มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
---------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2555
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป
ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
4. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กาพล รุ จิวชิ ชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
7. รองศาสตราจารย ดร. สมชาย ชคตระการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์
ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
12. อาจารย์ ดร.มาดี
ลิ่มสกุล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสี ยงสุ ข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์พงษ์ นิธิวงศ์ภูวโชติ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
19. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
20. อาจารย์ ทันตแพทย์ ยุวบูรณ์ จันทร์ แจ่มจรู ญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัตธราดร
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
23. อาจารย์ สุ ธิดา
กัลยาณรุ จ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
24. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกุล แทนคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม

-226. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
28. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
29. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
30. นางสาวแจ่มจันทร์
นพบุตรกานต์ แทนผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
31. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
34. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
ผูอ้ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
35. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา
36. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ านวยการสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
37. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์
ผลประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
38. นางสาวสมสุ ณีย ์
ดวงแข
แทนผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ง มธ.
39. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
40. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
41. นายสุ รชัย
เชื้อคาเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
42. อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
สันติกุล
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
43. นายนัทธี
ฤทธิ์ ดี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ (สาย ค.)
44. นายไชยรัตน์
อยูแ่ สง
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
45. รองศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
46. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล
2. อาจารย์ ธี รยุทธ
บุญมี
3. อาจารย์ ดร.ธเนศ
เมฆจาเริ ญ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรี ชานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผูอ้ านวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูอ้ านวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
ประธานสภาอาจารย์

-36. นางกนกรดา

ศรวารี

ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การและธุรการ (สาย ข.)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี
สาราญเวทย์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส
ชาร์ป
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
9. นายสมพงษ์
กันบุญ
ผูอ้ านวยการกองกลาง
10. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิ ต ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
11. นางสุ พิณ
หิรัณยะวสิ ต หัวหน้างานอัตรากาลัง
12. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
13. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรและบริ หารการศึกษา
14. นางสาวณัฐกาญจน์
หันจรัส
นักประชาสัมพันธ์
15. นายวรพจน์
เนื่องอนงค์กุล หัวหน้างานประชุม
16. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
17. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
18. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ขอลาสอบเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์”
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ มธ. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานคริ นทร์ เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จานวน 25 ชนิดกีฬา โดยมีนกั กีฬาชาย 218 คน และนักกีฬาหญิง 130 คน รวม 348 คน โดยปกติกีฬา
มหาวิทยาลัยจะจัดการแข่งขันระหว่างเดือนธันวาคมของทุกปี แต่เนื่องจากในปี 2554 มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่

-4ประสบปัญหาอุทกภัย ทาให้กีฬามหาวิทยาลัยเลื่อนการแข่งขันเป็ นระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งตรงกับ
การสอบปลายภาค นักกีฬาบางคนจึงไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่ วมการแข่งขันได้ ทาให้กีฬาบางชนิดมีนกั กีฬา
ไม่ครบทีมที่จะเข้าร่ วมการแข่งขัน
โดยในวันที่นกั กีฬาเดินทางไปแข่งขันจะมีการขอลาสอบ ซึ่ งได้อนุมตั ิในกรณี น้ ีไปแล้ว ขอให้
คณบดีคณะต่าง ๆ ได้ช้ ีแจงกับอาจารย์ภายในคณะเพื่อขอให้ออกข้อสอบใหม่ หรื อให้นกั ศึกษาได้สอบใหม่
เพื่อให้ มธ. มีนกั กีฬาไปร่ วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน มธ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยการลงนามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่วยงานภายใน มธ. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2554 เล็กน้อย คือ
จะมีการให้เลือกในหลายหัวข้อ ซึ่งในปี 2554 มีคารับรองกับการปฏิบตั ิราชการและงบมุ่งเป้ าแยกกัน โดยงบมุ่ง
เป้ ามีประเด็นว่า แต่ละหน่วยงานที่เป็ นหน่วยงานด้านการเรี ยนการสอนถูกบังคับเลือก 3 ส่ วน และเลือกได้เอง
2 ส่ วน โดยภาพรวมทุกหน่วยงานทาผลงานได้ดี ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน และต่าสุ ดคือ 6.02 คะแนน หาก
แยกตามหัวข้อต่าง ๆ มีหน่วยงานที่ได้คะแนนดีมาก คือ 10 คะแนนขึ้นไป จานวน 5 หน่วยงาน สาหรับตัวชี้ วดั
หัวข้อวุฒิปริ ญญาเอกมีหน่วยงานที่ทาได้และดีกว่าเป้ าหมายรวม 9 หน่วยงาน และไม่บรรลุเป้ าหมาย 11
หน่วยงาน ส่ วนตัวชี้วดั เรื่ องอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการอาจจะมีประเด็นเล็กน้อย คือ มีหน่วยงานที่ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย จานวน 14 หน่วยงาน และบรรลุเป้ าหมาย จานวน 5 หน่วยงาน ส่ วนผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
บรรลุเป้ าหมาย จานวน 9 หน่วยงาน ไม่บรรลุเป้ าหมาย จานวน 10 หน่วยงาน ในปี 2555 เรื่ องวุฒิปริ ญญาเอก
ตาแหน่งทางวิชาการและงานวิจยั ได้กระจายและให้แต่ละหน่วยงานร่ วมมือกันในการรับผิดชอบคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใน มธ. ในแต่ละส่ วน
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1.3 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยได้มีบทความ
ปรากฎในเว็บไซต์ประชาไท ซึ่งเขียนอย่างเปิ ดเผยโดยศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ซึ่ งได้ทว้ งติงเกี่ยวกับ
การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของผูข้ อท่านหนึ่งใน มธ. เมื่อทราบเรื่ องนี้จึงได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อชี้แจงในกรณี ดงั กล่าว ในวันที่ 11 มีนาคม 2555 ได้ติดต่อไปที่บรรณาธิ การประชาไท และได้
นาข้อมูลสรุ ปที่ได้ช้ ีแจงทางโทรศัพท์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ในชั้นต้น และในวันที่ 12 มีนาคม 2555 หลังจากที่มี
เอกสารและข้อมูลครบถ้วนจนมีความมัน่ ใจว่า ในส่ วนของคุณภาพและกระบวนการดาเนินการเกี่ยวกับการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ในกรณี ดงั กล่าว ไม่มีการกระทาผิด จึงได้ทาหนังสื อชี้แจง

-5อย่างเป็ นทางการและได้ส่งไปที่เว็บไซต์ประชาไท ส่ วนรายละเอียดปรากฎตามหนังสื อชี้แจงที่ได้แจกให้กบั
ผูบ้ ริ หารแล้ว สรุ ปคือ ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ติดใจว่า มีการแต่งตั้งท่านเป็ น Reader แต่เมื่อท่านแจ้ง
ว่า จะไม่เป็ นผูอ้ ่าน มหาวิทยาลัยก็ไปแต่งตั้งผูอ้ ื่นแทนทันทีโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ กรณี น้ ีเท่าที่สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผูอ้ านวยการกองบริ การการศึกษา ปรากฎว่า กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ ง
แต่โดยปกติเมื่อ Reader ปฏิเสธก็ไม่ถึงกับต้องทาหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ วนใหญ่จะอนุโลมให้
ดาเนินการหาคนอื่นทดแทนได้ กรณี น้ ีไม่ใช่เรื่ องขอถอนตัวปกติ แต่เป็ นเรื่ องของการขอถอนตัวเนื่องจากมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับตัวผลงาน ซึ่ งไม่ขอกล่าวในรายละเอียดเพราะเอกสารประกอบการประชุมหน้า 2 ได้
รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริ งทั้งหมดไว้แล้ว แม้จะเป็ นหลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป แต่เห็นว่า อาจจะเป็ นการกระทา
ที่ไม่เหมาะสมเท่าใด ขณะนี้ได้ติดต่อไปยังศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา แล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 และ
มีการขออภัยในเรื่ องดังกล่าว พร้อมทั้งอธิ บายเหตุผลให้ท่านทราบ และในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ได้มีการนัด
หมายกับศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ว่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 จะเข้าพบท่านพร้อมกับผูอ้ านวยการกอง
บริ การการศึกษา และหัวหน้างานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะชี้แจง
รายละเอียดว่า วิธีคิดคานวณก่อนที่จะประกาศใช้หลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2549
ดาเนินการอย่างไร และตีความว่า ในเมื่อตาราชิ้นนั้นไม่ได้ถูกใช้งานย่อมสามารถนามาใช้ในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่ วนกรณี ที่ท่าน เห็นว่า คุณภาพอาจจะไม่ผา่ นเกณฑ์ แต่กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 3 ท่าน ได้ให้คะแนนผลงานชิ้นนั้นในระดับดีมาก กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องความคิดเห็นทางวิชาการ และ
ได้ช้ ีแจงไปว่า ไม่จาเป็ นต้องมีความเห็นเหมือนกับท่านทั้งหมด โดยข้อเท็จจริ งแล้วในท้ายที่สุดกรรมการทั้ง 3
ท่าน เห็นเป็ นเอกฉันท์วา่ ผลงานที่กาลังพิจารณาอยูน่ ้ นั มีคุณภาพดีมาก และไม่เห็นประเด็นว่า ได้ดาเนินการ
ผิดพลาดในส่ วนใด แต่จะไปชี้แจงให้ท่านเพิ่มเติม
ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้มีการเผยแพร่ ไปอย่างรวดเร็ ว โดยสรุ ปคือ ไม่มีปัญหาใด กรณี น้ ี
ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา แสดงเจตนาจะถอนตัว ซึ่ งมหาวิทยาลัยเข้าใจว่า ท่านขอถอนตัว แต่
ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา เข้าใจว่า ยังไม่ได้ถอนตัว มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง Reader แทนหนึ่งคน
Reader จานวน 3 คน ให้คะแนนเป็ นเอกฉันท์วา่ ให้อาจารย์ผขู ้ อผ่านการประเมิน ในขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.
สมภาร พรมทา ไม่ให้ผา่ นการประเมิน ซึ่ งเป็ นความเห็นที่แตกต่างกัน และเข้าใจว่า มธ. เปลี่ยน Reader เอง ซึ่ง
ไม่ได้เป็ นเช่นนั้น
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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1.4 เรื่อง สานักหอสมุด มธ. ได้รับรางวัล BEAT 2010
ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการสานักหอสมุดแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักหอสมุดได้รับรางวัล
BEAT 2010 ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้ส่งอาคารหอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่ วมแข่งขันในเรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง

-6ได้ดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงานเป็ นเวลา 1 ปี มีการประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดย
อาคารหอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับรางวัลประเภทผลการประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้ไฟฟ้ าได้ร้อยละ
11.24 สานักหอสมุดขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนและส่ งอาคารหอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่ วม
แข่งขันในโครงการ BEAT 2010
ประธานกล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ให้เงินกับสานักหอสมุด จานวน 15 ล้านบาท เพื่อ
ปรับปรุ งระบบต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงาน และสามารถประหยัด
พลังงานได้มาก เมื่อเสร็ จสิ้ นการแข่งขันแล้ว สานักหอสมุด มธ. จึงได้รางวัล BEAT 2010 และขอขอบคุณ
สานักหอสมุดที่สร้างชื่อเสี ยงให้กบั มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง แนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ใหม่ คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและต้อนรับผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยใหม่
เนื่องจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ดารงตาแหน่งรองอธิ การบดี
ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์ลาปาง แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้แต่งตั้งรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาปาง ใหม่ จะขอให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั เป็ นผูด้ ูแลฝ่ ายบริ หาร ศูนย์ลาปาง รวมทั้งฝ่ ายบริ การวิชาการและวิจยั
ด้วย ขณะนี้จึงมีตาแหน่งรองอธิ การบดีวา่ งอยูห่ นึ่งตาแหน่ง และจะแต่งตั้งในภายหลัง
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1.6 เรื่อง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา มธ.
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในอนาคตอาจจะต้องมีการประชุมเกี่ยวกับ
เรื่ องความปลอดภัยของนักศึกษา เนื่องจากมีอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาค่อนข้างมาก
ประธานกล่าวว่า สาหรับกรณี อุบตั ิเหตุของนักศึกษาครั้งล่าสุ ดที่เกิดขึ้น จากที่ได้ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 พบว่า นักศึกษาขับรถอยูใ่ นช่องทางกลางของถนนและข้ามมาที่ช่องทาง
ด้านในและไปชนป้ ายข้างทาง ซึ่งเป็ นการขับรถข้ามสองช่องทางแล้วมาชนกับป้ ายข้างทาง กรณี น้ ีเห็นว่า ไม่ใช่
ความผิดของถนนหรื อความผิดของการออกแบบ ในกรณี น้ ีจะให้รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาสรุ ปเรื่ อง
ทั้งหมด ซึ่ งรองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาเชื่อตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า น่าจะเป็ นความผิดของ
ถนนหรื อการออกแบบถนน แต่เมื่อไปตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็ นเช่นนั้น โดยข้อเท็จจริ งแล้วปั ญหามีอยูแ่ ต่
ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับถนน เป็ นปั ญหาของนักศึกษา กรณี น้ ี เป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นภายนอก มธ. เป็ นการขับรถใน
ช่องทางกลางของถนนและข้ามเกาะกลางถนนมาที่ช่องทางด้านในและไปชนกับเสาข้างทาง ซึ่ งไม่น่าใช่ปัญหา
ของถนนเพราะบริ เวณนั้นไม่มีสิ่งกีดขวางถนน หากไม่ไปตรวจสอบจะไม่เห็นภาพ รองอธิ การบดีฝ่ายการ

-7นักศึกษาก็ไม่ได้ไปตรวจสอบ โดยข้อเท็จจริ งแล้วไม่ได้ชนเกาะกลางถนน แต่เป็ นการขับพุง่ ไปในลักษณะที่ได้
กล่าวไป ซึ่ งเห็นด้วยว่า ต้องมีการหารื อในเรื่ องนี้
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1.7 เรื่อง เงินชดเชยเพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่ องของเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับน้ าท่วม โดยสรุ ปคือ
มหาวิทยาลัยได้เงินจากรัฐบาลก้อนแรกจานวน 600 กว่าล้านบาท และได้เงินจากบริ ษทั ประกันอีก 900 กว่าล้าน
บาท รวมเป็ น 1,000 กว่าล้านบาท ล่าสุ ดที่ได้ขอให้คณบดีคณะต่าง ๆ ทารายงานสรุ ปเพิ่มเติมเพื่อขอเงินจาก
รัฐบาลงวดที่สองได้ขอ้ สรุ ปประมาณ 70%-80% ว่า มธ. จะได้เงินประมาณ 900 กว่าล้านบาท
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า งบฟื้ นฟูรอบแรกที่ได้รับเรี ยบร้อยแล้วและ
กาลังดาเนินการในขณะนี้คือ จานวน 627 ล้านบาท จะต้องดาเนินการอย่างเร่ งด่วนเนื่องจากเป็ นเงินที่ตอ้ งการให้
ใช้ให้เสร็ จภายในเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2555 ขณะนี้ ได้เงินจากบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างแน่นอน ซึ่งเป็ น
การสรุ ปด้วยวาจา แต่เห็นว่า ได้แน่นอนคือ จานวน 1,200 ล้านบาท ในส่ วนที่สาม ได้ประสานไปยังรัฐบาลโดย
เป็ นการของบฟื้ นฟู ซึ่ งจานวนนี้ถูกตัดเพียง 49 ล้านบาท จะได้รับงบฟื้ นฟูท้ งั หมด 968 ล้านบาท โดยเป็ นงบการ
ปรับปรุ ง 279 ล้านบาท และส่ วนของครุ ภณั ฑ์ 689 ล้านบาท ในส่ วนนี้จะผ่านคณะอนุ กรรมการชุ ดแรกที่มี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็ นประธาน ซึ่งมี สนข. และสานักงบประมาณช่วยกลัน่ กรองอย่างเข้มงวดเรี ยบร้อย
แล้ว ขั้นต่อไปที่จะเข้าคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมเป็ นประธาน จากประสบการณ์ใน
คราวที่แล้ว เห็นว่าน่าจะไม่มีปัญหาใด และในวันที่ 20 มีนาคม 2555 จะนาเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็ตอ้ งร่ วมมือกันจัดทารายละเอียดของรู ปแบบรายการ BOQ ต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังได้ของบประมาณอีกส่ วนหนึ่งเรี ยกว่า งบปกป้ อง คือ งบสาหรับใช้ป้องกันน้ าท่วมต่าง ๆ ศูนย์รังสิ ตได้ทาแผน
เพื่อประสานกับจังหวัดปทุมธานี และทางจังหวัดปทุมธานีได้เสนอเรื่ องให้วา่ แผนของ มธ. นั้นสอดคล้องกับ
แผนของจังหวัดปทุมธานี และได้เสนอไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรน้ า หรื อ กยน. ซึ่ งขณะนี้รับเรื่ องแล้วเป็ นเงิน 381 ล้านบาท ส่ วนที่เหลืออีก 369 ล้านบาท จะมีส่วนของ
มธ. ท่าพระจันทร์ 100 ล้านบาท โดยจะเสนอ กยน. ต่อไป
ประธานกล่าวว่า สาหรับงบประมาณล่าสุ ดจานวน 900 กว่าล้านบาท มีหน่วยงานที่ไม่ได้ขอ
และหน่วยงานที่ไม่ได้บางส่ วน เช่น คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ซึ่ งไม่ได้เงินในงบประมาณนี้
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า หน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณ คือ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่ งไม่เป็ นปั ญหาเพราะได้รับความเสี ยหายไม่มาก สถาบันภาษาไม่ของบประมาณเนื่ องจาก
เสี ยหายไม่มาก และได้รับเงินสิ นไหมทดแทนครอบคลุมจากบริ ษทั ประกันภัย ส่ วนคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชนได้รับความเสี ยหายมาก และไม่ได้ของบประมาณ
คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า เนื่ องจากได้รับค่าสิ นไหมทดแทนจาก

-8บริ ษทั ประกันภัยครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้ว จึงไม่ได้ขอเพิ่มเติม
ประธานกล่าวว่า หน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมีหน่วยงานใดบ้าง
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า หน่วยงานที่ของบประมาณเพิม่ เติมนั้นได้
ทั้งหมด มีเพียงสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาที่ถูกตัดในส่ วนของการปรับภูมิทศั น์ และในส่ วนของห้องประชุม
สัมนา ซึ่งถูกตัดไป 24 ล้านบาท และได้งบประมาณจานวน 12 ล้านบาท
ประธานกล่าวว่า ส่ วนงบประมาณที่ได้รับจานวน 900 กว่าล้านบาท ให้หารื อกันอีกครั้งสาหรับ
คณะและมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จานวน 200-300 ล้านบาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า สานักงบประมาณขอให้
มหาวิทยาลัยจัดทาข้อมูลรายจ่ายเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นรายการใหม่
ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลให้สานักงบประมาณทราบเรี ยบร้อยแล้ว สาหรับค่าใช้จ่ายปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 และ 2556 ประมาณปี ละ 14 ล้านบาท ซึ่ งขณะนี้ตอ้ งรอทางสานักงบประมาณตอบกลับมาว่า
จะเบิกจ่ายได้เมื่อใด
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.9 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนาเอกสารแจกในที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. The International Journal of East Asian Sutdies Vol. 16 No. 1 March – August 2011
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
2. จุลสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปี ที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2554 และปี ที่
5 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2554
3. จุลสารสานักทะเบียนและประมวลผล ปี ที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2555
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสานักงานอธิการบดี ลงวันที่

-928 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกาหนดให้แก้ไขภายในวันที่
6 มีนาคม 2555 นั้น เนื่องจากได้พน้ กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง สานักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพขออนุมัติตัดโอน
บุคลากร จานวน 6 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพเสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนบุคลากรและอัตราว่างในสังกัดกองบริ การการศึกษา ไปตั้งจ่ายที่สานักงานส่ งเสริ ม
มาตรฐานและประกันคุณภาพ สานักงานอธิ การบดี จานวน 6 อัตรา
(2) จัดอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรลงตามโครงสร้างสานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ
(3) ให้นางชนันดา ธี ญะวุฒิ พ้นจากตาแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริ การ
การศึกษา สานักงานอธิการบดี
(4) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนบุคลากรและอัตราว่างในสังกัดกองบริ การ
การศึกษา ไปตั้งจ่ายที่สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ สานักงานอธิ การบดี จานวน 6 อัตรา
และให้นางชนันดา ธี ญะวุฒิ พ้นจากตาแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกองบริ การการศึกษา
ตามที่เสนอ

3.1.2 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) เปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5690 ตาแหน่ง

- 10 นักวิจยั เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก (เดิมจ้าง น.ส.มุจลินทร์
เสถียรมาศ ว่างตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2553 มีเงื่อนไข “เมื่อตาแหน่งว่างลงให้เปลี่ยนเป็ นตาแหน่งอาจารย์”)
(2) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตรา
เลขที่ 5690) ซึ่งเป็ นอัตรากลาง ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านพระพุทธศาสนา หรื อ
ศาสนา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(3) จ้าง นายเดโชพล เหมนาไลย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (อัตราเลขที่ 5690) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 14,120 บาท
(4) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตาแหน่งและกาหนดเงื่อนไขการจ้าง และจ้าง
นายเดโชพล เหมนาไลย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 2 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตราเลขที่ 6012) ขั้นวุฒิ
ปริ ญญาโท/เอก ซึ่งได้รับจัดสรรคืนจากคณะศิลปศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่คณะนิติศาสตร์
(2) กาหนดเงื่อนไขการจ้างตาแหน่งเลขที่ 6012, 6018 ตาแหน่งอาจารย์ เดิมขั้นปริ ญญาโท-เอก
คณะนิติศาสตร์ เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านนิติศาสตร์ ”
(3) จ้างผูไ้ ด้รับคัดเลือก จานวน 2 ราย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
ดังนี้
(3.1) น.ส.ญาดา วรรณไพโรจน์ (อัตราเลขที่ 6012) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 14,120 บาท
ซึ่งคณะเสนอขอให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิปริ ญญาโท 0.5 ขั้น แต่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ประสบการณ์ที่นามาเสนอขอเพิ่มเงินค่าจ้างเป็ นประสบการณ์หลังจากวุฒิปริ ญญาตรี ซึ่ งเป็ นเรื่ องการร่ าง
บทความ การแปลหนังสื อ จะไม่นบั ในกรณี ดงั กล่าว จึงขอเสนอให้บรรจุในขั้น 14,120 บาท
(3.2) น.ส.ปรี ญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ (อัตราเลขที่ 6018) โดยให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ 4 ขั้น
เป็ นขั้น 17,350 บาท (อัตราแรกบรรจุปริ ญญาโท 14,120 บาท) สู งกว่าวุฒิ 4 ขั้น เนื่องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
ด้านการสอนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 จานวน 5 เดือน และ

- 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงปัจจุบนั จานวน 4 ปี 1 เดือนรวม 4 ปี 6 เดือน
(นับจานวนปี ที่มีประสบการณ์หลังจากได้รับวุฒิปริ ญญาโทจนถึงวันที่เริ่ มจ้าง) โดยนาเงินจากอัตราเลขที่ 5913
จานวน 3,230 บาท มาพอกสมทบ อัตราเลขที่ 6018
(4) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงเรื่ องประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์ทางาน ไม่ใช่
ประสบการณ์การเขียนบทความ แต่เป็ นประสบการณ์ดา้ นการเรี ยนการสอน ซึ่ งไม่มี แต่มี Paper ซึ่ งไม่นบั ว่า
เป็ นประสบการณ์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนและกาหนดเงื่อนไขการจ้าง และจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 2 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตรา
เลขที่ 4631) วุฒิปริ ญญาเอก ขั้น 19,230 บาท เป็ น “ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรทางการแพทย์ หรื อวุฒิบตั ร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมรังสี รักษา และมะเร็ งวิทยา”
(1.1) จ้าง นายอรรถพล พินิจพัชรเลิศ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราเลขที่ 4631) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 19,230 บาท
(1.2) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
(2) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตรา
เลขที่ 5999) วุฒิปริ ญญาเอก ขั้น 19,230 บาท เป็ น “ปริ ญญาโท-เอกทางเภสัชวิทยา หรื อเภสัชวิทยาคลินิก”
(2.1) จ้าง น.ส.จริ ญญาพร เนาวบุตร เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราเลขที่ 5999) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 19,230 บาท
(2.2) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

- 12 3.1.5 เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจาที่จ้างจากงบประมาณ
คณะ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอจ้าง นายอัครวัฒน์
เลาวัณย์ศิริ เป็ นอาจารย์ประจาที่จา้ งจากงบประมาณคณะนิ ติศาสตร์ วุฒิปริ ญญาโท โดยให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่า
วุฒิ 4 ขั้น เป็ นขั้น 17,350 บาท (อัตราแรกบรรจุวุฒิปริ ญญาโท 14,120 บาท) เนื่องจากมีประสบการณ์การทางาน
ด้านการสอนตาแหน่งอาจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2550
ถึงปัจจุบนั รวม 4 ปี 3 เดือน (นับจานวนปี ที่มีประสบการณ์หลังจากได้รับวุฒิปริ ญญาโท วันที่ 25 มีนาคม 2550
จนถึงวันเริ่ มจ้าง) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างสู งกว่าวุฒิ ที่กาหนดให้สามารถจ้างสู งกว่าวุฒิได้อย่างสู งไม่เกิน
ปี ละหนึ่งขั้น อย่างต่าสี่ ปีต่อหนึ่งขั้น ตามจานวนที่มีประสบการณ์ หรื อปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาการ หรื อวิชาชีพ
อื่น ๆ นั้น ภายหลังจากที่ได้รับวุฒิข้ นั สู งสุ ดแล้ว จึงเห็นควรให้จา้ งในอัตราขั้น 17,350 บาท (สู งกว่าวุฒิ จานวน 4
ขั้น) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง นายอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ เป็ นอาจารย์ประจาที่จา้ ง
จากงบประมาณคณะนิติศาสตร์ สังกัดคณะนิ ติศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขออนุมัติกาหนดตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6029 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี (วุฒิปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 6029 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริ ญญาตรี ขั้น 10,050 บาท สังกัดคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง สานักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติกาหนดตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6049 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

- 13 (วุฒิปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดสานักทะเบียนและประมวลผล ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง กองคลังขออนุมัติกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองคลังเสนอขอกาหนดตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6026 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริ ญญาตรี )
ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5683 เป็ นตาแหน่งพยาบาล
(วุฒิปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

3.1.10 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัติกาหนดตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6022 เป็ นตาแหน่งนักวิจยั (วุฒิ
ปริ ญญาโท) ขั้น 12,290 บาท หรื อปริ ญญาเอก ขั้น 16,740 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.1.11 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอเปลี่ยน
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 4919 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ วุฒิปริ ญญาตรี ขั้น 10,050 บาท เป็ นตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริ ญญาตรี ขั้น
10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.12 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองบริ การการศึกษาเสนอขอปรับค่าจ้าง
น.ส.ธนอร จันทร์ อนุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตราเลขที่
5277) ค่าจ้าง 13,600 บาท ซึ่ งผ่านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้ได้รับค่าจ้างสู งขึ้นเป็ นขั้น 14,270 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับค่าจ้าง น.ส.ธนอร จันทร์อนุ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองบริ การการศึกษา ตามที่เสนอ

3.1.13 เรื่อง สานักงานบริหารศูนย์ลาปางขออนุมัติกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานบริ หารศูนย์ลาปางเสนอขอ
ดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดตาแหน่งเลขที่ 33 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ ประเภทตาแหน่ง

- 15 เชี่ยวชาญเฉพาะ อัตราเงินเดือน 23,220 บาท ซึ่ง น.ส.สุ ภาณี แก้วมณี ครองอยู่ เป็ นตาแหน่งหัวหน้างานบริ การ
การศึกษาและกิจการนักศึกษา สานักงานบริ หารศูนย์ลาปาง
(2) แต่งตั้ง น.ส.สุ ภาณี แก้วมณี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้างานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา และให้พน้ จากตาแหน่งหัวหน้างานบริ หารศูนย์ลาปาง
(3) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม 2554 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง น.ส.สุ ภาณี แก้วมณี ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา และให้พน้ จากตาแหน่งหัวหน้างานบริ หารศูนย์
ลาปาง ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.2.1 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสถาบันทรัพยากร
มนุษย์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันทรัพยากรมนุษย์เสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากนางฉันทิชา ศรี โยธิ น ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร “การบริ หารงานอุดมศึกษาระดับสู ง” (สาหรับ
ผูบ้ ริ หารสายสนับสนุนวิชาการ) เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ดังนั้นสถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า นางฉันทิชา ศรี โยธิ น มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วในการเข้าสู่ ตาแหน่งเลขานุการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนางฉันทิชา ศรี โยธิ น เพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
ระดับกลาง (ตาแหน่งเลขานุ การสถาบันทรัพยากรมนุษย์) ตามองค์ประกอบคณะกรรมการตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการดังนี้
(1) ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ประธานกรรมการ
(2) รองผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและธุรการ
(3) ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ
กรรมการ
(4) เลขานุการสานักหอสมุด
กรรมการ
(5) เลขานุการสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
กรรมการ
(6) นางวัลลา จันทร์เปี ย
เลขานุการ

- 16 สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานสอบถามว่า เรื่ องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่จาเป็ นต้อง
เสนอ ก.บ.ม. ใช่หรื อไม่ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับเรื่ องนี้ไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง การพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ ประจาปี 2555
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ แถลงว่า ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ
ปี ที่ 78 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการมอบเข็มเกียรติยศแก่ศิษย์เก่าหรื อผูท้ ี่เคย
ทางานให้กบั มหาวิทยาลัย ซึ่ งทาคุณประโยชน์แก่สังคมเป็ นอย่างมาก โดยกาหนดให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอชื่อ ได้เสนอ
ชื่อมาภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
บุคคล/หน่วยงานที่มีสิทธิ เสนอชื่อ ได้เสนอชื่อผูส้ มควรได้รับเข็มเกียรติยศ ประจาปี 2555 คือ
(1) คณะรัฐศาสตร์ เสนอ พันโท กมล ประจวบเหมาะ
(2) สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม เสนอ นายชัยยันต์ เจริ ญโชคทวี
(3) สภาอาจารย์ เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ ชัยสู ตร
(4) คณะนิติศาสตร์ เสนอ ศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ ภาณุพงศ์
คุณสมบัติของผูส้ มควรได้รับเข็มเกียรติยศ
(1) ต้องเป็ นศิษย์เก่าหรื อผูท้ ี่เคยทางานให้กบั มหาวิทยาลัย
(2) ต้องเป็ นผูท้ ี่ทาคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างมาก
(3) ต้องเป็ นผูม้ ีจริ ยธรรมอันปรากฎเด่นชัด
ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 ที่ประชุมมีมติกาหนดในเรื่ อง
เกี่ยวกับการลงคะแนนเสี ยงไว้ คือ ผูไ้ ด้รับเข็มเกียรติยศจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผูม้ าประชุม
ในกรณี ที่ไม่ได้คะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผูม้ าประชุ ม ให้ลงคะแนนในรอบที่สองระหว่างผูท้ ี่ได้รับ
คะแนนสู งสุ ดสองลาดับแรก
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ ภาณุพงศ์ เป็ นผูส้ มควร
ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจาปี 2555

- 17 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
5.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์
และวิทยาลัยนวัตกรรม ได้เสนอขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาเพี่อใช้ในปี การศึกษา 2555
รวม 3 หลักสู ตร ประกอบด้วย หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสู ตรนานาชาติ) ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของคณะ
แพทยศาสตร์ และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริ การสุ ขภาพ (หลักสู ตร
นานาชาติ) ของวิทยาลัยนวัตกรรม โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป ฝ่ ายวิชาการ
พิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตรดังกล่าวแล้ว ขอเสนอข้อมูลสาระสาคัญในการแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรและ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยมุ่งผลิต
ดุษฎีบณั ฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นสถิติท้ งั ทางทฤษฎี
และการประยุกต์ และการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติกบั นักวิชาการของ
สถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปรับคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อเทียบเท่าสาขาวิชาสถิติ หรื อสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ทั้งในหรื อต่างประเทศ
สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
ส่ วนโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร คณะได้ปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสู ตร จาก 72 หน่วยกิต เป็ น 69 หน่วยกิต โดยปรับลดจานวนหน่วยกิตวิชาเลือกลง 5 หน่วยกิต จาก
20 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต แต่มีการปรับเพิม่ หน่วยกิตวิชาบังคับ จาก 16 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต และยัง
คงกาหนดจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไว้เท่าเดิม คือ 36 หน่วยกิต นอกจากนี้มีการเพิ่มหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
และมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา ยกเลิกเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน เพิ่มจานวนหน่วยกิต
ย้ายหมวดวิชา และเปิ ดวิชาเพิ่มทั้งในวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของคณะแพทยศาสตร์ มีการปรับปรัชญา และเพิม่ ความสาคัญของหลักสู ตร เพื่อรองรับ
การเข้าเป็ นสมาคมอาเซี ยนของประเทศไทย รวมทั้งปรับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรเพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้
ความสามารถบูรณาการความรู้ และการวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทยในระดับสากลให้เป็ นที่ยอมรับ ปรับเกณฑ์
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ในกรณี นกั ศึกษาต่างชาติให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยระบุคุณสมบัติของนักศึกษา
ต่างชาติ ต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยูใ่ นระดับดี ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กาหนด มีการปรับแผนการรับนักศึกษาโดยเพิม่ จานวนรับนักศึกษา จากปี การศึกษาละ 10 คน เป็ นปี การศึกษา
ละ 12 คน และปรับแก้ขอ้ กาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ

- 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่ วนโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร คณะแพทยศาสตร์ ยงั คงกาหนดโครงสร้าง
ของหลักสู ตรไว้เช่นเดียวกับหลักสู ตรฉบับเดิม มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
ประกอบด้วยวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต แต่มีการเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับเลือกโดยตัดกลุ่มวิชาบังคับเลือกออกทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก และกลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีการผนวกรายวิชาทั้ง 2 กลุ่ม
เข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้มีการปรับปรุ งรายวิชา เช่น ปรับรหัสวิชา ปรับคาอธิ บายรายวิชา เปิ ด/ปิ ดรายวิชาใน
หลักสู ตร เป็ นต้น
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริ การสุ ขภาพ
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของวิทยาลัยนวัตกรรมมีการเปลี่ยนชื่อหลักสู ตร
จากเดิมหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริ การสุ ขภาพ (หลักสู ตรนานาชาติ) เป็ น
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริ การสุ ขภาพ (หลักสู ตรนานาชาติ) เปลี่ยน
จากหลักสู ตรแบบเต็มเวลา เป็ นแบบไม่เต็มเวลา มีการเพิ่มคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษาโดยต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษดี หากเป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริ การสุ ขภาพ หรื อมีประสบการณ์
ในการทางานในสายงานภาคบริ การสุ ขภาพไม่ต่ากว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา โดยยกเลิกการยืน่ ผลคะแนน SMART-II หรื อ GMAT หรื อ GRE และกาหนดให้สอบ
ข้อเขียนที่วทิ ยาลัยนวัตกรรมจัดสอบเอง ปรับลดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ โดยผูส้ มัครที่มีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษต่ากว่า 500 คะแนน คือ ระหว่าง 450-499 คะแนน แต่มีความโดดเด่นในเรื่ องคุณสมบัติการศึกษา
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทางานในสาขาการจัดการสุ ขภาพหรื อสามารถทาคะแนนการสอบ
ข้อเขียนได้ระดับดีมาก ซึ่ งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถขอให้
รับเข้าศึกษาได้เป็ นกรณี พิเศษ
ส่ วนโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร วิทยาลัยนวัตกรรมปรับลดจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรลง 9 หน่วยกิต จาก 45 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต โดยปรับลดจานวน
หน่วยกิตวิชาบังคับของหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 ลง 9 หน่วยกิต จากบังคับรวม 30 หน่วยกิต เป็ นบังคับ
21 หน่วยกิต ส่ วนหลักสู ตร แผน ข ปรับลดจานวนหน่วยกิตวิชาบังคับลง 12 หน่วยกิต จากบังคับรวม
33 หน่วยกิต เป็ นบังคับ 21 หน่วยกิต แต่มีการเพิ่มจานวนหน่วยกิตวิชาเลือกของหลักสู ตรแผน ข ปรับขึ้น
3 หน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต
นอกจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิชาบังคับ จากเดิมที่กาหนดวิชาบังคับเป็ น
2 กลุ่ม คือ วิชาบังคับทางสุ ขภาพ และวิชาบังคับทางการจัดการ เปลี่ยนเป็ นวิชาบังคับ โดยยุบกลุ่มวิชาบังคับ
ทั้ง 2 กลุ่ม ยกเลิกวิชาบังคับของหลักสู ตรฉบับเดิม 8 วิชา แต่มีการนาวิชาบังคับของหลักสู ตรวิทยาศาสตร

- 19 มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริ การ ของวิทยาลัยนวัตกรรมมากาหนดเป็ นวิชาบังคับของหลักสู ตรนี้
จานวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ย้ายวิชาบังคับเดิมไปเป็ นวิชาเลือก 2 วิชา คงวิชาเดิมไว้ 2 วิชา เปิ ดวิชาใหม่
1 วิชา และย้ายวิชาบังคับไปเป็ นวิชาเลือก 1 วิชา พร้อมทั้งมีการปรับปรุ งรายวิชาทั้งในส่ วนวิชาบังคับและวิชา
เลือก เช่น เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับคาอธิ บายรายวิชา เปิ ด/ปิ ดรายวิชาในหลักสู ตร เป็ นต้น
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับปรุ งทั้ง 3 หลักสู ตรดังกล่าวของคณะ/
วิทยาลัยต่าง ๆ เป็ นไปตามแนวทางการปรับปรุ งหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดโครงสร้าง
องค์ประกอบ และจานวนหน่วยกิตต่าง ๆ เป็ นไปตามหลักการ/หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2555 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ให้นาเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ที่ประชุมพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไปนั้น
ฝ่ ายวิชาการได้จดั ประชุมหารื อเรื่ องดังกล่าวกับสถาบันภาษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 จึงขอ
เสนอข้อมูลและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ผลการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป คือ สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 และ สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (เฉพาะโครงการปกติ) ย้อนหลัง 3 ปี
(ปี การศึกษา 2551 – 2553) อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชา สษ. 171 เท่ากับ 2.36 , 2.38 และ
2.54 ตามลาดับ ส่ วนวิชา สษ. 172 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 , 2.71 และ 2.60 ตามลาดับ จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้วา่ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษชั้นกลาง (สษ. 171) เพิ่มขึ้น ส่ วนวิชาภาษาอังกฤษชั้นสู ง
(สษ. 172) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง
2. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา ฝ่ ายวิชาการและสถาบันภาษา ได้จดั ทาโครงการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา (TU-GET) โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกคน มีสิทธิ
สมัครสอบ TU-GET ได้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่ งนักศึกษาจะเสี ยค่าสมัครสอบคนละ 40 บาท และมหาวิทยาลัย

- 20 จะสมทบให้สถาบันภาษา 100 บาทต่อนักศึกษาที่เข้าสอบจริ ง 1 คน ซึ่งโดยปกติการสอบ TU-GET จะมีค่าสมัคร
อยูท่ ี่ 500 บาท
จากผลการทดสอบความรู ้ภาษาอังกฤษ ตามโครงการดังกล่าวในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553
พบว่า มีนกั ศึกษาเข้าสอบรวมทั้งสิ้ น 4,773 คน เป็ นนักศึกษาจากคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมากที่สุด
จานวน 1,613 คน (ร้อยละ 33.8) รองลงมาคือ นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ จานวน 565 คน (ร้อยละ 11.8)
ส่ วนคณะที่มีนกั ศึกษาเข้าสอบน้อยที่สุด 3 ลาดับท้าย คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 0.04 ร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.02 ตามลาดับ) โดยภาพรวมนักศึกษาที่เข้าทดสอบ
ได้คะแนนเฉลี่ย 431.17 คะแนน และนักศึกษาส่ วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ได้คะแนนต่ากว่า 500 คะแนน
(ร้อยละ 68.5)
เพื่อเป็ นการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันภาษาเสนอให้นกั ศึกษาทุกคนต้อง
สอบ TU-GET ในชั้นปี ที่ 1 (คล้ายกับอดีตที่สานักทะเบียนและประมวลผล และสถาบันภาษาได้เคยร่ วมกันจัด
สอบ PT วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าเรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษตามระดับ
ความรู ้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน) และวัดผลสอบอีกครั้งหนึ่งในชั้นปี ที่ 4 เพื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตลอดการเรี ยนในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษาอาจทา
ข้อสอบให้ปีละไม่เกิน 2 ชุด และทางมหาวิทยาลัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการสอบและการจัดการ
สถานที่สอบให้นกั ศึกษา
3. ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2552 คณะต่าง ๆ มีการจัดหลักสู ตรโดยกาหนดให้
นักศึกษาเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ ขึ้นจากวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษแตกต่างกันไป กล่าวคือ คณะที่มีการ
กาหนดให้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นลักษณะวิชาบังคับเพิ่มมากกว่า 2 วิชา ได้แก่ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี คณะรัฐศาสตร์ (เฉพาะหลักสู ตรภาคปกติ) และคณะศิลปศาสตร์ ส่ วนคณะที่กาหนดให้เรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ นลักษณะวิชาเลือก/ บังคับเลือกเท่านั้น ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาภายภาพบาบัด และคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. ปัจจุบนั สถาบันภาษามีการจัดโครงการเพื่อเสริ มสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิม่ เติมให้แก่
นักศึกษาจานวนหลายโครงการ เช่น การเตรี ยมตัวสาหรับการเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน แนวทางในการ
เตรี ยมตัวเพื่อสอบ IELTS สาหรับทักษะการฟังและพูด และแนวทางในการเตรี ยมตัวเพื่อสอบ TOEIC เป็ นต้น
นอกจากนั้น ยังมีการจัดทาบทเรี ยนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อให้นกั ศึกษาเรี ยนภาษาอังกฤษนอกห้องเรี ยน
ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าไปเรี ยนได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
5. ฝ่ ายวิชาการเห็นว่า ทุกคณะ/ หน่วยงานควรจัดให้มีหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษหรื อหลักสู ตร
นานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษา อย่างไรก็ตาม หากคณะ/ หน่วยงานใดยังไม่พร้อมที่
จะเปิ ดหลักสู ตรลักษณะดังกล่าวก็ควรจะจัดการเรี ยนการสอนในบางรายวิชาของหลักสู ตรเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- 21 สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอ้ านวยการสถาบันภาษากล่าวว่า ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในเรื่ องการเสริ ม
ภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาอยูแ่ ล้ว ในส่ วนของ มธ. ตามที่รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวไป คือ เรื่ องการ
สอบ TU-GET เห็นว่า น่าจะเป็ นเรื่ องที่ทางคณะต้องพิจารณาให้นกั ศึกษาเข้าสอบในช่วงปี แรกที่เข้าศึกษา จาก
การหารื อกับผูอ้ านวยการสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า นิสิตต้องสอบ CU-TEP ในชั้นปี 1
เหมือนกัน แม้ในเรื่ องของการจัดสอบ CU-TEP ไม่ได้เป็ นลักษณะของการจัด Placement Test แต่ใช้ขอ้ สอบ
ลักษณะ O-NET คล้ายกับ มธ. หาก มธ. มีเวลาเพียงพอเหมือนเมื่อก่อนที่เคยสอบ Placement Test อาจจะใช้
ลักษณะนั้นได้ แต่หากเวลาไม่เพียงพอ อาจจะให้นกั ศึกษาสอบ TU-GET ในชั้นปี 1 ทางจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะให้นกั ศึกษาไปสอบออกอีกครั้งในชั้นปี 3 หรื อปี 4 ซึ่งเริ่ มบังคับมาเรื่ อย ๆ อาจจะมีกรณี ที่ไม่ผา่ น
บ้างเล็กน้อย แต่ของ มธ. อาจจะไม่ถึงกับบังคับมาก แต่เป็ นการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยให้
นักศึกษาสอบตอนเข้าในปี แรกและให้สอบออกในช่วงปี ท้าย ส่ วนในช่วงกลางจะเป็ นการจัดเตรี ยมหลักสู ตร
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นกั ศึกษาได้เรี ยนมากขึ้น ในส่ วนที่ได้ประชุมกับรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ คือ ในบาง
คณะอาจจะมีลกั ษณะให้นกั ศึกษาลงเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษน้อยเกินไป ส่ วนหนึ่งที่จะเพิ่มได้คือ วิชาบังคับ หรื อ
วิชาบังคับเลือกที่เป็ นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจาก Course ที่ทางสถาบันภาษาจัด เช่น หากเป็ น
ออนไลน์ Course นักศึกษาสามารถลงเรี ยนได้ โดยข้อเท็จจริ งแล้วเป็ นของสถาบันภาษา แต่นกั ศึกษาสามารถ
ล็อกอินผ่านระบบของสานักทะเบียนและประมวลผลได้ ขณะนี้ได้ข้ ึนระบบออนไลน์ไว้แล้ว ใน Course ที่ 1
Future English 1 ได้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเมื่อเดือนที่ผา่ นมา และล่าสุ ดได้มีนกั ศึกษาเข้าไปใช้แล้ว
นักศึกษาบางคนเรี ยนในระยะเวลาที่กาหนดในออนไลน์ Course แล้ว เพราะฉะนั้นทางสถาบันกาลังพัฒนา
Course ต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของ Course ออนไลน์ เป็ นการเสริ มการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมตัวไป
ศึกษาต่อและเตรี ยมตัวเข้าสู่ ระบบการทางาน นอกจากนั้นสถาบันภาษาได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริ มให้กบั
นักศึกษาโดยจัดเป็ นระยะ ปี ละ 10 กว่าโครงการ เพื่อให้นกั ศึกษาได้พฒั นาทักษะและเตรี ยมตัวไปเรี ยนต่อ และ
สถาบันภาษาได้พฒั นาข้อสอบขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ชื่อว่า STEPS (Standard Test of English for Professionals) ซึ่ง
เป็ นแนวข้อสอบที่คล้ายกับ TOEIC ในปี 2554 ได้ทดลองใช้กบั นักศึกษาบางกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการใช้ขอ้ สอบ หากทางมหาวิทยาลัยเห็นว่า ข้อสอบชุดนี้จะเป็ นประโยชน์
กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษายินดีที่จะพัฒนาต่อไป
เพราะที่ผา่ นมาข้อสอบชุดนี้ได้ใช้กบั องค์กรต่าง ๆ ที่ได้ติดต่อขอให้จดั เพราะฉะนั้นจากการพิจารณาในส่ วนของ
หลักสู ตรต่าง ๆ เห็นว่า สามารถที่จะพัฒนาได้อีกเท่าที่มีความจาเป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่
ละคณะ ในส่ วนของอาจารย์ยงั มีอตั รากาลังเพียงพอในลักษณะของการจ้างอาจารย์พิเศษ แต่หากมีความต้องการ
มากขึ้นเรื่ อย ๆ ต้องให้มหาวิทยาลัยอนุมตั ิตาแหน่งอาจารย์ให้กบั ทางสถาบันภาษาเพิ่มขึ้น

- 22 2. ประธานกล่าวว่า กรณี นกั ศึกษาที่สอบ TU-GET มีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี และ
คณะทันตแพทยศาสตร์ เท่านั้นที่คะแนนเกิน 500 และคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีเป็ นเพียงคณะเดียวใน
มธ. ที่บงั คับเรี ยนภาษาอังกฤษเพิม่ อีก 4 วิชา อาจจะเป็ นเพราะคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีได้นกั ศึกษาที่มี
คุณภาพหรื อหลายองค์ประกอบรวมกัน นักศึกษาที่สอบ TU-GET คือ นักศึกษาที่สอบผ่านวิชา สษ. 172 แล้วจึง
มาสอบใช่หรื อไม่ เพราะผูท้ ี่ยงั ไม่ผา่ นวิชา สษ. 172 จะไม่มาสอบ TU-GET ใช่หรื อไม่ หากเป็ นไปตามข้อมูล
ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั ความสมัครใจของนักศึกษา เพราะจะเปิ ด
ให้นกั ศึกษาสอบได้ปีละสองครั้ง นักศึกษาจะเสี ยค่าสอบ 40 บาท และมหาวิทยาลัยจะสมทบส่ วนที่เหลือ
3. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ี มหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูลว่า ผ่านวิชา สษ. 172 แล้วหรื อไม่
ตามสมมติฐานควรจะผ่านวิชา สษ. 172 ก่อนแล้วจึงมาสอบ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีตอ้ งพิจารณาจากจานวน Sampling ด้วย เพราะ
จานวนที่มาสอบมีความหลากหลายมาก บางคณะไม่สนใจที่จะสนับสนุนการสอบเท่าใด เพราะมีจานวนน้อย
มาก ซึ่ งคงไม่สะท้อนในเรื่ องใด เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์มีนกั ศึกษาสอบ 2 คน
4. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ี ตอ้ งมีการวิเคราะห์ บางครั้งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยไม่ได้ เช่น ใน
จานวน 721 คนของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี หากจะวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาว่า ค่าเฉลี่ยเกิน 500 คะแนน
มีจานวนกี่คน อาจจะเกิน 500 คะแนนครึ่ งหนึ่ง หรื อไม่ถึงครึ่ งหนึ่ง ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
5. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า ในเอกสารหมายเลข 3 ที่ระบุวา่ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี กาหนดวิชาภาษาอังกฤษในหลักสู ตรปริ ญญาตรี เพิม่ เติม 4 วิชา คือ (1) อ. 221 การ
อ่านเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล (2) อ. 231 ขอแก้ไขเป็ น อ. 241 การฟังการพูด 1 (3) สษ. 221 ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ 1 (4)
สษ. 321 ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ 2 เพราะฉะนั้น 4 วิชานี้ที่คณะบังคับ สาเหตุที่คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมี
จานวนนักศึกษาสอบ TU-GET มากเพราะนักศึกษาต้องการที่จะได้รับการยกเว้นการเรี ยนวิชา อ.221 และ อ. 241
คือ หากสอบ TU-GET ได้ระดับหนึ่งแล้วจะไม่ตอ้ งเรี ยน นักศึกษาจึงมี Incentive ที่จะไปสอบ กรณี น้ ี อาจจะเป็ น
เรื่ องที่ทาให้คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมีนกั ศึกษามาสอบจานวนมาก ประเด็นที่สอง ได้มีความพยายาม
มาเป็ นเวลานานแล้วที่จะเพิ่มจานวนการสอนวิชาที่เป็ นหลักสู ตรปกติให้เป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้พยายามทามา
โดยตลอดแต่ไม่ได้ผล เมื่อใดก็ตามที่มี Section ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนักศึกษาจะไม่ลงเรี ยนภาษาอังกฤษ
จะเรี ยนแต่ภาษาไทย ซึ่ งช่วงแรกอาจจะเรี ยนเพียงไม่กี่คน แต่ในระยะหลังไม่สามารถเปิ ดหลาย Section และมี
ภาษาอังกฤษได้ แต่ในหลักสู ตรปี การศึกษา 2555 ได้หารื อกับผูอ้ านวยการสถาบันภาษาแล้วได้ขอ้ ยุติวา่ สามารถ
ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษได้ โดยเรี ยนเพิม่ เติมอีก 5 วิชา เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากวิชา
สษ. 171 และ สษ. 172 แล้ว นักศึกษาของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีที่จะจบวิชาเอกสาขาใดก็ตามและ
วิชาโทภาษาอังกฤษต้องเรี ยนภาษาอังกฤษทั้งหมด 9 วิชา เป็ นอย่างต่า จึงมีการสนับสนุ นนักศึกษาโดยการแนะ
แนวให้นกั ศึกษาเรี ยน Minor เป็ นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย

- 23 ประธานสอบถามว่า เรี ยนเพิ่ม 4 วิชา คือ 12 หน่วยกิต อยูใ่ นหลักสู ตรรวมของคณะ หรื อแยก
ต่างหาก
6. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า วิชาพื้นฐานจานวน 2 วิชา และวิชาแกน
2 วิชา ซึ่ งรวมอยูใ่ น 129 หน่วยกิต เป็ นหลักสู ตรของปี 2552
ประธานกล่าวว่า จานวน 129 หน่วยกิต ลบไป 12 หน่วยกิต จะเหลือเนื้อหาของสาขาบัญชี
ไม่มากเท่าใด กรณี น้ ี เป็ นเรื่ องที่ดี แต่คณะนิ ติศาสตร์ เรี ยนเป็ นจานวนมาก ในสมัยที่ตนเองเป็ นคณบดีคณะ
นิติศาสตร์ พยายามลดหน่วยกิต ซึ่งลดลงจาก 146 หน่วยกิต เหลือ 145 หน่วยกิต ปฏิรูปทั้งปี ลดได้เพียงหนึ่ง
หน่วยกิต เลิกวิชาบังคับภาษาอังกฤษ 2 วิชา และให้เป็ นวิชาเลือกเพราะเห็นว่า ไม่ค่อยได้ผลเท่าใด
7. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า ขณะที่ทาหลักสู ตร 129 หน่วยกิต เป็ น
เพราะปรัชญาขณะนั้นต้องการให้นกั ศึกษาเรี ยน Double Degree เมื่อพิจารณากับฝ่ ายวิชาการแล้วและตามกฎของ
กระทรวงศึกษาธิ การไม่สามารถทาได้ ต้องเรี ยนเป็ นจานวนมาก ในที่สุดแล้วคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
จึงกลับมาพิจารณาแล้วย้อนกลับไปเป็ น Major บวก Minor จึงทาให้หลักสู ตรในปี 2555 สาหรับนักศึกษาสาขา
บริ หารธุ รกิจมีหน่วยกิตประมาณ 135 หน่วยกิต เพราะฉะนั้นจะเพิม่ จาก 129 หน่วยกิต เป็ น 135 หน่วยกิต
8. ประธานสอบถามว่า โดยสรุ ปคณะที่มีวชิ าบังคับภาษาอังกฤษเพิ่มมีจานวนเท่าใด จากจานวน
ทั้งหมดกี่คณะ ในส่ วนนี้มีขอ้ มูลหรื อไม่ โดยนับวิชาบังคับภาษาอังกฤษ 2 วิชา ไม่ตอ้ งนับ 4 วิชา เหมือนคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในข้อมูลขณะนี้มีท้ งั หมดประมาณ 20 คณะที่มีวชิ าบังคับ
ภาษาอังกฤษ จาก 22 คณะ
9. ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มีอยู่
หลักสู ตรหนึ่งที่เรี ยกว่า หลักสู ตร 5 ปี ตรี ควบโท นอกจาก 4 วิชาที่เป็ นวิชาบังคับภาษาอังกฤษแล้ว
ในหลักสู ตรนี้ บังคับว่า ต้องเรี ยนภาษาต่างประเทศซึ่ งเป็ นภาษาใดก็ได้อีก 4 วิชา รวมทั้งหมดคือ ต้องเรี ยนวิชา
บังคับภาษาต่างประเทศ 6 วิชา
ประธานสอบถามว่า ต้องเรี ยนวิชา สษ. 171 และ สษ. 172 และบวกเพิม่ อีก 4 วิชาใช่หรื อไม่
10. ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า หากในเอกสารหมายเลข 3 มี 4 วิชา หลักสู ตร
5 ปี ตรี ควบโทจะเป็ น 8 วิชา และเป็ นตามที่คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าว คือ เมื่อเปิ ดหลาย
Section เป็ นภาษาอังกฤษบ้าง ภาษาไทยบ้าง นักศึกษาจะไม่ลงเรี ยนภาษาอังกฤษ และหลักสู ตร 5 ปี บางวิชาเปิ ด
เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น วิชาที่เชิญอาจารย์จากไบโอเทคมาสอนจะสอนเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น นักศึกษาก็
จะเกิดความกังวล จึงได้มีการจัดอาจารย์ช่วยสอนเข้าไปติว เพราะอย่างไรก็ไม่มีทางเลือกแต่เป็ นการช่วยลดแรง
กดดันของนักศึกษา จึงจัดอาจารย์ช่วยสอนมาสอนเสริ มให้ แต่บงั คับว่า บางวิชาต้องเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
ประธานกล่าวว่า จะเป็ นที่ทราบกันว่าภาษาอังกฤษของนักศึกษา มธ. ไม่ดี จะทาอย่างไรให้
ดีข้ ึน

- 24 11. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ภาษาอังกฤษไม่ดีมาตั้งแต่เริ่ มต้นแล้ว คือ ตั้งแต่สอบเข้า
เมื่อพิจารณาจากสถิติการสอบตรง ผูท้ ี่สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ได้คะแนนภาษาอังกฤษ 25%
ก็สามารถสอบได้ เพราะมีวชิ าคณิ ตศาสตร์ และวิชาอื่นช่วย เป็ นความจริ งที่วา่ พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อนตั้งแต่ตน้
และจากสถิติค่าเฉลี่ยของ TU-GET สาหรับหลักสู ตรที่ท่าพระจันทร์ คือ หลักสู ตรนานาชาติ ซึ่ งไม่แน่ใจว่า
มีความสามารถจริ งหรื อไม่ เพราะส่ วนใหญ่จะมีความสามารถด้านการพูด แต่มีปัญหาด้านการเขียน ซึ่ งขณะนี้ถึง
ขั้นวิกฤตแล้ว ป้ ายบอกเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย เมื่อชาวต่างชาติเห็นแล้วจะเกิดความสับสน เพราะมีการ
เขียนผิดมาก ต้องมี Inspector คอยตรวจสอบว่า ป้ ายบอกเส้นทางเขียนผิดอย่างไร บางครั้งคาว่า Main Gate
ทางเข้าห้องธุ รการก็เขียนว่า Main Gate ชาวต่างชาติก็จะเห็นว่า เป็ นทางออกประตูท่าพระจันทร์ ซึ่ งคนละ
ความหมายกัน หรื อบางครั้งมีผเู ้ ชี่ยวชาญจากคณะไปถามหา Librarian สอบถาม 7-8 คน แต่ไม่ทราบว่า คือ ผูใ้ ด
การนาหนังสื อ 7-8 เล่มไปให้สานักหอสมุดกลายเป็ นเห็นว่า จะนาหนังสื อไปขายทั้งที่จะนาหนังสื อไปให้ ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่วกิ ฤตแล้ว และข้าราชการที่คณะเศรษฐศาสตร์เรี ยนจบปริ ญญาโทที่คณะ แต่ไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องที่กงั วล เรื่ องเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ากับนักศึกษา แต่นกั ศึกษามองไม่เห็น อาจจะ
ต้องมีการบังคับ เช่น สิ่ งที่คณะเศรษฐศาสตร์ ปฏิบตั ิ คือ เมื่ออาจารย์ตรวจข้อสอบเสร็ จแล้ว จะแนะนาว่า
นักศึกษาคนใดควรจะไปเข้าคลินิก ซึ่ งจะส่ งไปเข้าคลินิกภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่เห็นว่า เรื่ อง
สาคัญ คือ การเรี ยนภาษาอังกฤษต้องเรี ยนสม่าเสมอ ผูท้ ี่เข้าหลักสู ตรภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้เรี ยนก็จะลืมและไม่
สามารถใช้ภาษาได้ ทาให้มีปัญหามาก เพราะฉะนั้นต้องให้เรี ยนภาษาอังกฤษอย่างน้อยปี ละ 1 วิชา เห็นว่า เรื่ อง
การอ่านและการเขียนเป็ นสิ่ งสาคัญ และเป็ นเรื่ องที่มีปัญหามาก โดยส่ วนตัวก็มีปัญหามากเช่นเดียวกัน เมื่อมีการ
ส่ งผลงานให้ Editor ตรวจก็ถูกให้กลับมาแก้ไขซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติ เพราะไม่ใช่เจ้าของภาษา จะขอเสนอว่า น่าจะ
ให้นกั ศึกษาที่ศูนย์รังสิ ตได้มีโอกาสเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษบ้างในบางวิชา อาจจะ 1-2 วิชา มหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน เช่น มหาวิทยาลัยเซี่ ยงไฮ้ หรื อมหาวิทยาลัยปั กกิ่งบังคับว่า ต้องเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6
วิชา สาหรับหลักสู ตรทัว่ ไป แต่ มธ. ไม่ตอ้ งทาเช่นนั้น แต่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงความสาคัญในเรื่ องนี้ ขอ
สนับสนุนสถาบันภาษาที่จะให้มีการสอบ Placement Test ในเรื่ องของ Exit Test เพื่อทราบว่า ไปในทิศทางใด
เพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้ และไม่ทราบว่า จะพึ่งพาหน่วยงานใดได้ในเรื่ องภาษาอังกฤษ เช่น สถาบันภาษา หรื อ
คณะศิลปศาสตร์ เข้าใจว่า ทั้งสองหน่วยงานมีปัญหาเรื่ องบุคลากร หากจะช่วยเหลือในเรื่ องบุคลากรได้จะเป็ น
เรื่ องที่ดี เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
12. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า จากการพิจารณาเอกสารหมายเลข 3 สรุ ปการกาหนด
วิชาภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษาเรี ยนเพิ่มขึ้นจากวิชาพื้นฐาน จานวน 6 หน่วยกิต ไม่แน่ใจว่า ปั จจุบนั ยังเป็ นเช่นนี้
หรื อไม่ ขณะคณะสหเวชศาสตร์ จดั ทาหลักสู ตรปริ ญญาตรี มีการกาหนดจาก สกอ. ว่า จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต แต่เห็นบางคณะมีเพียง 1 วิชา ซึ่ งไม่ถึง 12 หน่วยกิต ต้องการให้ตรวจสอบเพราะ สกอ. บังคับว่า ต้องมี
12 หน่วยกิต
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เกณฑ์ของ สกอ. เคยกาหนดไว้ แต่ปัจจุบนั ไม่ได้กาหนด

- 25 แล้ว สาหรับกรณี 12 หน่วยกิต
13. ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เกรดเฉลี่ยของวิชา สษ. 171 มีคะแนนเพิ่มขึ้น
แต่วชิ า สษ. 172 ลดลง การมีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเป็ นเรื่ องที่ดี แต่วชิ า สษ. 172 คะแนนเฉลี่ยลดลงเกิดจากสาเหตุ
ใด
ผูอ้ านวยการสถาบันภาษากล่าวว่า กรณี น้ ีตอ้ งพิจารณาจาก Input ว่า นักศึกษาเข้ามาและ
สอบได้คะแนนเท่าใด อย่างไร
14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า ขอฝากผูอ้ านวยการสถาบันภาษาวิเคราะห์
ข้อมูลในเรื่ องนี้ ดว้ ย สรุ ปคือ อธิ การบดีตอ้ งการให้ฝ่ายวิชาการจัดทาข้อมูลให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ ในเรื่ อง
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูล และเรื่ อง Requirement เช่น ทุกคณะต้องกาหนดในเรื่ องวิชาบังคับเพิ่มขึ้นหรื อไม่ หรื อ
Minor ควรจะมีอย่างน้อยกี่คณะ ซึ่ งอธิ การบดีตอ้ งการสนับสนุนในเรื่ องนี้ และขอความชัดเจนว่า ต้องการให้
นักศึกษาทุกคนสอบ Exit Exam หรื อไม่
15. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นภาพรวมของมหาวิทยาลัย หาก
เป็ นโครงสร้างน่าจะดีกว่า ควรจะกาหนดจากมหาวิทยาลัยว่า เป็ นพื้นฐานบังคับ แทนที่จะปล่อยให้แต่ละคณะ
ไปกาหนดเพิ่มเติม เพราะศักยภาพในส่ วนนี้แต่ละคณะจะมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ภาพของการสอนภาษา
ฉะนั้นหากเป็ นภาพรวมในระดับโครงสร้างจากมหาวิทยาลัย น่าจะได้ผลมากกว่า และทรัพยากรจะอยูท่ ี่
ส่ วนกลาง ไม่ได้อยูท่ ี่คณะ
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายวิชาการรับเรื่ องนี้ไปพิจารณา
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เงื่อนไขข้อกาหนดขั้นต่าของนักศึกษาทุกคนของ มธ. ต้องเรี ยนกี่วชิ าที่เป็ นวิชาบังคับ
เรื่ องของการสอบก่อนออก และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นอย่างไร ในส่ วนของ Extra หรื อการเรี ยนเสริ มเพิ่มเติมนั้น
อาจจะมอบหมายให้คณะไปจัดทาเพิ่มเติมเอง แต่มหาวิทยาลัยจะทาความชัดเจนในแง่ของ Minimum
Requirement โครงสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการจะวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทรัพยากรที่มีอยู่ และความต้องการของตลาดแรงงานและนากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณา และนาเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
6.1 เรื่อง พิจารณางบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแถลงว่า การจัดทางบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 มี 3 หน่วยงาน ที่ของบประมาณเพิ่มเติม ประกอบด้วย (1) สานักงาน
อธิการบดี (2) สถาบันภาษา (3) สถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ง มธ.

- 26 ในส่ วนของสานักงานอธิ การบดีมีการประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท ในส่ วนของ
8 ล้านบาท นามาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่ายในเรื่ องของศูนย์อาเซี ยนศึกษา มธ. กองบริ การการศึกษา และ
สานักงานนิติการ นอกจากนั้นสนับสนุนในเรื่ องของการจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ให้กบั สานักงานบริ หารการวิจยั ศูนย์
อาเซียนศึกษา มธ. ส่ วนค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีโครงการวางท่อประปาขนาดใหญ่
ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท ให้กบั ศูนย์ลาปาง และเป็ นค่าออกแบบการปรับปรุ งอาคารยิมเนเซียม 2 ที่ได้จากการ
แข่งขันเอเชียนเกมส์ เพื่อปรับให้เป็ นหอประชุมใหญ่ มธ. เป็ นเงินจานวน 6 ล้านกว่าบาท สาหรับค่าออกแบบ
ส่ วนค่าก่อสร้างประมาณการไว้ที่ 350 ล้านบาท
ในส่ วนของสถาบันภาษาขอนาเงินสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่าย ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยนามาใช้ 7 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนในเรื่ องค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างให้กบั คณะศิลป
ศาสตร์
ส่ วนสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ง มธ. ประมาณการรายได้เพิ่มเติมค่าธรรมเนียม 8.6 ล้าน
บาท นามาเป็ นรายจ่ายโดยอุดหนุนเป็ นเงินนาส่ งให้มหาวิทยาลัย 8 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือ นามาเป็ นค่าใช้จ่ายใน
เรื่ องค่าตอบแทนสาหรับพนักงานวุฒิปริ ญญาตรี และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร เป็ นเงินทั้งหมด 626,430 บาท
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกากับ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

6.2 เรื่อง การแก้ไขระเบียบว่าด้วยสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. พ.ศ. 2545
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์แถลงว่า การแก้ไขระเบียบว่าด้วยสานักงานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มธ. พ.ศ. 2545 เป็ นการแก้ไขข้อความที่แตกต่างจากข้อความเดิม คือ ข้อ 24 (2) เงินค่าขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพราะตามระเบียบเดิมไม่เคยมีและเพิ่งแก้ไขในสมัยศาสตราจารย์ ดร.
สุ รพล นิติไกรพจน์ ดารงตาแหน่งอธิ การบดี ให้มีเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ส่ วนข้อ (4) เป็ นการเขียนล้อกับระเบียบสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้มีขอ้ ความที่เหมือนกันคือ เรื่ องของการ
ผลิตและจาหน่ายสิ นค้าที่มีเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ และตรามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นข้อความเดิมในข้อ 24 ที่
แตกต่างไปคือ ข้อ (2) และข้อ (4) สาหรับข้อ 26 เป็ นการเขียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เงินที่สานักงานศิษย์เก่า
สัมพันธ์ตอ้ งนาส่ งนั้น เฉพาะตามข้อ 24 (6) เท่านั้น ส่ วนข้อ 29 เป็ นการเขียนเพื่อให้เห็นว่า เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้มาจากเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย และเงินค่าขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ซึ่ งเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและกองคลัง ส่ วนที่เหลือให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ
สานักงานตามข้อ 24 (3) (4) และ (5)

- 27 สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแก้ไขระเบียบว่าด้วยสานักงานศิษย์เก่า มธ.
พ.ศ. 2545 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง รายงานการนาส่งงบการเงิน ประจาปี 2554
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานตรวจสอบภายในขอ
รายงานการนาส่ งงบการเงินประจาปี 2554 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งบการเงินเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 41 กาหนดให้เสนองบการเงินประจาปี ต่ออธิ การบดี
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณ (ต้องนาส่ งภายในเดือนธันวาคม 2554) จานวนทั้งสิ้ น 42 หน่วยงาน
ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มหน่วยงานตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจานวน
24 หน่วยงาน
- นาส่ งงบการเงินแล้ว
จานวน 13 หน่วยงาน
- ยังค้างส่ งงบการเงิน
จานวน 11 หน่วยงาน
1.2 กลุ่มหน่วยงานที่มีระเบียบกาหนดเป็ นการเฉพาะของหน่วยงาน จานวน 18 หน่วยงาน
- นาส่ งงบการเงินแล้ว
จานวน 7 หน่วยงาน
ยังค้างส่ งงบการเงิน
จานวน 11 หน่วยงาน
2. งบการเงินโครงการบริ การการศึกษา (โครงการจัดการเรี ยน การสอน เพื่อรับปริ ญญา)
หน่วยงานต้องถือปฏิบตั ิตามระเบียบ มธ. ว่าด้วยโครงการบริ การสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ข้อ 31 กาหนดให้นาส่ งงบการเงินโครงการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณ (ต้องนาส่ งภายในเดือน
พฤศจิกายน 2554) จานวนทั้งสิ้ น 13 หน่วยงานรวม 63 โครงการ
- นาส่ งงบการเงินแล้ว
จานวน 39 โครงการ
- ยังค้างส่ งงบการเงิน
จานวน 24 โครงการ
สาหรับการนาส่ งงบการเงินประจาปี 2553 ยังมีหน่วยงานค้างส่ งงบการเงิน จานวน
2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริ การการกีฬา และวิทยาลัยสหวิทยาการ
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 28 มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง การบรรจุโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในแผน
กลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่ องโครงการจัดตั้งคณะเภสัช
ศาสตร์ และการจัดทาหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภามหาวิทยาลัยได้มอบอานาจให้แก่คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการวางแผน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน
เรี ยบร้อยแล้ว จึงเสนอ ก.บ.ม. เพื่อทราบ และหลังจากนี้จะเป็ นการจัดทาหลักสู ตรเภสัชศาสตร์ และทา
รายละเอียดของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ต่อไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่อง การกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากได้เกิดกรณี การทา
ร้ายร่ างกายอาจารย์ภายใน มธ. จึงได้มีการประชุมหารื อกับหัวหน้างาน เลขานุการคณะ/สถาบัน/สานัก และ
หัวหน้าหน่วยงานในระดับเจ้าหน้าที่ และได้มีมาตรการบางเรื่ องเพิ่มเติมโดยขอเสนอเป็ นสองแนวทาง คือ
(1) ขอให้คณะหรื อหน่วยงานช่วยสนับสนุนในเรื่ องอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ของ
หน่วยงาน เช่น กล้องวงจรปิ ด เพราะมหาวิทยาลัยยังมีกล้องวงจรปิ ดไม่เพียงพอสาหรับทุกพื้นที่ (2) กาหนดให้มี
ความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย เช่น แจกบัตรผ่านเข้า-ออกให้กบั รถจักรยานยนต์ทุกคันที่เข้า-ออก
มหาวิทยาลัย และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบและดูแลพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงในการที่จะมี
บุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุร้ายภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ช่วยกาชับเจ้าหน้าที่
ให้ความร่ วมมือด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคาร
โดมบริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 29 มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมศาสตร์กบั อาเซียน”

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีการบรรยายพิเศษเรื่ อง
“ธรรมศาสตร์ กบั อาเซี ยน” โดยเชิญ ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็ นผูบ้ รรยายพิเศษ จึงขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ก.บ.ม. ร่ วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 14.50 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายวรพจน์ เนื่องอนงค์กุล
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สาราญเวทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูต้ รวจรายงานการประชุม

