํานวน 55 ราย กองการเจาหนาที่ไดประสานงานกับเจาหนาที่ฝายเบิกจายของกองคลังแลว คาดวา
จะเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไดในเดือนมีนาคม 2555
สวนกรณีทเี่ ปนปญหา คือ เรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได ซึ่งสวนนี้
โดยหลักการกําลังรอการสรุปยอดเงินจากสํานักงบประมาณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสอบถามวา กรณีนี้ไมรวม
พนักงานมหาวิทยาลัยใชหรือไม
ประธานตอบวา ไมรวมพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติแตงตั้งเลขานุการคณะฯ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) ยาย นายสมชาย ไมตรี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตําแหนงเลขที่ 765) อัตราเงินเดือน 35,010 บาท หัวหนา
งานบริการการศึกษา และผูร ักษาการในตําแหนงเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ไปดํารงตําแหนงเลขที่
776
(2) แตงตัง้ นายสมชาย ไมตรี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาชํานาญการพิเศษ ประเภทเชีย่ วชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงเลขานุการคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร (ตําแหนงเลขที่ 776) และใหพน จากตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา
(3) ทั้งนี้ ใหมผี ลการแตงตั้ง ตั้งแตวนั ที่ 2 ธันวาคม 2554 ซึ่งเปนวันที่งานบริหารงานบุคคล
กองการเจาหนาที่รับเรื่อง เปนกรณีพเิ ศษ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา กรณีนี้ปญหาคือ เรื่องใด มีปญหาเรื่องเกินกําหนดเวลาใชหรือไม ปกติ
ตองเปนเทาใด กรณีนี้เปนการขอยอนหลังใชหรือไม
หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา กรณีนี้เปนไปตามประกาศที่ผาน ก.บ.ม. ไปแลว
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กอนประกาศฉบับนี้ใหมีผลตั้งแต ก.บ.ม. พิจารณาเปนรายกรณี ทางกองการเจาหนาที่เสนอใหตั้งแตวันที่
งานบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
2. ประธานกลาววา กรณีนี้คณะตองการยอนหลังไปเดือนธันวาคม 2554 เกณฑคือ ใหแตงตั้ง
ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. มีมติเปนตนไป
หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา เดิมตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. มีอนุมัติเปนตนไป แตเนื่องจาก
กรณีนี้ตองรอประกาศ จึงยังไมไดเสนอให ซึ่งทางคณะสังคมสงเคราะหศาสตรไดยนื่ เรื่องตั้งแตเดือนธันวาคม
2554 จึงไดทําเปนบทเฉพาะกาลไวในประกาศวา หากบุคคลใดดําเนินการกอนจะมีผลยอนหลัง
3. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนไปตามเกณฑ แตเปนขอยกเวนที่เขียนไวในเกณฑอยูแ ลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยายและแตงตั้ง นายสมชาย ไมตรี ใหดํารงตําแหนง
เลขานุการคณะสังคมสงเคราะหศาสตร และใหพน จากตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา สังกัดคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมตั แิ ตงตั้งเลขานุการสถาบันฯ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันไทยคดีศกึ ษาเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) ยาย นางจารุชา เอื้องไมตรีภิรมย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตําแหนงเลขที่ 1116) อัตราเงินเดือน
43,070 บาท หัวหนางานบริการวิชาการ และผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการสถาบันไทยคดีศกึ ษา ไปดํารง
ตําแหนงเลขที่ 55
(2) แตงตัง้ นางจารุชา เอื้องไมตรีภิรมย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบ ริหาร ตําแหนง
เลขานุการสถาบันไทยคดีศกึ ษา (ตําแหนงเลขที่ 55) และใหพนจากตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ
(3) ทั้งนี้ ใหมผี ลการแตงตั้ง ตั้งแตวนั ที่ 17 ตุลาคม 2554 ซึ่งเปนวันที่งานบริหารงานบุคคล
กองการเจาหนาที่รับเรื่อง เปนกรณีพเิ ศษ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยายและแตงตั้ง นางจารุชา เอื้องไมตรีภิรมย ใหดํารง
ตําแหนงเลขานุการสถาบันไทยคดีศกึ ษา และใหพนจากตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ สังกัดสถาบันไทย
คดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติแตงตัง้ เลขานุการสํานักฯ
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ดังนี้
(1) ยาย นางสกุณา บัณฑุรัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาชํานาญการพิเศษ ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตําแหนงเลขที่ 71) อัตราเงินเดือน 44,190 บาท
หัวหนางานบริการวิชาการ และผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ไปดํารงตําแหนง
เลขที่ 83
(2) แตงตัง้ นางสกุณา บัณฑุรัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาชํานาญการพิเศษ ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบ ริหาร ตําแหนงเลขานุการ
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (ตําแหนงเลขที่ 83) และใหพน จากตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ
(3) ทั้งนี้ ใหมผี ลการแตงตั้ง ตั้งแตวนั ที่ 16 กันยายน 2554 ซึ่งเปนวันที่งานบริหารงานบุคคล
กองการเจาหนาที่รับเรื่อง เปนกรณีพเิ ศษ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยายและแตงตั้ง นางสกุณา บัณฑุรัตน ใหดํารงตําแหนง
เลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร และใหพนจากตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ สังกัดสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษยขออนุมัติกําหนดตําแหนงหัวหนางานบริการ
วิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันทรัพยากรมนุษยเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดตําแหนงขาราชการ อัตราเลขที่ 2606 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการ สถาบันทรัพยากรมนุษย เปนตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ
(2) แตงตัง้ นางวีนัส ลําทา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ อัตราเลขที่ 2606 อัตราเงินเดือน 25,400 บาท ผูรักษาการใน
ตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ สํานักงานเลขานุการ สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย
(3) ทั้งนี้ โดยใหมีผลการแตงตั้ง ตั้งแตวนั ที่ 17 ธันวาคม 2553 ซึ่งเปนวันที่งานบริหารงาน
บุคคล กองการเจาหนาที่รับเรื่อง เปนกรณีพิเศษ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 12 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางวีนัส ลําทา ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ สํานักงานเลขานุการ สังกัดสถาบันทรัพยากรมนุษย ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 4961) วุฒิปริญญาเอก ขั้น 19,230 บาท เปน “ปริญญาโท-เอกทางดานวิศวกรรมทางแพทย วิศวกรรม หรือ
สาขาวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวของ”
(2) จาง นายสมศักดิ์ วงษประดับไชย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 4961) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 19,230 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง นายสมศักดิ์
วงษประดับไชย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5376) วุฒิปริญญาเอก ขั้น 19,230 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Science Electrical and Computer Engineering หรือสาขาอื่นที่เกีย่ วของ”
(2) จาง น.ส.ประภาพร รัตนธํารง นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5376) โดยใหไดรับคาจาง
ขั้น 19,230 บาท
(3) ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 29 ธันวาคม 2554 เปนตนไป (วันที่รายงานตัวปฏิบัติราชการ
ชดใชทุน)

- 13 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.ประภาพร รัตนธํารง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
ประธานแถลงวา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขอถอนเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนอีกครัง้ หนึ่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เนื่องจากไดรับการติดตอเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 วา
สงรายชื่อเพื่อพิจารณาจํานวน 3 ราย แตเอกสารไมพรอมจํานวน 1 ราย แตถอนเรื่องออกทั้งหมด เห็นวา เปน
เรื่องที่ไมถูกตองเทาใด กรณีของทั้งสองคนที่มีเอกสารครบถวนควรจะพิจารณาไปกอน
2. ประธานกลาววา สงเอกสารทั้งหมด 3 ราย ไมพรอม 1 ราย ขออนุมัติ 2 ราย กอนไดหรือไม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา เอกสารไมพรอม 2 ราย คือ น.ส.รัชนีกร ลาภวณิชชา
และ น.ส.ญาดา วรรณไพโรจน สองกรณีนี้เปนการบรรจุเพื่อใหไดรับคาจางสูงกวาวุฒิแรกบรรจุ กรณีนี้ฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยไดทาํ หนังสือแจงไปยังคณะนิติศาสตรเมื่อเดือนมกราคม 2555 เพื่อขอเอกสารในเรื่อง
หนังสือรับรองและประวัติการทํางานเดิมมาเทียบเคียงในเรื่องของอายุงาน เพื่อกําหนดขั้นคาจางที่จะไดรับสูง
กวาวุฒิ ซึ่งตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมด และทางคณะนิติศาสตรยังไมไดสงเอกสารหลักฐานมาให
3. ประธานกลาววา โดยสรุป เอกสารไมพรอมจํานวน 2 ราย และอีกรายหนึ่งอนุมัตไิ ดหรือไม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา อีกรายหนึ่งเปนกรณีของ น.ส.ปรีญาภรณ อุบลสวัสดิ์
เพิ่งผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เมื่อสัปดาหที่ผานมา รายนี้มีปญหาที่ตองตรวจสอบในเรื่องของเงินที่จะใช
จางเพื่อใหไดรับคาจางสูงกวาวุฒิ ซึ่งเพิ่งผานกรรมการกลั่นกรองฯ ในสัปดาหที่ผานมาหลังจากที่มกี ารประชุม
สรุปเรื่องที่จะเสนอ ก.บ.ม. เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหถอนเรื่องดังกลาว

3.2.8 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นายปยบุตร แสงกนกกุล ตําแหนงอาจารย อัตราเลขที่ 4322 ขั้น 14,850 บาท ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก
ทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัย Toulouse ประเทศฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท ทั้งนี้

- 14 ตั้งแตวนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 (วันที่สําเร็จการศึกษา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางปยบุตร แสงกนกกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย ตั้งแตวนั ที่กองการเจาหนาที่รับเรื่อง ดังนี้
(1) นายขจรเดช วนรัตน (อัตราเลขที่ 5148) ขั้น 18,280 บาท ซึ่งไดรับวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากทันตแพทยสภา เพิม่ ขึ้น เปนใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท
(2) นางสาวนันทวรรณ กระจางตา ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 5244) ขั้น 17,810 บาท ซึ่ง
ไดรับวุฒิปริญญาโทสาขาทันตกรรมหัตถการ จากคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น
เปนใหไดรับคาจางขั้น 17,810 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขออนุมัติกาํ หนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5993 เปนตําแหนงบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี)
ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 5993 เปนตําแหนงบุคลากร สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง กองแผนงานขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา

- 15 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองแผนงานขออนุมัติกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6004 เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
(วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 6004 เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ปรับคาจาง น.ส.กนกกาญจน หวามุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป (อัตราเลขที่ 5695) คาจาง 11,120 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,660 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2554
เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.กนกกาญจน หวามุข พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย อัตราคาจางเดือนละ 26,480 บาท จํานวน 21 ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 21 ราย ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติตัดโอนขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย

- 16 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองกิจการนักศึกษาเสนอขอตัดโอน
นายจีระเดช บูรณกร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร (อัตราเลขที่ 338)
สังกัดกองกลาง ไปตั้งจายทีก่ องกิจการนักศึกษา ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนนายจีระเดช บูรณกร ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านบริหาร
สังกัดกองกลาง ไปตั้งจายทีก่ องกิจการนักศึกษา ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ น.ส.พัชยา
น้ําเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ขั้น 16,400 บาท ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้น เปน
ขั้น 16,400 บาท โดยเสนอเพือ่ พิจารณา ดังนี้
(1) อนุมัตใิ หปรับวุฒิยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 7 ตุลาคม 2554 วันที่กองการเจาหนาที่รับเรือ่ ง ตาม
หลักเกณฑฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
(2) อนุมัตใิ หปรับวุฒิยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2554 วันที่สําเร็จการศึกษา ตามเหตุผล
ความจําเปนทีค่ ณะนิติศาสตรแจง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา คณะนิตศิ าสตรเสนอเรื่องมาที่กองการเจาหนาที่โดยใหปรับวุฒิยอ นหลัง
ตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2554 คือ วันที่สําเร็จการศึกษา
หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา งานบริหารงานบุคคลรับเรื่องตั้งแตวนั ที่ 7 ตุลาคม
2554 ไดมีการเสนอให ก.บ.ม. พิจารณาไปแลวหนึ่งครั้ง ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2555 แตมีการถอนเรื่องออกเนื่องจากคณบดีคณะนิติศาสตรขอไปตรวจสอบเรื่องการลาศึกษาของ
อาจารย และเสนอเรื่องใหมอีกครั้ง โดยขออนุมัติใหมีผลยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2554 แตเนื่องจาก
กรณีนี้เปนกรณีที่อาจารยศกึ ษานอกเวลา ซึ่งตามเกณฑกําหนดไววา การศึกษานอกเวลาหนวยงานตนสังกัด
ผูขอรับการปรับวุฒิตองเสนอเรื่องถึงงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ หากเกิน 60 วันใหนบั ตั้งแตวนั ที่
กองการเจาหนาที่รับเรื่อง กรณีนี้ คือ วันที่ 7 ตุลาคม 2554
2. ประธานสอบถามวา กรณีนี้ไมไดนับวันที่สําเร็จการศึกษา แตเปนวันที่กองการเจาหนาที่รับ
เรื่อง หากเกิน 60 วัน ใหถือวันที่กองการเจาหนาที่รับเรื่อง ขอบังคับเขียนไวเชนนีใ้ ชหรือไม

- 17 หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา เปนเชนนัน้ แตคณะนิติศาสตรชี้แจงเหตุผลเกีย่ วกับ
เรื่องหลักฐานการศึกษาวา คณะนิติศาสตรใชทั้งวุฒกิ ารศึกษา ใบปริญญาบัตรพรอมทรานสคริปต ในการเสนอ
ขอปรับวุฒิ โดยขอเท็จจริงแลวที่ผานมาเรื่องนี้มีการอนุโลมใหใชหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งได ไมวาจะเปน
ใบทรานสคริปต วุฒิการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ก็ปรับวุฒใิ หอยูแ ลว
แตคณะนิติศาสตรใชเกณฑวา ตองมีทั้งสองอยาง
3. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เนื่องจากทางเจาหนาทีแ่ จงวา ตองใชทั้งสองอยางและเพิ่งรับ
พระราชทานปริญญาบัตรประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2554 และไดรบี ดําเนินการ เหตุผลครั้งแรกที่ตองถอน
เรื่องออกไปเพราะมีการแจงวา ศึกษานอกเวลาราชการโดยไมไดขออนุญาต โดยขอเท็จจริงแลวเปนการศึกษา
โดยใชทุนของคณะนิติศาสตรตั้งแตสมัยทีอ่ ธิการบดีดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ซึ่งมีการขออนุญาต
แลว แตไมทราบวา ดําเนินการอยางไร กรณีนี้เปนเรื่องทีเ่ ขาใจผิดและทางกองการเจาหนาที่ไดประสานวา ไม
จําเปนตองใชใบปริญญาบัตรหลังจากไดรบั พระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจผิด เรื่องลาศึกษานั้น
เปนเรื่องจริง แตเปนการรับทุนของคณะนิติศาสตร
4. ประธานสอบถามวา กรณีนี้อธิการบดีมอี ํานาจอนุมัตยิ อ นไปถึงวันทีส่ ําเร็จการศึกษาหรือไม
หัวหนางานบริหารงานบุคคลกลาววา กรณีนี้เปนระเบียบที่กําหนดไวเชนนี้ หากอธิการบดี
จะอนุมัติตองขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
5. ประธานกลาววา หากเปนเชนนี้จะขออนุมัติยอนหลังไปถึงวันที่จบการศึกษา
6. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยสอบถามวา การกําหนดเวลา 60 วัน ดวยเหตุผลใด
ประธานกลาววา เปนการเรงใหเสนอเรื่องมายังกองการเจาหนาที่ เพราะโดยปกติเมือ่ จบ
การศึกษาแลวจะใชเวลานาน จึงจะมาเสนอเรื่องและขอยอนหลังเปนเวลานาน เปนเรือ่ งที่ไมเหมาะสม ตองมีการ
ทําเอกสารใหม หรือขามไปเปนปงบประมาณใหม ซึ่งเปนเรื่องที่วุนวายมาก จึงมีการกําหนดเวลาไว กรณีนี้ขอ
อนุมัติเปนกรณีพิเศษ หรือเปนการอนุมัตทิ ี่ไมปกติ ซึ่งอาจารยทานนีจ้ บการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ของคณะ
นิติศาสตร ซึ่งไมคอยมีและตองใหอยูก ับมหาวิทยาลัยใหได
7. นางกนกรดา ศรวารี กลาววา หากยอนหลังไปถึงวันที่จบการศึกษา ไมแนใจวาเมือ่ มีปญหา
เรื่องการสงเอกสารในเดือนตุลาคม 2554 จะขอยอนหลังไปถึงเดือนตุลาคม 2554 ไดหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนการขอยอนหลังไปถึงเดือนมิถุนายน 2554 เพราะเดือนตุลาคม
2554 อนุมัติอยูแลว
8. นางกนกรดา ศรวารี กลาววา เนื่องจากกรณีนี้มกี ารระบุวา เอกสารไมถูกตอง
ประธานกลาววา จากการตรวจสอบพบวา เรื่องเอกสารไมมีปญหาใดแลว
9. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา วันที่สําเร็จการศึกษาคือ วันเปดภาคการศึกษาของปการศึกษา
ถัดไป และกวาเอกสารจะเสร็จเรียบรอยตองใชเวลานาน เห็นวา ควรจะมีการพิจารณาในเรื่องกําหนด 60 วัน
ซึ่งอาจจะไมถกู ตอง หรือระยะเวลาเร็วเกินไปหรือไม เพราะกวาสํานักทะเบียนและประมวลผลจะออกหลักฐาน

- 18 ใหตองใชเวลานาน เห็นวา นาจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ และในอดีตทีผ่ านมาเคยมีการขออนุมัติยอนหลัง
มากกวากรณีนี้ดวย
ประธานกลาววา ขอใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับไปพิจารณา หากเปนปญหาทาง
เทคนิคมีการครอมภาคการศึกษา ซึ่งเปนปญหาของมหาวิทยาลัยก็ควรรับไปพิจารณา แตหากไมใชปญหาของ
มหาวิทยาลัย แตเปนปญหาของผูเรียน เมือ่ จบการศึกษาและไมแจง หรือไมทราบวา ระบบราชการตองทํา
อยางไร ผานไปสองปแลวมีผูมาแจงวา ตองปรับวุฒิจึงมาขอปรับวุฒิ ขอใหพิจารณาเปนกรณีไป แตกรณีนี้ขอ
อนุมัติยอนหลังไปถึงวันที่จบการศึกษา
10. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา กรณีนี้เปนขอบังคับฯ หาก ก.บ.ม. จะใชอํานาจ
ในการพิจารณาเปนรายกรณี หมายความวา ตอไปนี้ทุกเรื่องตองเสนอ ก.บ.ม. เปนรายกรณี
ประธานกลาววา จะเปนเชนนั้น สําหรับกรณีที่ไมปกติ
11. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา กรณีนี้เปนกรณีปกติ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
สามารถยอนหลังไปไดถึงวันที่จบการศึกษา ซึ่งกําหนดไวเปนหลักเกณฑอยูแลว
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนกรณีไมปกติเพราะกําหนดไว 60 วัน หากอยูใน 60 วันเปนกรณี
ปกติ แตกรณีนี้เกิน 60 วัน
12. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา โดยปกติตามระเบียบขอบังคับกําหนดไว คง
หมายถึงวา โดยปกติแลวตองยอนหลังไปจนถึงวันที่สําเร็จการศึกษา แตเพื่อใหมกี ารดําเนินการในเรือ่ งนี้จึงออก
ขอบังคับวา หากเกิน 60 วัน ใหอนุมัติตั้งแตวันที่กองการเจาหนาที่รับเรือ่ ง ไมมีปญหาหาก ก.บ.ม. จะพิจารณาใน
การประชุมครั้งนี้ แตหากเปนเชนนีใ้ นทุกกรณีของอาจารยทุกทาน นาจะเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาเปนรายกรณี
ในรายที่เกิน 60 วัน
ประธานกลาววา เนื่องจากเปนกรณีที่ไมปกติ คณะตองเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติยอ นไปถึง
วันที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งคณะนิติศาสตรเสนอเรื่องมา มหาวิทยาลัยไมไดขอใหเสนอเรื่อง ประเด็นที่สอง เมื่อ
กองการเจาหนาที่ไดรับเรื่องแลวจึงเสนอเปนสองทางเลือก ซึ่งเลือกทางที่หนึ่งมิใชทางเลือกที่สอง แตเห็นวา
คณะตาง ๆ ไมควรเสนอทุกราย แตตองพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป ในกรณีของคณะนิติศาสตร จากการพิจารณา
เห็นวามีปญหาขัดของตามที่อภิปรายกัน ซึ่งมีเหตุผลที่จะขออนุมัติได แตไมใชทุกกรณีที่ ก.บ.ม. จะอนุมัติ ซึ่งได
พิจารณาวา เปนอยางไร จากการฟงคําอธิบายมีปญหายอนไปยอนมา มีการตรวจสอบเอกสาร หากจะกลาววา ผิด
ที่คณะไมไดผดิ ที่มหาวิทยาลัยก็คงไมได เพราะเจาหนาที่คณะก็คือ เจาหนาที่มหาวิทยาลัย หากแจงวา ตองมี
เอกสารจํานวนสองชิ้นก็ตองไปหามาให แตเห็นดวยวา ตองเปนกรณีเฉพาะราย และไมควรผอนปรนอาจารย
มาก ยกเวนกรณีที่เปนความผิดพลาดของเจาหนาที่ จึงจะมีการผอนปรนได แตโดยทัว่ ไปไมควรผอนปรนให
มาก เพราะมีการผอนปรนใหอยูแลว แตเรือ่ งกําหนด 60 วัน ขอรับไปพิจารณา
13. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา หากเจาหนาทีแ่ จงใหอาจารยทราบวา เมื่อเรียนจบ
แลวตองปรับวุฒิ แตอาจารยไมไดปรับวุฒิเปนเวลา 1 ป และดําเนินการปรับวุฒิในภายหลังจะมีการยอนหลังให

- 19 หรือไม
ประธานกลาววา กรณีนไี้ มยอนหลังให เพราะไมควรผอนปรนใหทุกเรื่อง การเปนอาจารย
มธ. ตองรูจักหนาที่ของตัวเอง
14. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา กรณีนคี้ งเปนความผิดของเจาหนาที่ดวย ไดสอบถาม
อาจารยซึ่งไดแจงวา เจาหนาที่จะแจงขอมูลที่เขมงวดมาก แมแตอาจารยที่ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
และไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เดิมกําหนดวา ตองเดินทางกลับมารายงานตัวเพื่อเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทําใหตองเสียคาใชจายสูง ซึง่ จากการตรวจสอบพบวา ไมจําเปนตองเดินทางกลับมาและสามารถรายงานตัวจาก
ตางประเทศได ที่ผานมาอาจารยทุกคนตองกลับมารายงานตัว กรณีนี้เห็นวา รายแรง เพราะใหขอมูลเชนนั้น
เปนความผิดของเจาหนาที่คณะ ในกรณีทแี่ จงวา ตองใชใบปริญญาบัตรดวย ซึ่งอาจารย พัชยา น้ําเงิน เปนผูที่
เขมงวดกับตัวเองมาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตองการเสนอขอ เพราะเปนการเสียความรูสึกมาก และเปนความผิดของ
เจาหนาที่สว นหนึ่ง ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวเปนไปตามที่กองการเจาหนาที่แจงคือ ใชเพียงทรานสคริปตก็เพียงพอ
แลว และยิ่งเปนหลักฐานของ มธ. คงไมตองตรวจสอบ สวนนี้คงเปนสวนที่นําไปเยียวยา ซึ่งเปนจํานวนเงิน
เล็กนอย แตเปนเรื่องของความรูสึกมากกวา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ น.ส.พัชยา น้ําเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2554 เปนกรณีพิเศษ

3.3.3 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติตัดโอนขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย) เสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราขาราชการ ตําแหนงเลขที่ 1888 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญ
การ อัตราเงินเดือนขั้น 31,430 บาท หมวดขอมูลขาวสาร งานบริหารสํานักงานทาพระจันทร กองบริหาร
ทาพระจันทร ซึ่งนายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง ครองอยู ไปตั้งจายที่งานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ กองบริหาร
ทั่วไป
(2) ตัดโอนอัตราวางพนักงานเงินรายได ประเภทชัว่ คราว ตําแหนงเลขที่ 217 ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ไปตั้งจายที่กองบริหารทั่วไป
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงวา

- 20 เปนการแลกเปลี่ยนอัตรา แตในเอกสารประกอบการประชุมระบุวา ไมใชการแลกเปลี่ยนอัตรา กรณีที่นําอัตรา
ของนายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง มาตั้งจายที่งานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ กองบริหารทั่วไป และตําแหนงเลขที่
217 เปนการตัดโอนอัตราของเจาหนาที่บริหารทั่วไปก็ยังไปตั้งจายทีก่ องบริหารทั่วไป แทนที่จะคืนมาใหกอง
บริหารทาพระจันทร หมายความวา ไมไดเปนการแลกเปลี่ยนอัตรา เพราะทั้งสองอัตราตั้งจายอยูที่กองบริหาร
ทั่วไป ไมทราบวา เปนความผิดพลาดของเอกสารหรือเปนไปตามที่เขียนไว
ประธานกลาววา ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา แตเขาใจวา ไมไดเปนการแลกเปลี่ยนอัตรา
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา หากเปนเชนนีก้ ็ไมเกี่ยวของกับนายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง
ประธานกลาววา กรณีนเี้ กีย่ วของกับนายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง เพราะเปนการยายตัว เนือ่ งจาก
เปนผูดแู ลเรื่องขอมูลขาวสาร ซึ่งมีการขอตัวนายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง มาสังกัดกองบริหารทั่วไป เพราะเดิมหมวด
ขอมูลขาวสาร สังกัดอยูที่กองกลาง งานบริหารสํานักงานทาพระจันทร กรณีนี้เปนการโอนยายอัตรา
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา หมวดขอมูลขาวสารไดถูกโอนยายมาตั้งจายที่กอง
บริหารทั่วไปทั้งหมด จึงโอนยาย 2 อัตรา คือ นายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง ขาราชการ และอัตราวาง พนักงานเงินรายได
1 ตําแหนง เปนการโอนยาย 2 ตําแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้จึงเปนการโอนยาย 2 อัตรา แทนที่จะเปน 1 อัตรา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราขาราชการ ตําแหนงเลขที่ 1888 และอัตรา
วางพนักงานเงินรายได ตําแหนงเลขที่ 217 ไปตั้งจายที่งานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ สังกัดกองบริหาร
ทั่วไป ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหนงการเปลี่ยนชื่อ
ตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงขาราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย) เสนอเรื่องหลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนประเภทตําแหนงการเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงขาราชการในสถาบันอุดมศึกษาเปนรางประกาศ ซึ่งจะมีการกําหนดคุณสมบัติ
คือ (1) ผูที่จะไดรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนตําแหนงหรือเปลี่ยนระดับตําแหนงตองมีคณ
ุ สมบัติตรงกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ในกรณีทมี่ ีวุฒิไมตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงตองมีวุฒิการศึกษาที่เปนประโยชนกับ
หนวยงาน และเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะเปลี่ยน รวมทั้งมีรายวิชาที่ศกึ ษา
เหมาะสมที่จะขอเปลี่ยนใหเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเปนรายกรณี (2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราแรกบรรจุของ
วุฒิที่จะเปลี่ยนตําแหนง (3) ไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานในตําแหนงใหมที่จะขอเปลี่ยน โดยมีคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรจากผูบ ังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และมี
ผลงานดีเดนเปนที่ประจักษอยางนอย 1 รายการ (4) มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยผานการ

- 21 ทดสอบภาคปฏิบัติทางดานคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการใช (5) ผานการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร มธ.
หรือสอบ TU Get ไดคะแนนไมต่ํากวา 280 คะแนน หรือผานการสอบ TOFEL
วิธีการเปลี่ยนในการเปลี่ยนประเภทตําแหนง การเปลี่ยนชื่อตําแหนง และการเปลี่ยนระดับ
ตําแหนง ใหดาํ เนินการดังนี้ (1) หนวยงานที่ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงใหแกขาราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติเขาขาย
และเปนไปตามหลักเกณฑ ใหหนวยงานแจงผูที่หนวยงานพิจารณาเห็นสมควรเขารับการประเมินฯ กรอก
รายละเอียดการปฏิบัติงานในแบบฟอรมสําหรับการขอเปลี่ยนตําแหนงตามที่กําหนดไว โดยผูบังคับบัญชาตาม
สายงานจนถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติและใหความเห็นชอบ (2) ใหหนวยงานที่ประสงค
จะขอเปลี่ยนตําแหนงแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน (3) ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพของงานในตําแหนงที่
จะขอเปลี่ยนและคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนและสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ประเมิน หรือ
อาจสอบขอเขียน หรือสอบสัมภาษณ หรือวิธกี ารอื่น ๆ เพิ่มไดตามความเหมาะสม โดยตองไดรับคะแนนในแต
ละรายการประเมินไมนอยกวารอยละ 50 และตองไดรับคะแนนรวมทุกรายการประเมินไมนอยกวารอยละ 70
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดกรอบไววา ตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 30 วัน หากไมเสร็จตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน และมีการกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการตัดโอนตําแหนงกําหนดไวดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ขอแกไขในขอ 3 ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแถลง คือ โดยตองไดรับคะแนนในแตละรายการประเมินไมนอยกวารอยละ 60 เพราะเดิม
กําหนดไวรอยละ 50 แตเมื่อไปอางอิงกับการประเมินผลในเรื่องระดับผลการประเมินแลวหากต่ํากวารอยละ 60
ถือวา ผลงานอยูในระดับพอใช โดยปกติไมเลื่อนเงินเดือน จึงขอเทียบเคียงสวนนี้เปนรอยละ 60 และตองได
คะแนนประเมินทุกองคประกอบรวมแลวไมนอยกวารอยละ 70
2. ประธานสอบถามวา เรื่องนี้สามารถอธิบายใหงา ยขึ้นไดหรือไม มีเนื้อหาอยู 2-3 เรื่อง คือ
เรื่องการเปลี่ยนประเภทตําแหนง การเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
การเปลี่ยนประเภทตําแหนง คือ การเปลี่ยนจากนักวิชาการคอมพิวเตอร เปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ใช
หรือไม
หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา การเปลี่ยนประเภทตําแหนงคือ การเปลี่ยนจากตําแหนงต่ํา
กวาระดับปริญญาตรีเปนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เชน เปลี่ยนจากตําแหนงทั่วไปเปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
3. ประธานสอบถามวา สวนกรณีการเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัด
โอนตําแหนง มีลักษณะอยางไร
หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา การเปลี่ยนชื่อตําแหนงตองเปนตําแหนงสายงานเดียวกัน
เชน เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปเปนนักวิชาการเงินและบัญชี การเปลี่ยนระดับตําแหนงเปนการเปลี่ยนจากระดับ

- 22 ปฏิบัติการเปนระดับชํานาญการ สวนการตัดโอนตําแหนงเปนการยายจากหนวยงานหนึ่งไปอยูอกี หนวยงาน
หนึ่ง
4. ประธานสอบถามวา สวนเกณฑทกี่ ําหนดไว เชน ตองสอบภาษาอังกฤษผาน หรือเรื่องตาง ๆ
ตองใชกับทั้ง 4 ประเภทหรือไม ซึ่งพิจารณาแลวเปนเรือ่ งดี แตจะทําใหการโอนยายยากขึ้นหรือไม ในการ
ประชุมคราวทีแ่ ลวไดมกี ารหารือเรื่องการโอนยายบุคลากรในสวนของเลขานุการคณะ หลักเกณฑนี้รวมถึงกรณี
นี้ดวยหรือไม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา กรณีของการเปลี่ยนตําแหนงในสวนนี้ทเี่ นนคือ
สายงานต่ํากวาระดับปริญญาตรีเปนสายงานที่เริ่มจากระดับปริญญาตรี สวนที่เหลือทัง้ หมดเปนไปตามเกณฑเดิม
ที่ ก.บ.ม. เคยกําหนด เชน ความรูในเรื่องคอมพิวเตอร เดิมกําหนดไววา อยางนอยตองมีความรูดานคอมพิวเตอร
สองโปรแกรม และในเรื่องของภาษาอังกฤษ ทั้งหมดเปนไปตามเกณฑเดิมที่เคยกําหนดไว
5. คณบดีคณะแพทยศาสตรสอบถามกรณีนี้วา ในรางประกาศขอ 3 เปนการเขียนซ้ําหรือไม
เพราะมีการเขียนวา การเปลีย่ นระดับตําแหนงและการเปลี่ยนระดับตําแหนง ซึ่งนาจะเปนการตัดโอนตําแหนง
หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา เปนขอความที่ซ้ํากัน ขอรับไปพิจารณาแกไข
6. ประธานกลาววา หากอธิบายเชนนีก้ ็ไมมปี ญหาใด โดยขอเท็จจริงแลวใชเกณฑเดิมทั้งหมด
เพียงแตมาทําเปนระเบียบฯ ใหชัดเจนยิ่งขึน้
7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา คุณสมบัติของการเปลี่ยนระดับตําแหนง หากระดับ
ปฏิบัติการจะเปลี่ยนเปนชํานาญการ และการเปลี่ยนจากระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนปริญญาตรีใชเกณฑ
เหมือนกันทางดานภาษาอังกฤษ คือ ตองไดคะแนนสอบ TU GET 280 คะแนน หากบุคคลใดจะเปลีย่ นเปน
ชํานาญการหรือสูงกวานั้น ภาษาอังกฤษนาจะดีกวานั้น ควรจะเปนเกณฑภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน ไมใชใช
เกณฑภาษาอังกฤษเดียวกันในการประเมิน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑ และวิธกี ารเปลี่ยนประเภทตําแหนงการเปลี่ยน
ชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยวิทยาลัยสหวิทยาการไดเสนอขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ โดยกําหนดใหมผี ลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2555
เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรดังกลาวแลว ขอเสนอขอมูลและความเห็นเพือ่ ประกอบ
การพิจารณา ดังนี้

- 23 ก. ขอมูล
1. วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดดาํ เนินการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการ ตั้งแตปการศึกษา 2544 และไดเคยปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2550 จนกระทั่งปจจุบัน
จึงไดขอปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เปนนักวิชาการระดับสูง สามารถบูรณาการความรู วิเคราะห วิพากษปรากฎการณ
ทางสังคม และหาทางเลือกใหสังคมได รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม
2. หลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก
สหวิทยาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 และคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เรียบรอยแลว
3. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
3.1 ปรับปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และเพิ่มความสําคัญของหลักสูตร
3.2 เพิ่มคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษา สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
เนื่องจากมีการเปดแผนการศึกษาแบบ 1.1 เพิ่มขึ้น
3.3 เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยยกเลิกเรื่องการเปดโอกาสใหนกั ศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะอื่นใน มธ. โอนมาเขาศึกษาหลักสูตรนี้
3.4 ปรับขอกําหนดการศึกษารายวิชา การทําวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ
3.5 ปรับระบบการศึกษา การวัดผล และการสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของ สกอ.
3.6 เพิ่มขอกําหนดการสําเร็จการศึกษา เรื่องการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ สําหรับแผนการ
ศึกษาแบบ 1.1 และปรับขอกําหนดการตีพมิ พผลวิทยานิพนธ สําหรับแผนการศึกษาแบบ 2.1
3.7 ปรับเปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร โดยเปดแผนการศึกษาแบบ 1.1
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) เพิ่มขึ้น กําหนดใหทําวิทยานิพนธ จํานวน 69 หนวยกิต สวนแผนการศึกษาแบบ 2.1
ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลง จาก 72 หนวยกิต เปน 69 หนวยกิต โดยลดจํานวนหนวยกิต
วิชาบังคับ จาก 18 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต ปรับเปลีย่ นหมวดวิชาบังคับเลือก เปน วิชาเลือก แตกําหนด
จํานวนหนวยกิตไวเทาเดิม คือ 6 หนวยกิต และมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธเปน 48 หนวยกิต
ไวเทาเดิม
4. ปรับปรุงรายวิชา โดยสรุปหลักสูตรดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา
คําอธิบายรายวิชา ยกเลิกวิชาบังคับกอน ยกเลิกวิชา และเปดวิชาเพิ่ม ทัง้ ในวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ
จํานวนทั้งสิ้น 22 วิชา
ข. ความเห็น ฝายวิชาการพิจารณาแลวมีความเห็นวา การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวเปนไปตามแนวทางการ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดโครงสราง องคประกอบ และจํานวนหนวยกิตตาง ๆ เปนไป

- 24 ตามหลักการ/หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม ฝายวิชาการขอตั้งขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. การที่วิทยาลัยปรับเปลี่ยนขอกําหนดเรื่องใหนกั ศึกษาศึกษารายวิชาอื่นที่จําเปนสําหรับการ
ทําวิทยานิพนธเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร จากเดิม ใหศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
เปดสอนใน มธ. นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหลักสูตร เปลี่ยนเปนใหศึกษารายวิชาที่มีการเปดสอนใน
หลักสูตรและ มธ. โดยมิไดกาํ หนดใหเปนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น แสดงวาอาจจะมีการใหนักศึกษา
ไปศึกษารายวิชาในระดับปริญญาตรีไดดวย ซึ่งอาจจะเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมเนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จึงเห็นควรใหวิทยาลัยกําหนดเงื่อนไขใหเปนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไว
ตามเดิม
2. วิทยาลัยไดกําหนดเงื่อนไขเรื่องการสอบวิทยานิพนธไวประการหนึง่ วา “ตองสอบผาน
เคาโครงวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 9 เดือน” อาจจะเปนเงื่อนไขที่เขมงวดเกินไป เชน หากนักศึกษารายใด
สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธในภาคเรียนที่ 7 (ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1) นักศึกษาจะมีสิทธิสอบวิทยานิพนธได
ในชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะสงผลใหนกั ศึกษามีระยะเวลาสําหรับการสอบวิทยานิพนธ การแกไขผลงาน
วิทยานิพนธ และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธเพือ่ ใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาเพียง
2 ภาคการศึกษาเทานั้น จึงเห็นควรใหวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาวใหมีความยืดหยุนมากขึ้น โดยการ
ปรับลดระยะเวลาลงเหลือ 4 เดือน
3. เนื่องจากวิทยาลัยมีการกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษา เรื่องการตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธของแผนการศึกษาแบบ 1.1 และแผนการศึกษาแบบ 2.1 ไวแตกตางกัน กลาวคือ แผนการศึกษาแบบ
1.1 จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย 1 ชิ้น หรือระดับชาติอยางนอย 2 ชิ้น
ในขณะที่แผนการศึกษาแบบ 2.1 จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 ชิ้น
เทานั้น ฝายวิชาการเห็นวา เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาค และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรใหวิทยาลัยปรับเกณฑ
การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ของแผนการศึกษาแบบ 1.1 ใหเหมือนกับแผนการศึกษา แบบ 2.1
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ในประเด็นทีใ่ หลงรายวิชาไดในระดับบัณฑิตศึกษา
เทานั้นตามที่ฝา ยวิชาการเสนอ การแกไขหลักสูตรครั้งนี้เปนการแกไขจากประสบการณของการบริหาร
หลักสูตรที่ผานมา ปกติแลวไมเคยอนุญาตใหมีการไปศึกษารายวิชาในระดับปริญญาตรีได แตกรณีนี้ไมขัดของ
หากจะใหมีการระบุชัดเจนเชนนี้ ประเด็นที่สอง การสอบวิทยานิพนธตองทําหลังจากที่สอบเคาโครงมาแลวไม

- 25 ต่ํากวา 9 เดือน ซึ่งมีประสบการณคือ หากกําหนดไว 4 เดือน นักศึกษาบางคนมาในภาคการศึกษาสุดทายและ
สอบเคาโครงในชวงตนของภาคการศึกษา และจะขอสอบวิทยานิพนธทันที ซึ่งกรณีนี้เปนเรื่องยากมากที่จะทํา
ใหวทิ ยานิพนธมีคุณภาพ และประการที่สองอาจจะมีความกังวลมากเกินไปหรือไม คือ มีการรับจางทํา
วิทยานิพนธอยางแพรหลาย จึงตองการปองกันไมใหเกิดขึ้น ผูที่ทําวิทยานิพนธเร็ว ๆ เชนนี้และสามารถที่จะจบ
การศึกษาไดกด็ วยการจางผูอ ื่นทําวิทยานิพนธ จึงตองการใหมีเวลาสําหรับการทําวิทยานิพนธ ซึ่งกรณีนี้ตองการ
รับฟงความเห็นจากที่ประชุมวา เปนเกณฑที่เครงครัดเกินไปหรือไม ประการที่สาม ฝายวิชาการเสนอวา การ
เรียนทั้งสองแผนนี้ควรจะตองตีพิมพผลงานเชนเดียวกันเพื่อจบการศึกษา กรณีนี้เหตุที่กําหนดใหแผน 1.1 คือ
แผนที่ไมไดเรียนรายวิชามีความเขมงวดมากกวา เนื่องจากแผนที่ไมตองเรียนรายวิชาใหเขามาเรียนแลวเสนอทํา
วิทยานิพนธทนั ที กรณีนี้มีการกําหนดไวเขมงวดมากเนือ่ งจากไมตองเรียน Coursework แตการไมไดเรียน
Coursework ไมไดหมายความวา จะจบการศึกษาไดเร็ว ดังนั้นเมื่อกําหนดเกณฑใดไวจะเปนเกณฑทคี่ อนขาง
เขมงวด และบางเรื่องจะมีมาตรฐานสูงกวา ซึ่งเห็นวา ผูที่เขามาเรียนตองสามารถทําไดเพราะกรณีนี้จะคัดเลือก
จากผูสมัครที่ไดทํางานมาระยะหนึ่ง อาจจะเปนอาจารยหรือบุคคลใดที่มีผลงานมาแลว ซึ่งเกณฑนเี้ ปนเกณฑที่
กําหนดขึ้นอยางตั้งใจ ตองการใหเขมงวดและมีมาตรฐานสูงกวาการเรียน Coursework ในอีกแผนหนึ่ง
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในประเด็นที่สาม สําหรับหลักสูตรอื่นหรือคณะอื่นที่มี
การปรับหลักสูตรปริญญาเอกที่มีสองรูปแบบ จะมีเกณฑการจบการศึกษาที่สอดคลองกันหรือเหมือนกัน
2. ประธานกลาววา วิทยาลัยสหวิทยาการจะเปนคณะแรกที่ไมเหมือนกัน
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ตองการสนับสนุนคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเพราะ
ในหลักสูตรทีไ่ มมี Coursework หากพิจารณาในระดับนานาชาติตองตีพิมพมากกวาในหลักสูตรที่มี Coursework
เทาที่ทราบขอมูลบางสถาบันตองตีพิมพถงึ 5 ฉบับ เห็นวา 2 ฉบับยังนอยเกินไป
ประธานกลาววา ประเด็นที่ฝายวิชาการเสนอคือ หากเปนหลักสูตรเดียวไมเปนปญหา
โดยขอเท็จจริงคือ หลักสูตรเดียวกันแตมีสองแผนการศึกษา ซึ่งจบการศึกษาไมเหมือนกัน คําถามคือ เหตุใดการ
จบการศึกษาจึงไมเหมือนกัน ทั้งที่มีขอสมมติฐานวา ผูท ี่เขามานั้นเทากัน กรณีนี้จะอธิบายไดหรือไม
หากอธิบายไดวา เขามาในระบบที่ไมตองเรียนนาจะออนกวา จึงตองมีความเขมขนกวา ในขณะที่ผูทเี่ รียนเสริม
จะไดความรูตา ง ๆ มากกวา การจบการศึกษาจะงายกวา จะทําใหคนไปเรียนในรูปแบบที่สองมากกวา
รูปแบบที่หนึ่ง
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ฝายวิชาการไดพิจารณาอยางรอบคอบแลววา เมือ่ จบ
การศึกษาจะไดปริญญาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไมนาจะทําเปนมาตรฐานสองรูปแบบ และเมื่อมีการเรียนใน
รูปแบบการวิจยั เหลานี้ จากประสบการณเห็นวา จะรูลึกแตไมรูกวางไมสามารถนําไปสอนหนังสือได จะรูเฉพาะ
 หาคือ ไมสามารถสอนหนังสือได
ของตัวเอง คณะเศรษฐศาสตรก็สงคนไปเรียนในรูปแบบนี้เชนกัน แตปญ
เพราะทําแตงานวิจยั เห็นดวยวา กรณีนี้ควรจะตองมีมาตรฐานเดียวกัน
5. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาสอบถามวา เกณฑนี้ใช

- 26 เฉพาะ Journal หรือรวมทั้ง Proceeding สําหรับ Conference ดวยหรือไม หรือเฉพาะ Journal เทานั้น ในกรณีที่
ระบุวา มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติ 2 ชิ้น หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ชิ้น
ประธานกลาววา กรณีนไี้ มไดลงรายละเอียด แตคําถามคือ ไมไดเปนมาตรฐานเดียวกัน เปน
หลักสูตรเดียวกัน เมื่อสอบเพื่อจบการศึกษาจึงไมเหมือนกัน การเขาศึกษาไมเหมือนกันยังพอเขาใจได แตเมื่อ
ตองจบการศึกษา แตจบไมเหมือนกันสามารถอธิบายไดหรือไม กรณีที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาวก็ไม
มีปญหา หากคณะใดจะทําในรูปแบบที่หนึ่งหรือคณะใดจะทําในรูปแบบที่สองนั้นเปนเรื่องปกติ แตคณะ
เดียวกันหลักสูตรเดียวกันทําสองรูปแบบ จะเปนหลักสูตรแรกที่ฝายวิชาการตั้งขอสังเกตวา ควรจะใหหรือไม
6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา การที่กลาววา หลักสูตรเดียวกัน โดยขอเท็จจริงแลว
การเรียนไมเหมือนกัน แมจะเปนหลักสูตรเดียวกัน แตวิธกี ารที่นักศึกษาจะจบการศึกษาจะแตกตางกัน และ
นาจะกังวลเรื่องคุณภาพมากกวา เพราะจบการศึกษาเหมือนกัน แตการทําวิทยานิพนธโดยที่ไมไดเรียน
Coursework หมายความวา ตองเรียนอยางเขมขนกับงานวิจัยทีท่ ํามากกวา และตัวชีว้ ดั คือ การตีพิมพวาคุณภาพที่
ไดมาจากการเรียนรูจากงานวิจัยมีคุณภาพเพียงใด แตหากเรียน Coursework คุณภาพที่ไดคือ เกรดที่ไดจากวิชา
ตาง ๆ
7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแลวตองมีศักดิ์ศรี
เทากันไมวาจะมาจาก Track ใด คุณภาพปริญญาเอกตองตีพิมพได ขอใหปรับวา ใหไดรับการตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ ปจจุบันนี้มี Journal จํานวนมาก หรือมีมากเกินไปจนตั้งขอสังเกตวา มีขนึ้ เพื่อใหคนเรียนจบปริญญา
เอก
8. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในเรื่องจํานวนผลงานตีพิมพ สกอ. มีเกณฑกําหนดไวหรือไม
เขาใจวา มี และมหาวิทยาลัยเคยกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานในเรื่องของเงื่อนไขการตีพิมพ เชน หากเปนแผน ก
ที่ไมเรียน Coursework เชนคณะวิศวกรรมศาสตรตองตีพิมพใน International Journal อยางนอย 2 ฉบับ หากเปน
แผน ข มีการเรียน Coursework หนึ่งป ตองตีพิมพในวารสารนานาชาติ 1 ฉบับ สําหรับปริญญาเอก หากเปน
ปริญญาโทไมตองตีพิมพ เพียงทํา Proceeding หรือ Conference กรณีนไี้ มแนใจวา มีเกณฑกลางที่เคยกําหนดไว
เปนมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยหรือไม เขาใจวา มี เพราะนักศึกษาไดไปถายเอกสารฉบับนั้นมาพิจารณาวา
เปนเกณฑกลางของมหาวิทยาลัย และภาควิชาของแตละคณะนําเกณฑกลางนั้นมากําหนดเปนรายละเอียดใน
หลักสูตร เขาใจวา มหาวิทยาลัยไดนํามาจาก สกอ. ซึ่งกําหนดเงื่อนไขไวเชนนี้ เห็นวา เรื่องจํานวนการตีพิมพ
อาจจะตองพิจารณาวา มหาวิทยาลัยมีเกณฑกลางครอบคลุมไวหรือไม และมหาวิทยาลัยไดนํามาจาก สกอ. ซึ่ง
เปนเกณฑระดับประเทศหรือไม เพราะเคยเห็นวา มีเกณฑเชนนั้นอยู การนํามาใชในกรณีหลักสูตรตอหลักสูตร
หากขัดแยงกับหลักเกณฑดังกลาวจะทําใหเกิดความลําบากใจ และเปนไปไดตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
กลาวคือ มาตรฐานจะไมตรงกัน และหลักสูตรแตละหลักสูตรมีธรรมชาติไมเหมือนกัน แตอยูที่วิธกี ารกําหนด
รายละเอียดภายใน พยายามกําหนดมาตรฐานเมื่อจบการศึกษาวา ตองมี International Journal จํานวน 2 ชิ้น หาก
ไมเรียน Coursework และตองมี International Journal จํานวน 1 ชิ้น หากเรียน Coursework เขาใจวา มีเกณฑ

- 27 กลางอยูแลวขอใหตรวจสอบในประเด็นนี้ดวย
ประธานกลาววา ฝายวิชาการและคณะไดตรวจสอบแลวพบวา การทําสองวิธีนี้สามารถทํา
ได หากตองการทํา ไมมีปญหาใด เพียงแตควรทําหรือไม มาตรฐานของ สกอ. ก็ไมใชมาตรฐานที่เขมงวด เชน
ปริญญาเอกของคณะนิติศาสตรไมตองตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารใด สามารถทําเลมและจบการศึกษาได
ทันที เพราะจบการศึกษาไดยากมาก ตั้งแตมีการกอตั้งคณะนิติศาสตรมีนักศึกษาจบปริญญาเอกเพียง 5 คน
ซึ่งยากกวาตางประเทศมากและไมตองมีการตีพิมพเผยแพร
9. อาจารย ดร.พงษเทพ สันติกุล กลาววา ตามที่คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการแจงวา ตองสอบ
ผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 9 เดือน เพื่อเปนการปองกันผูที่มาทําในภาคการศึกษาสุดทาย หรือผูที่
จางทําวิทยานิพนธ หากใชเงือ่ นเวลาเชนนีจ้ ะเปนผลเสียกับผูที่ไมไดทาํ ผิดหรือผูที่มีวินัย หากปรับเปน
9 เดือน จะทําใหมีเวลาในการทําวิทยานิพนธนอยลง
10. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา ในเรือ่ งประเด็นระยะเวลาเห็นวา มีสองเรื่อง
ไมใชเฉพาะเรือ่ ง 4 เดือนกับ 9 เดือน เหมือนเปนการกั้นหนากัน้ หลังในเรื่องเวลา หมายความวา หลังจากจัดทํา
Proposal เสร็จ ใหเวลาไมนอยกวา 9 เดือน และกอนหมดสภาพการเปนนักศึกษาอีก 90 วัน เปนการกั้นหนากั้น
หลังเรื่องเวลามากจนเกินไป ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นดวยวา เมื่อ Defend Proposal แลว ตองการใหงานมีคุณภาพ ไม
แนใจวา ระยะเวลา 4 เดือนกับ 9 เดือน จะทําใหงานมีคณ
ุ ภาพแตกตางกัน นาจะขึ้นอยูกับ Approach การทํางาน
ของนักศึกษาปริญญาเอกกับอาจารยที่ปรึกษา แตมนี ักศึกษาหลายคนอาจารยที่ปรึกษาจะให Defend Proposal ก็
ตอเมื่องานคืบหนาไปจนกระทั่งเห็นผลแลววา งานจะสําเร็จดวยดี เมื่อ Defend Proposal แลว อีกไมนานก็
สามารถจบการศึกษาได เพราะไดรวบรวมขอมูล มีการทํา Pretest และเรื่องตาง ๆ ไปแลว การมีเวลา 4 เดือนจึง
สราง Flexibility ไดดีกวาจริง กรณีนี้คอนขางสนับสนุน ประเด็นที่สอง การที่ตอง Defend กอนหมดสภาพการ
เปนนักศึกษา 90 วัน กรณีนี้เห็นใจนักศึกษา โดยธรรมชาติแลวนักศึกษาทุกคนตองการรีบทวิทยานิพนธ แตหาก
ไมทันและบังคับวา ตองทําลวงหนาอยางนอย 90 วัน และหาก Defend ไมทันจะทําใหเสียประโยชนในสวนนี้
ขอเสนอใหตัดประเด็นนี้ออกไดหรือไม สําหรับการสอบวิทยานิพนธทตี่ องทําลวงหนาอยางนอย 90 วันกอน
หมดสภาพการเปนนักศึกษา ประเด็นที่สาม การสอบวัดคุณสมบัติที่ใหสอบไดถึง 3 ครั้ง อาจจะมากเกินไป
หรือไม เพราะโดยปกติมกี ารสอบเพียงสองครั้ง หากสอบครั้งที่หนึ่งไมผานก็ใหโอกาสอีกครั้งหนึ่ง หากให
สอบวัดคุณสมบัติได 3 ครั้ง ความเขมงวดจะลดลงหรือไม ไมแนใจวาหลักสูตรอื่น ๆ ให 3 ครั้งหรือไม เทาที่
ทราบจํานวน 2 ครั้งถือวามากแลว
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา การบริหารโครงการปริญญาเอกไมมีสูตรตายตัว หาก
พิจารณาจากประสบการณในการบริหารโครงการนี้มาเปนเวลานานกอนที่จะดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสห
วิทยาการ เห็นวา การกําหนดกฎเกณฑของโครงการปริญญาเอกกลับไปกลับมาระหวาง 2 รูปแบบนี้ คือ การ
กําหนดเกณฑที่เขมงวดและเมื่อใชไประยะหนึ่งเห็นวาเขมงวดเกินไป จึงกลับมาใชอีกเกณฑหนึ่ง คือ เกณฑที่
คอนขางจะยืดหยุนแตเมื่อใชเกณฑยืดหยุน นักศึกษาก็ไมจบการศึกษา การที่กลาววา นักศึกษาตองการรีบจบ

- 28 การศึกษานัน้ ประสบการณที่ผานมาพบวาไมเปนเชนนัน้ เพราะจะมีจาํ นวนไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งที่ยังไมจบ
การศึกษาและกลับมาเปนปญหา สวนเรื่องการการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติ จากการหารือกับ
ผูอํานวยการโครงการฯ เห็นวา การตีความคําวา การจบหลักสูตรคอนขางกวาง แตไมไดตีความวา การตีพิมพ
เหมือนเปนขอสอบอยางหนึง่ เกณฑหรือเงือ่ นไขการจบหลักสูตรประกอบดวยหลายเรื่อง เชน หากเปนนักศึกษา
ที่เรียน Coursework จะมีตั้งแตการผานการสอบวัดคุณสมบัติและเรื่องตาง ๆ ทุกเรื่องจะประมวลเปนสิ่งที่เรียกวา
เงื่อนไขของการจบการศึกษา ดังนั้นการตีพิมพจะตีความในความหมายที่กวางและไมเห็นวา เปนการสราง
มาตรฐาน 2 มาตรฐาน เพราะเงื่อนไขการจบการศึกษาของ 2 รูปแบบนีแ้ ตกตางกัน และมีรายละเอียดที่แตกตาง
กันอยูแ ลว
11. ประธานกลาววา กรณีนไี้ มแตกตางกัน เพราะทําวิทยานิพนธเหมือนกันเมื่อจะจบการศึกษา
คําถามคือ คนหนึ่งทําวิทยานิพนธ อีกคนหนึ่งก็ตองทําวิทยานิพนธ และมีขอสมมติฐานวา ผูที่เขามาโดยไมตอง
เรียนมีความรูท ี่ดี แตผูที่เขามาโดยตองเรียนมีความรูที่ไมดี เห็นวา ผูทเี่ ขามาโดยไมตอ งเรียนเปนผูท ี่มี
ความสามารถมากจึงเขาไปเรียนแลวจบการศึกษาได ซึ่งคนนี้ไมมีปญหา แตผูที่มีปญ
 หาคือ ผูที่เขามาแลวตอง
เรียนเพิ่ม ผูที่ตอ งเรียนเพิ่มคือ ผูที่เรียนออน และไดรับการผอนปรนมีการตีพิมพที่งายกวาผูที่เรียนดีกวา แต
ปญหาคือ การคัดคนในรูปแบบที่หนึ่งอาจจะไมคอยดี เพราะอาจจะไมมีความสามารถพอที่จะทําได
จึงมีการบังคับในภายหลัง เห็นวา คนหนึ่งทีส่ ามารถทําวิทยานิพนธไดทนั ทีกับอีกคนหนึ่งที่ยังทําวิทยานิพนธ
ไมไดตองเรียนตอ ซึ่งคนกลุมที่สองจะสูคนกลุมที่หนึ่งไมได แตบังคับใหคนกลุมที่หนึ่งตองเขมแข็งกวาคนกลุม
ที่สอง ปญหาใหญที่กังวลคือ กรณีนจี้ ะเปนครั้งแรกของ มธ. หากยินยอมในคราวนี้คณะอื่นจะทําตามทั้งหมด
กรณีนี้เปนหลักการตองการใหอภิปรายในประเด็นนี้กอน สวนเรื่องระยะเวลา 9 เดือน หรือ 4 เดือน หารือใน
ภายหลังได
12. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา เห็นดวยกับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร โดย
ขอเท็จจริงแลวไมไดหมายความวา ผูที่เขามาแลวทําวิทยานิพนธทันทีกบั ผูที่เรียน Coursework มีความสามารถ
ไมเทากัน หากหลักสูตรกําหนดไวเปน 2 รูปแบบ การที่ผูที่เขามาเรียนตองลงเรียนรายวิชาจํานวนมากทั้งที่อยูใน
แผน ก 1 ที่ตองทําวิทยานิพนธ แตตองไปลงเรียนจํานวน 20 วิชา แสดงวาไมมีความสามารถ แตมาในหลักสูตรที่
ตองทําวิจยั เทานั้น ซึ่งหนวยกิตวิจยั มีจํานวนมาก ผูที่เรียน Coursework หลักสูตรวิจยั ทําวิทยานิพนธนอยกวา
เพราะฉะนั้นการที่กําหนดใหตีพิมพ 2 ชิ้น ในหลักสูตรวิจัย ก็แสดงถึงความเขมขนทีเ่ รียนวิจัยเพียงอยาง
เดียว หากจะไปลงเรียนรายวิชาใดบางเปนเรื่อง Noncredit เพราะไมนับหนวยกิต แตหากเปนหลักสูตรที่เรียน
Coursework จะนับตัววิชานัน้ อยูในหลักสูตรดวย ซึ่งจะแตกตางกัน
13. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา เนื่องจากทั้ง 2 แผนนี้เปน
กระบวนการเรียนที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นควรใชกระบวนการประเมินผลที่แตกตางกัน การตีพมิ พในรูปแบบ
หนึ่ง เปนกระบวนการสุดทายที่จะประเมินผลกอนจบการศึกษา การทีต่ องตีพิมพ 1 ชิ้น หรือ 2 ชิ้น เปนการ
ประเมินผลในกระบวนการเรียนที่แตกตางกัน
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 หากับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหลายครั้งในสภา
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาคนหนึ่งจบการศึกษาและทําวิทยานิพนธไดดี แตหาที่ตีพิมพไมได ตองขยายเวลาใหอีก
2 ป หลังจากจบการศึกษาไปแลว
14. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา สําหรับแผนการศึกษาแบบ 1.1 เกณฑการจบการศึกษา
คือ มีผลงานตีพิมพวารสารในระดับนานาชาติอยางนอย 1 ชิ้น แตอาจจะทดแทนดวยวารสารระดับชาติอยางนอย
2 ชิ้น สวนแผนการศึกษาแบบ 2.1 เปนการตีพิมพวารสารระดับนานาชาติอยางนอย 1 ชิ้น จะเหมือนกับแผนการ
ศึกษาแบบ 1.1 แตการทดแทนจะใชการตีพมิ พระดับชาติ 1 ชิ้น เทานั้น เพราะฉะนัน้ เกณฑเกือบจะเหมือนกัน
ยกเวนวารสารระดับชาติ หากเปนแผนการศึกษาแบบ 1.1 คือ ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียวตองมีผลงานตีพิมพ
ระดับชาติ 2 ชิน้ หากเปนแผนการศึกษาแบบ 2.1 ที่มีการเรียน Coursework ดวย ตองมีผลงานตีพิมพระดับชาติ
อยางนอย 1 ชิน้ และหากมีนกั ศึกษา 2 คนอยูภายใต Adviser คนเดียวกัน และคนหนึ่งอยูในแผนการศึกษาแบบ
1.1 และอีกคนอยูในแผนการศึกษาแบบ 2.1 เชื่อวา คุณภาพที่จบออกไปจะเหมือนกันในการ Advice Thesis เมื่อ
พิจารณาแลวอาจจะเหมือนกับหนวยกิตแตกตางกัน แตชว งระยะเวลาทีศ่ ึกษา แมจะศึกษาถึง 5 ป แตคุณภาพ
นาจะเหมือนกัน
ประธานสอบถามวา กรณีนี้ตองเขียน 2 ชิ้น หรือ 3 ชิ้น หลังจากที่ทาํ วิทยานิพนธเสร็จแลว
ใชหรือไม เขียนกอนก็ไมไดใชหรือไม เพราะหากไมเขียนกอนก็คือไมได
15. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา เมื่อพิจารณารายละเอียดแลว ไมใชประเด็น
เรื่องความเขมงวด แตเปนประเด็นเรื่องการเทียบเคียง กลาวคือวา จะเทียบเคียงผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ
1 ชิ้นกับระดับนานาชาติ 1 ชิน้ หรือระดับนานาชาติ 1 ชิ้นกับระดับชาติ 2 ชิ้นมากกวา เพราะหากพิจารณาจาก
เงื่อนไขแลวไมนาจะเปนเรือ่ งความเขมงวด และการตีพมิ พไมใชเปนสวนหนึ่งของการวัดผล แตเปนเรื่องของ
การพิจารณาวา บุคคลภายนอกรับวา ผลงานมีคุณภาพพอที่จะตีพิมพในวารสารที่มี Peer Review หรือไม
เพราะฉะนั้นการกําหนดวา หากเปนการตีพิมพในระดับนานาชาติตองมีจํานวน 2 ชิน้ และตามที่มกี ารกลาววา
หากไประดับนานาชาติ 1 ชิน้ ไมได ตองไประดับชาติอยางนอย 2 ชิ้น ในความรูสึกคือ ระดับชาติจะงายกวา จึง
ใหมีการตีพมิ พผลงาน 2 ชิ้น แตกรณีนี้ไมมีเหตุผลที่จะทํา 2 หลักสูตรใหแตกตางกัน
16. ประธานสภาอาจารยกลาววา หากเปนประเด็นนี้ ความเขมงวดก็เปนประเด็นเชนเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกับคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรจะมีเกณฑ
ที่เขมงวดกลาวคือ กอนยืมสอบวิทยานิพนธ เงื่อนไขการตีพิมพเปนเรื่องที่จําเปน หากไมมีก็ไมสามารถยื่นสอบ
ได หากเปนหลักสูตรนานาชาติแบบ ก 1 จะตองมีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติจาํ นวน 2 ชิน้ ไมมีการ
เทียบเคียง และหากเปนหลักสูตรที่มีการเรียน Coursework ตองมีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ 1 ชิ้น หากไม
ผานเงื่อนไขนีจ้ ะไมมีสิทธิยนื่ สอบวิทยานิพนธ กรณีนี้คงอยูที่ธรรมชาติของแตละคณะ เพราะการที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรทําเชนนี้ ไมไดหมายความวา คณะอื่นตองทําในลักษณะนี้ ประเด็นเรื่องของความเขมงวดที่จะ
นํามาเปนบรรทัดฐาน เห็นวาไมจําเปน เพราะคณะวิศวกรรมศาสตรตองการใหเปนเชนนี้ ซึ่งทํามาแลวหลายป

- 30 ประธานกลาววา กรณีตางคณะหรือตางหลักสูตรไมมีปญหาใด กรณีนี้คือ หลักสูตร
เดียวกัน มีการเรียนเหมือนกัน สวนแผนการศึกษาแบบ 2.1 จะตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติหรือพิมพใน
ประเทศก็ได สามารถทดแทนกันได เพราะใชจํานวนผลงานเทากัน
17. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ขอกําหนดของการตีพิมพระดับชาติเปนขอกําหนด
ของ สกอ. อยูแลว
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนการกําหนดผลงานตีพิมพระดับชาติไว 1 ชิ้น ไมไดกาํ หนดไว
2 ชิ้น ผลงานตีพิมพระดับชาติ 1 ชิ้น สามารถทดแทนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 1 ชิ้นไดทันที
18. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา สามารถทดแทนได เพราะการตีพิมพในระดับ
นานาชาติมีมาตรฐานสูงกวา และขณะนี้มนี กั ศึกษาทุน คปก. จํานวนมาก และนักศึกษาเหลานี้ จะตองตีพิมพใน
ตางประเทศ สามารถนํามาใชไดทันทีไมตอ งพิมพใหม และนํามาเทียบเคียงได
ประธานกลาววา หากตีพิมพในวารสารระดับชาติ 1 ชิ้น โดยไมตองตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ เพราะสามารถทดแทนผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติไดทนั ที สําหรับแผนการศึกษาทีม่ ีการเรียน
Coursework
19. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ควรจะเปนลักษณะเดิม แตไมขัดของหากจะมีการ
โหวตและมีความเห็นที่เปนอยางอื่น
ประธานกลาววา ไมตองการใหโหวตเพราะเปนเรื่องวิชาการ เรื่องบางเรื่องควรโหวต
แตเรื่องวิชาการไมควรโหวต จะขอใหยืนยันหลักการตามที่วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอ
20. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา วิธีการที่เขียนในหลักสูตรเขียนไวชัดเจนวา
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ตองไดรับการตีพมิ พในวารสารระดับนานาชาติ 1 ชิ้น หรือระดับชาติ 2 ชิ้น
สวนแผนการศึกษาแบบ 2.1 ตองไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 1 ชิ้น หรือระดับชาติ 1 ชิ้น
ประธานกลาววา กรณีแผนการศึกษาแบบ 2.1 สามารถทดแทนกันไดทันที
21. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้สะทอนใหเห็นวา ความเขมงวดที่
ใหกับสองหลักสูตรไมเทากัน และยินยอมใหแผนการศึกษาแบบ 2.1 ดอยกวา ภาพจะเปนเชนนัน้ หากศึกษาใน
แผนการศึกษาแบบ 2.1 จะมีมาตรฐานที่ต่ํากวา
ประธานกลาววา กรณีนสี้ ามารถทดแทนกันได หากเปนลักษณะนีจ้ ะไมมกี ารตีพมิ พใน
ระดับนานาชาติ หากเปนแผนการศึกษาแบบ 1.1 ผลงานตีพิมพระดับชาติ 2 ชิ้น ทดแทนผลงานตีพิมพระดับ
นานาชาติ 1 ชิน้ ยังสามารถไปทดลองตีพิมพในระดับนานาชาติได แตหากตีพิมพผลงานระดับนานาชาติ 1 ชิ้น
และระดับชาติ 1 ชิ้น จะตีพิมพในประเทศ ไมตีพิมพระดับนานาชาติ
22. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา เมื่อพิจารณาในทางกลับกันตามที่ผูอํานวยการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษยกลาว อีกหลักสูตรหนึ่งจะดูออ นลงไป
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะทําใหอีกหลักสูตรหนึ่งออนลงไป จะไมมีผูใดเขียนผลงานระดับ

- 31 นานาชาติ แตจะเขียนผลงานระดับชาติทงั้ หมด แตหากตองใชความพยายามเขียนผลงานระดับชาติ 2 ชิ้น การ
เขียนผลงานระดับนานาชาติ 1 ชิ้น อาจจะงายกวา หากเปนลักษณะนีจ้ ะเหมือนกัน
23. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา การเขียนเกณฑขอนี้เปนการเขียนขึ้นโดยมีโจทยอยู
แลววา นักศึกษาจํานวนมากไดทุน คปก. และสามารถนํามาเทียบเคียงได แตหากผูใดไมไดทุน คปก. จะไมเขียน
ผลงานระดับนานาชาติ และจะเขียนระดับชาติทั้งหมด ขอรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาไดหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนมี้ ีการอภิปรายมาก หากวิทยาลัยสหวิทยาการนํากลับไปพิจารณาอีก
ครั้ง จะตองนํากลับมาเสนอใหมอีกครั้ง
24. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีนี้ไมตองการใหโหวต เปนสิทธิของแตละคณะวา
ตองการอยางไร ดังนั้น ตองการเห็นหรือไมวา มีการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ หากมีทางเลือกที่งายกวา
นักศึกษาก็จะเลือกทางนั้น หรือเปนหวงวา นักศึกษาจะไมจบการศึกษา ตองพิจารณาวา ตองการอยางไร
หากกังวลวา นักศึกษาจะไมจบการศึกษาก็ใหเลือกทางเลือกที่งายกวาจะไดมี Output มาก
ประธานสอบถามวา ในหลักสูตรปจจุบันนี้มีการตีพมิ พอยางไร
25. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา มีการตีพิมพในระดับชาติ 1 ชิน้ ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
สกอ. ปกติ
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
เพราะตองเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง สวนกรณี
ระยะเวลา 9 เดือนและ 4 เดือน มีปญหาใดหรือไม
26. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากกังวลวา นักศึกษาจะคัดลอกงานกัน กรณีนี้
สํานักหอสมุดมีโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบได เพราะฉะนั้นไมมีปญ
 หาใด ขอใหนํามาใชกับอาจารยดว ยวา
เมื่อมีการขอตําแหนงทางวิชาการมีการคัดลอกงานหรือไม เพื่อใหเปนที่ประจักษ
ประธานกลาววา คณบดีคณะเศรษฐศาสตรเสนอใหเปน 4 เดือน
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ไมไดเสนอวาตองการเวลาเทาใด เพียงแตไมตองการนํา
เกณฑ 9 เดือน หรือ 4 เดือน มาใชเพื่อตรวจสอบวา นักศึกษาคัดลอกงานมาหรือไม หากนักศึกษาทําไดจริงก็ตอง
ใหผาน ซึ่งอยูท ี่คุณภาพของ Adviser หาก Adviser ไมยอมแจงใหไปสอบก็ไมตองสอบ
27. ประธานกลาววา เปนเชนนั้น ขอใหกําหนดไวที่ 4 เดือนไดหรือไม อาจารยที่ปรึกษาตองไม
ยินยอม เพราะหากนักศึกษายังไมสามารถทําไดจะใหสอบไดอยางไร ซึง่ สวนใหญอาจารยที่ปรึกษามักจะยินยอม
ใหเขาสอบ
28. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ขอบังคับเรื่องระยะเวลา 9 เดือน และ 4 เดือน เปน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ในกรณีของวิทยานิพนธกําหนดไว 4 เดือน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประธานกลาววา ในหลักสูตรนี้กําหนดไว 9 เดือน จะขอใหกําหนดเวลาเปน 4 เดือน
สําหรับเงื่อนไขการสอบวิทยานิพนธ ประเด็นสุดทาย ใหเรียนเสริมในระดับปริญญาตรีไดหรือไม เพราะมีการ

- 32 เสนอวา ใหเรียนเพิ่มในหลักสูตรปริญญาตรีได จะขอใหคงเดิมไววา ตองเรียนเสริมในระดับบัณฑิตศึกษา ไมให
เรียนเสริมในระดับปริญญาตรี กรณีนี้หากเปนผูที่มีความสามารถ แตไมมีวิชาเรียนเสริมของระดับปริญญาโท
ทําใหตองไปเรียนเสริมในระดับปริญญาตรี จะทําใหดอยลงไป
29. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา กรณีที่ตองนํากลับไปพิจารณาคือ เรื่องผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประธานกลาววา หากจะยืนยันหลักการเดิมก็ไมเปนปญหาใด เพราะตองเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อพิจารณา ซึง่ กรณีนี้เปนไปไดทั้งสอง
แนวทาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
(1) เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยมอบหมายใหคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการรับขอสังเกตของที่ประชุมในประเด็น
การตีพิมพผลงานทางวิชาการไปพิจารณา และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
(2) การศึกษารายวิชาอื่นเพิ่มเติมใหศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
(3) การสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ ตองไมนอยกวา 4 เดือน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติแบบ
เหมาจาย
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา สืบเนื่องจากฝายวางแผนและการคลังไดแจง
ใหหนวยงานพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมเหมาจายทีน่ ําเสนอ และใหแจงผลการพิจารณาภายในวันที่
20 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้มีหนวยงานยืนยันอัตราคาธรรมเนียมตามที่ฝายวางแผนและการคลังเสนอจํานวน
9 หนวยงาน คือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะศิลปศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร คณะรัฐศาสตร คณะนิตศิ าสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร และวิทยาลัยสห
วิทยาการ และมีหนวยงานทีข่ อปรับแกจํานวน 7 หนวยงาน คือ คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะทีข่ อแกไขอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บแบบเหมาจายมีเหตุผลหลัก
2 ประการคือ ประการแรกคือ บางคณะขอปรับเพิ่มคาธรรมเนียมปฏิบตั ิการ เชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน บางคณะขอปรับจํานวนหนวยกิตเนื่องจากทางคณะมีการปรับปรุงหลักสูตร
มีผลทําใหหนวยกิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงบาง ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑในการคํานวณ มีผลทําใหอัตรามีการ
เปลี่ยนแปลงไปบาง ซึ่งไมมากเทาใด เปนไปตามขอมูลในเอกสารประกอบการประชุม คณะตาง ๆ ไดพิจารณา

- 33 เรียบรอยแลว ในการประชุมครั้งนี้จะขออนุมัติที่ประชุม 4 ประการ คือ (1) เห็นชอบใหมีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติแบบเหมาจาย สําหรับนักศึกษารุนปการศึกษา 2555
เปนตนไป (2) เห็นชอบการปรับคาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากปละ 800 บาท เปน 1,600 บาท
เชนเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรี โดยรวมทุกโครงการทุกหลักสูตร (3) กรณีที่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หากเรียนครบทุกหนวยกิตแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา ขอใหเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 4,300 บาท (4) มีอัตราคาธรรมเนียมของบางคณะที่เปนเศษ 50 บาท กรณีนี้ขอปดเปนหนวยหลักรอยบาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
(1) เห็นชอบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติแบบเหมา
จาย สําหรับนักศึกษารุนปการศึกษา 2555 เปนตนไป
(2) เห็นชอบการปรับคาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากปละ 800 บาท เปน
1,600 บาท โดยรวมโครงการพิเศษทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา
(3) เห็นชอบใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จ
การศึกษาใหไดรับการยกเวนไมตองชําระคาหนวยกิต แตตองจายคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ
4,300 บาท
(4) เห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมที่ปดเศษใหเปนหลักรอย
(5) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

5.2 เรื่อง การแกไขระเบียบวาดวยสํานักงานศิษยเกา มธ. พ.ศ. 2545
ประธานแถลงวา ขอถอนเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหถอนเรื่องดังกลาว

5.3 เรื่อง พิจารณาการตั้งชื่อหองประชุมของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ประธานแถลงวา ดวยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ไดดําเนินการปรับปรุงชั้น 1 และ
ชั้น 2 อาคารสํานักหอสมุดเดิม (LB) เปนสํานักงานและหองเรียน และคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติ ปรีดี พนมยงค มีมติเห็นชอบใหตั้งชื่อหองประชุมจํานวน 100 ที่นั่ง หอง 206 วา “หองประชุมสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญญมหาเถร ป.ธ. 9)” และหอง 201 วา “หองประชุมทานผูหญิงพูนศุข
พนมยงค” เพื่อเปนเกียรติ และระลึกถึงผูมีคุณูปการตอวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ในการนีเ้ จาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย และทายาททานผูห ญิงพูนศุข พนมยงค ได
ตอบอนุญาตทางวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เปนทีเ่ รียบรอยแลว วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอเรื่องการใชชื่อหอง
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้ไมขดั ของแตชื่อที่จะขอตั้งวา หองประชุมสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปุญญมหาเถร ป.ธ. 9) คอนขางยาวเกินไป
2. ประธานสภาอาจารยกลาววา ไมมีขอขัดของเรื่องการตั้งชื่อหองประชุม แตการตั้งชื่อที่เปน
มาตรฐาน เชน หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ไมตองมีคาํ นําหนาชื่อ นาจะใสเฉพาะชื่อเทานั้น เชน หองประชุม
พูนศุข พนมยงค นาจะเหมาะสมกวา โดยไมตองมีคําวา ทานผูหญิง นําหนา
3. ประธานกลาววา เห็นชอบเรื่องการตั้งชื่อหองประชุม และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ทาพระจันทร ไปพิจารณารายละเอียดการตั้งชื่อหองประชุมรวมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการตั้งชื่อหองประชุมของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายรับจริงและรายจายจริง (รวมเงินกันและเงินเบิกเหลื่อมป) จาก
งบประมาณรายจายจากเงินรายได มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไตรมาสที่ 4
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา งบประมาณรายจายจาก
รายไดมี 3 แหลง คือ (1) งบหนวยงาน (2) งบหนวยงานในกํากับ และ (3) งบพิเศษ รวม 41 หนวยงาน ซึ่งใน
รอบเวลานี้มี 2 หนวยงาน ทีไ่ มสามารถรายงานผลได คือ โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงาน
อธิการบดี เนื่องจากเหตุอุทกภัยระบบโปรแกรมดานการเงินไมสามารถใชงานได
เมื่อพิจารณายอดรวมของทั้ง 3 แหลง พบวา รับจริงคิดเปนรอยละ 106.9 ของประมาณการ
สวนจายจริงคิดเปนรอยละ 91.7 ของประมาณการ โดยสรุปจําแนกตามแหลงงบประมาณ ดังนี้
รายรับ (ลานบาท)
รายจาย (ลานบาท)
แหลงงบประมาณ/
ประมาณการ รับจริง
%
ประมาณ
จายจริง
%
หนวยงาน
การ
1. งบหนวยงาน
1) คณะ/สํานัก/สถาบัน
727.323
833.598
114.6
834.437
654.508
78.4
2) โรงพยาบาลฯ
1,942.125 2,101.182 108.2
1,941.550 1,928.646 99.3
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หนวยงาน

รายรับ (ลานบาท)
ประมาณการ รับจริง

%

รายจาย (ลานบาท)
ประมาณ
จายจริง
%
การ
852.132
744.405
87.4
NA
NA
3,628.119 3,327.558 91.7

2. งบหนวยงานในกํากับ
931.374
912.724
98.0
3. งบพิเศษ (สนง.อธิการบดี)
NA
NA
รวม 41 หนวยงาน
3,600.822 3,847.505 106.9
เมื่อพิจารณาในรายหนวยงานพบวา
1. หนวยงานที่รายจายสูงกวารายรับ มี 7 หนวยงาน คือ คณะสหเวชศาสตร คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้รายจายที่สูง
กวารายรับเนื่องจากนําเงินสะสมมาตั้งเปนงบประมาณและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
2. งบหนวยงาน แยกเปน 3 กลุมยอย คือ กลุมจัดการเรียนการสอน กลุมสถาบันวิจัยและ
สนับสนุนการเรียนการสอน และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
2.1 เมื่อวิเคราะหดวยคารอยละของรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับเพื่อพิจารณา
ความแมนยําในการประมาณการ โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรือมีคารอยละของรับจริงเทียบกับ
ประมาณการอยูในชวง 90-110% พบวา
(1) กลุมจัดการเรียนการสอนรวม 17 หนวยงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 117.7 % หนวยงาน
ที่มีความแมนยําในการประมาณการมี 5 หนวยงาน คือ คณะศิลปกรรมศาสตร (101.1%) คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา (101.3%) สถาบันภาษา (96.9%) คณะแพทยศาสตร (92.1%) และคณะสหเวชศาสตร
(109.3%)
(2) กลุมสถาบันวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนรวม 8 หนวยงาน มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 98.8% หนวยงานที่มีความแมนยําในการประมาณการมี 5 หนวยงาน คือ สถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา (100%) สํานักทะเบียนและประมวลผล (101.2%) สํานักหอสมุด (102.3%)
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (107.3%) และสถาบันไทยคดีศึกษา (108.6%)
(3) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมีความแมนยําในการประมาณการ
โดยมีคารอยละของรับจริงเทียบกับประมาณการอยูที่ 108.2%
2.2 เมื่อวิเคราะหดวยคารอยละของจายจริงเทียบกับประมาณการรายจายเพื่อพิจารณา
การใชเงินตามแผนโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรือมีคารอยละของจายจริงเทียบกับประมาณการ
รายจายอยูในชวง 90-110% พบวา
(1) กลุมจัดการเรียนการสอนรวม 17 หนวยงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 78.1% หนวยงานที่
มีการใชจายตามแผนมี 2 หนวยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร (99.2%) และคณะทันต
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(2) กลุมสถาบันวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนรวม 8 หนวยงาน มีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 80.5% และทุกหนวยงานมีการใชงบคลาดเคลื่อนจากแผนเกิน 10% ทั้งนี้ ใน 8 หนวยงานพบวา
หนวยงานที่มีการใชจายตามแผนไดมากที่สุด คือ สํานักหอสมุด (89.4%)
(3) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมีการใชเงินตามแผนโดยมีคารอยละ
ของจายจริงเทียบกับประมาณการรายจายอยูที่ 99.3%
3. งบหนวยงานในกํากับ
3.1 เมื่อวิเคราะหดวยคารอยละของรับจริงเทียบกับประมาณการรายรับเพื่อพิจารณา
ความแมนยําในการประมาณการโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรือมีคารอยละของรับจริงเทียบกับ
ประมาณการอยูในชวง 90-110% พบวา หนวยงานในกํากับ รวม 14 หนวยงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 98%
หนวยงานที่มีความแมนยําในการประมาณการรายรับมี 6 หนวยงาน คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง (101.5%) สํานักงานจัดการทรัพยสิน (97.7%) ศูนยบริการการกีฬา (97.1%) สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (95.8%) มธ. ศูนยลําปาง (95.7%) และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(91.1%)
3.2 เมื่อวิเคราะหดวยคารอยละของจายจริงเทียบกับประมาณการรายจายเพื่อพิจารณา
การใชเงินตามแผนโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนจากแผนที่ 10% หรือมีคารอยละของจายจริงเทียบกับ
ประมาณการรายจายอยูในชวง 90-110% พบวา หนวยงานในกํากับรวม 14 หนวยงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่
87.4% หนวยงานที่มีการใชจายตามแผนมี 5 หนวยงาน คือ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. (98.7%)
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค (98.2%) โรงเรียนอนุบาลแหง มธ. (97.5%) มธ. ศูนยลําปาง (95.4%)
และสํานักงานจัดการทรัพยสิน (91.8%)
อนึ่งเพื่อใหมีการใชประโยชนจากการดําเนินงานที่ผานมาโดยเฉพาะในการจัดทํางบ
หนวยงานและงบหนวยงานในกํากับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงไดนําเสนอขอมูลในรอบ 4 ป
คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 เพื่อใหพิจารณาวา แตละหนวยงานมีประมาณการรายรับกับรับจริงเปน
อยางไร ในระยะเวลา 4 ป และประมาณการรายจายและจายจริงเปนอยางไร เพื่อประโยชนในการวางแผนและ
การใชจายเงินนี้เปนไปตามแผนงานมากนอยเพียงใด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนภาพรวมป 2554 และไมมีหนวยงานใดจายเกินประมาณการ
รายจายใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา มีหนวยงานที่จายเกินประมาณการรายจาย
จํานวน 7 หนวยงาน แตเปนการจายจริงมากกวารับจริง เนื่องจากมีการวางแผนตั้งแตตนปงบประมาณและไดขอ
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง การศึกษางบการเงินของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดกรอบแบบรายงานทางการเงินเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานทางการ
บัญชี เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทํางบการเงินในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยรายงานใหกรมบัญชีกลางและ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินพิจารณา และในขณะเดียวกันจะไดเปนการเตรียมความพรอมรองรับการออกนอก
ระบบของมหาวิทยาลัยนั้น
คณะกรรมการฯ ไดรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบวา คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา
การกําหนดกรอบแบบรายงานทางการเงิน เพื่อกําหนดรูปแบบรายงานทางการเงินเปนรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจําเปนตองทราบรายละเอียดรูปแบบรายงานทางการเงินของหนวยงานตาง ๆ ที่ยังมีความ
แตกตางกันอยู จึงจําเปนตองใหมีทีมงานของมหาวิทยาลัยเขาไปศึกษารูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานบาง
หนวยงานเพื่อทราบปญหาและแนวทางในการจัดทํางบการเงิน และนํามาเปนขอมูลประกอบการกําหนด
รูปแบบรายงานทางการเงินในภาพรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยไมสามารถศึกษาไดทุกหนวยงาน จึงไดพิจารณาคัดเลือก
หนวยงานบางหนวยงานที่มรี ูปแบบงบการเงินที่ใกลเคียงมาตรฐาน จํานวน 4 หนวยงาน คือ คณะเศรษฐศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะศิลปศาสตรและคณะแพทยศาสตร เปนหนวยงานที่จะใหทมี งานเขาไป
ศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดทํางบการเงิน โดยทีมงานที่จะศึกษาในเรื่องนี้ประกอบดวยผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีและบุคลากรของกองคลัง มหาวิทยาลัยจึงขอความรวมมือใหหนวยงานดังกลาวไดจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวของและรายละเอียดในการจัดทํางบการเงินใหแกทีมงานดวย มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือถึงคณบดี
ทั้ง 4 หนวยงานเรียบรอยแลว และขอแจงในที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อใหทกุ ทานทราบขอมูลโดยทั่วกัน เพื่อไมให
เกิดความเขาใจผิดวา เหตุใดเลือกเพียง 4 หนวยงาน และเหตุใดหนวยงานอื่นจึงไมถูกคัดเลือก แตเมือ่ ทําเสร็จ
แลวจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย เพราะขณะนี้ไมสามารถรวมงบการเงินของทุกคณะมาเปนงบการเงินรวม
หรือที่เปน Consolidate ได จึงตองการที่จะดําเนินการเรื่องนี้ใหเปนมาตรฐาน เนื่องจากในปจจุบันมาตรฐาน
ทางการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มธ.
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยเริ่มกังวลเรื่อง

- 38 ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา บางมหาวิทยาลัยกลาววา ตองสอนเปนภาษาอังกฤษ 20% ซึ่ง
ไมทราบวา จะทําไดหรือไม บางมหาวิทยาลัยระบุวา หนึง่ ภาคการศึกษาตองเรียนเปนภาษาอังกฤษหนึ่งวิชา ใน
สวนของ มธ. จะมีนโยบายทางดานนีห้ รือไม แตสิ่งที่ตองการทราบคือ TU GET ของนักศึกษาแตละคณะอยูที่
เทาใด เพื่อเปนการเตรียมความพรอม ในป 2555 ไดใหนักศึกษาป 1 และป 2 ไปสอบ TU GET แลว ซึ่งยังไม
ทราบผลเปนอยางไร แตมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายใดหรือมีมาตรการในระยะสั้นหรือระยะยาวที่จะพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได
ประธานกลาววา กรณีนี้มหาวิทยาลัยไดทําไป 2-3 เรื่อง เรื่องแรกคือ การสอบ TU GET โดยไม
บังคับสอบ มหาวิทยาลัยพยายามทําอยูว า หากนักศึกษาใดสนใจทีจ่ ะทดสอบความรูความสามารถของตัวเอง
มหาวิทยาลัยจะจัดสอบใหเพือ่ จะไดทราบมาตรฐานของตัวเอง เรื่องที่สอง ยังตกคางอยูคือ ไดมีการติดตอ
BRITISH COUNCIL ใหมาเปดสอนที่ มธ. ศูนยรังสิต เพือ่ ใหนกั ศึกษามีทางเลือกมากขึ้นในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ และเรื่องสุดทายที่ยังไมไดหารือกับผูอํานวยการสถาบันภาษาและคณบดีคณะศิลปศาสตร คือ
ปจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษายังมีปญหาเรือ่ งโควตาและเรื่องตาง ๆ พอสมควร หากมีผูเรียนมากก็
ไมสามารถรับผิดชอบไดทั้งหมด ทาง สกอ. มีการหารือกันวา เมื่อเปดอาเซียนภาษาอังกฤษตองดีขึ้น ขณะนี้กําลัง
มีการเจรจากับสถานทูตสหรัฐอเมริกา สถานทูตออสเตรเลีย และสถานทูตอังกฤษ โดยมีอาจารยสอนภาษา
อังกฤษมาสอนในประเทศไทยประมาณ 400 คน ในจํานวนดังกลาวจะเชิญมาสอนใน มธ. เพื่อเปนการพัฒนา
และทําใหมีทางเลือกมากขึ้น กลาวโดยสรุปคือ ยังไมไดคดิ ในเชิงบังคับเทาใด แตคดิ ในเชิงใหทางเลือกกับ
นักศึกษามากยิง่ ขึ้น ยกเวนคณบดีคณะตาง ๆ มีความเห็นวา ควรบังคับ หรือดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น
มหาวิทยาลัยยินดีที่จะทํา แตเนื่องจากระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระจร ขอใหนําเรื่องนี้ไปจัดระเบียบวาระเพื่อ
หารือกัน โดยใหคณบดีคณะตาง ๆ พิจารณาวา ตองการใหทําอยางไร โดยพิจารณาปญหาจากคณะของตัวเอง
เชน คณะเศรษฐศาสตรหรือคณะรัฐศาสตรตองการใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น แตมีปญหาเรื่อง
อาจารยจะตองทําอยางไร จะจางอาจารยมาสอนเองไดหรือไม หรือประเด็นอื่น ๆ ขอใหไปพิจารณา และจะให
ฝายเลขานุการเสนอเรื่องเพื่อหารือใน ก.บ.ม.
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา ในสวนนี้ไดหารือกับผูอํานวยการสถาบันภาษา
วา ตองการมี Exit Exam ในสวนของภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะใช TU GET หรือทางสถาบันภาษาตั้งใจวา จะออก
หลักสูตรใหมหรือขอสอบใหมเพื่อเปนการวัดความสามารถนักศึกษาวา มีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
พรอมที่จะไปสูโลกแหงการทํางานหรือไม ขณะนีก้ ําลังดําเนินการอยูในสวนของ BRITISH COUNCIL ได
ดําเนินการกอนเกิดน้ําทวม เมื่อน้ําทวมแลวจึงไมไดดําเนินการตอ แตจะพยายามติดตออีกครั้งหนึง่ อีกเรื่องหนึ่ง
ที่สถาบันภาษาทําไดดี แตทาํ ไดไมมากคือ การสงนักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศ เพราะสงไปเรียน
ไดเพียงปละ 100 คน ในสวนนี้หากขยายไดมากขึ้นหรือศูนยออสเตรเลียศึกษาชวยเชิญอาจารยจากตางประเทศ
มาสอนให มธ. ก็เปนเรื่องทีด่ ี ซึ่งสวนนี้จะเปนตัวเรงโดยไมตองรอทาง สกอ.
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหทกุ คณะมีหลักสูตร

- 39 นานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขณะนี้จากการสํารวจวิทยาลัยสหวิทยาการซึ่งกําลังจะเปดที่ มธ.
ศูนยลําปาง พบวา มีเพียง 3 คณะทีย่ ังไมมหี ลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร ขอสนับสนุนใหคณะเปดคอรสภาษาอังกฤษ เพราะเปนโอกาส
ดีที่นักศึกษาปริญญาตรีจะไดเรียนสวนคณะแพทยศาสตรกําลังจะมีหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเปนการสงเสริมให
นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได เพราะหากมีบรรยากาศของหลักสูตรนานาชาติหรือ
การสอนเปนภาษาอังกฤษจะเปนประเด็นทีส่ ําคัญในการพัฒนาคณะ เพือ่ ใหนกั ศึกษามีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ
ตอไป
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา เปนการกลาวถึงนักศึกษาโดยรวมหรือนักศึกษากลุมใด
กลุมหนึ่งโดยเฉพาะ หากเปนนักศึกษาโดยรวมวิธีการจะเปนรูปแบบหนึ่ง แตหากเปนนักศึกษากลุมใดกลุมหนึง่
ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง หลักสูตรนานาชาติไมสามารถรับนักศึกษาจํานวนมากได แตกาํ ลังพิจารณาถึงนักศึกษาที่
จะออกไปทํางานในระดับปริญญาตรีวา เห็นความสําคัญในสวนนี้หรือไม วิธีการจะไมเหมือนกัน ในสวนของ
คณะพยาบาลศาสตรก็ยินดีหากมีอาจารยเพียงพอที่จะเปดหลักสูตรนานาชาติ แตขณะนี้ 4 หลักสูตรที่มีอยูยังมี
อาจารยไมเพียงพอ และกําลังมีปญหากับสภาวิชาชีพวา มีอาจารยไมครบตามจํานวน เพราะฉะนัน้ หากสอบถาม
วา คณะจะเปดหลักสูตรเพิ่มไดหรือไม ในกรณีนี้ตอ งปดบางหลักสูตร หากจะใหเปดหลักสูตรเพิ่ม ไมสามารถ
ทําได ดวยจํานวนอาจารยทมี่ ีอยูในปจจุบนั
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาทั่วไปที่ไมใชนกั ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติพบวา ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มธ. ต่ํากวามาตรฐาน
มาก เคยหารือกับผูอํานวยการสถาบันภาษาวา หากเรียนวิชา EL 070 วิชาเดียวอาจจะไมเพียงพอ ตองเรียนวิชา
EL 069 เพิ่มอีกตัวหนึ่ง เพื่อใหไดมาตรฐานมากกวานี้ ขอฝากผูบริหารวา อาจจะตองมีวิธีการหรือมีการกระตุน
นักศึกษา ซึ่งทางสถาบันภาษาจะมีโควตาใหกับคณะตาง ๆ สงนักศึกษาไปเรียนโดยไมคิดคาใชจาย แตตองมีการ
ลงชื่อสําหรับผูที่ตองการเรียน ในป 2554 ทางสถาบันภาษาไดทําหนังสือแจงมายังภาควิชาวิศวกรรมเคมีวา
นักศึกษาที่สงรายชื่อไปไมมาตามที่นัดหมายไว ทําใหเสียโควตา หากทําเชนนี้อกี ตอไปจะไมใหโควตา กรณีนี้
เห็นวา ควรพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย เพราะตองการใหนกั ศึกษา มธ. เมื่อจบการศึกษาไปแลวควรจะพูด
และเขียนภาษาอังกฤษได แตในปจจุบันนีย้ ังต่ํากวามาตรฐาน
ประธานกลาววา โดยรวมภาษาอังกฤษของนักศึกษานาจะดีขึ้น แตการสอบเปนคนละเรื่องกัน
การใชภาษาอังกฤษหรือการใชอินเตอรเน็ตโดยรวมดีขึ้นหรือไม ในความรูสึกของอาจารยเห็นวา แยลง เพราะ
ผลการสอบไมไดตามที่ตอ งการ แตโดยภาพรวมภาษาอังกฤษของนักศึกษาดีขึ้นหรือไม สําหรับ มธ. และของ
ประเทศไทย เห็นวา ดีขึ้น แตดีขึ้นโดยการใชภาษาหรือโดยการพูด ไมไดดีขึ้นโดยการสอบในหองเรียน หรือการ
สอบ TU GET
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา กรณีของ Exit Exam ภาษาอังกฤษ เห็นดวยกับ
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา แตไมทราบวา วัตถุประสงคของ Exit Exam

- 40 ตองการทราบเรื่องใด เชน ตองการทราบวา สถานภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อจบชั้นป 4 ที่เรียน มธ. แลว
อยูในระดับใด และสามารถยอมรับไดหรือไม หากต่ํากวาเกณฑมาก เมือ่ ผาน 4 ปของการเรียนแลว ประเด็นที่
สอง หากมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษไดดี หรือมีการใช
ภาษาอังกฤษไดดี นาจะมีโครงการฝกอบรมสนับสนุนตลอดทั้งปและทุกปตลอด 4 ป ที่เรียนอยูใ น มธ. มีสิทธิที่
จะใช Facility ตาง ๆ ที่จะสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน วิชา TU 115 ภาพยนตรที่ฉายใหนกั ศึกษาดูจะไม
ใช Subtitle และนักศึกษาก็ทําได กระบวนการเรียนภาษาอังกฤษตองใชความตอเนือ่ งและเห็นวา Exit Exam เปน
สิ่งที่ดีเมื่อผลออกมาเปนที่นาพอใจ เพราะฉะนั้นกอนที่จะเขาสูกระบวนการสอบ Exit Exam ในป 4 นาจะมี
กระบวนการสงเสริมใหมีความพรอมที่จะสอบ Exit Exam ก็จะทําใหไดผลที่คอนขางดี สําหรับประเด็น
คณะศิลปกรรมศาสตรที่ มธ. ศูนยลําปาง ผูอํานวยการสถาบันภาษาจะทราบดีวา ไดมกี ารชวยนักศึกษาที่ศูนย
ลําปาง เพราะคะแนนภาษาอังกฤษของ 17 จังหวัดในภาคเหนือต่ํากวามาตรฐานแมแต วิชา EL 070 ก็ยังไมผาน
ซึ่งมีปญหามากจนกระทั่งหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตรที่ศูนยลําปาง ตองตัดวิชาภาษาอังกฤษออก จะใช
วิชาภาษาอังกฤษของคณะศิลปกรรมศาสตรโดยเฉพาะเพื่อเตรียมตัวเขาสูโลกของงานอาชีพ แตจะพยายามเพราะ
ขณะนี้มีอาจารยที่จบการศึกษาและพรอมที่จะสอนภาษาอังกฤษสําหรับศิลปกรรม เพื่อเตรียมความพรอมให
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตรได การที่จะใหเปดหลักสูตรนานาชาติคงจะทําได เพราะไดมีการหารือในเชิง
ของอาเซียน เชน การวาดรูป รองเพลง และนาฎศิลป อาจจะใชภาษาสากลไดโดยไมตองใชภาษาอังกฤษในการ
สอนมาก ใชอวัจนภาษานาจะดีกวา ซึ่งนาจะพัฒนาไปในทิศทางนั้น
ประธานกลาววา ในเรื่องนี้ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอเรื่องเขา ก.บ.ม. ใน
การประชุมครั้งตอไปเพื่อหารือกัน ซึ่งนาจะเปนเรื่องที่ดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง เงื่อนไขการขยายเวลาการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ประธานสภาอาจารยแจงใหที่ประชุมทราบวา กรณีทนี่ ักศึกษาปริญญาเอกเรียนจนครบเ
3 ป หรือบวก 2 ป เปน 5 ป ตามกําหนดเวลาแลวยังไมสามารถตีพิมพผลงานได ที่ผานมามีกรณีทนี่ ําเรื่อง
ดังกลาวไปขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อขยายเวลาใหนกั ศึกษาไดไมเกินกี่ป และมีความเห็นวา ใหนํามา
หารือในที่ประชุม ก.บ.ม. ไมทราบวา รองอธิการบดีฝายวิชาการไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว ประเด็นคือ
จากกรณีของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สภามหาวิทยาลัยใหหลักการไววา เมื่อศึกษาครบ 5 ปแลวให
มอบอํานาจใหอธิการบดีขยายเวลาการศึกษาเพิ่มอีก 2 ป เปน 7 ป เพื่อรอการตีพิมพผลงานหากมีกรณีพิเศษวา
เมื่อครบ 7 ปแลว ยังตองรอการตีพิมพผลงานก็เคยขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ ซึ่งกรณีนี้ไมมี
การมอบอํานาจตองขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อขยายเวลาตอไปอีก อยางไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัย
ตองการใหเสนอความเห็นใน ก.บ.ม. เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกคณะ เมื่อศึกษาปริญญาเอกครบ 5 ปแลว

- 41 การขอขยายเวลาออกไปอีก 2 ป ใหมอบอํานาจใหคณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ดําเนินการไดหรือไม
เพราะมีนกั ศึกษาบางคนที่ศกึ ษาจะครบ 5 ปแลว แตไมสามารถตีพิมพผลงานไดทัน ซึ่งนักศึกษาบางคนไมทราบ
ก็จะมีการถอนตัวหรือลาออกไป นักศึกษาไมมีกําลังใจที่จะเรียนตอเพราะยังไมไดรับการตีพิมพทั้งที่ทํา
วิทยานิพนธเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีหลายคนเสียประโยชนกับกรณีนต้ี องการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องนี้
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จะทําใหนักศึกษามีชว งเวลาในการนําไปตีพิมพหรือตอบรับเรื่องตาง ๆ ไดมากขึ้น
โดยไมตองรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยการขยายเวลา 2 ปแรก มอบอํานาจใหคณบดีพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และหากมีความจําเปนที่จะตองตอเวลาออกไปอีก จึงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในกรณี
ดังกลาว
ประธานกลาววา ขอมอบหมายใหฝายวิชาการรับเรื่องนี้ไปพิจารณา มาตรฐานคงคลายกัน สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักเกณฑใหญ ๆ ไปแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 ในวันจันทรที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
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