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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2555
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิต
---------------------------

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.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ แทนรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กาพล รุ จิวชิ ชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
8. รองศาสตราจารย ดร. สมชาย ชคตระการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
9. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์
ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปั ทมา สุ วรรณภักดี แทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสี ยงสุ ข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
19. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
20. อาจารย์ ทันตแพทย์ ยุวบูรณ์ จันทร์ แจ่มจรู ญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
23. อาจารย์ สรรพจน์
มาพบสุ ข
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
24. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม

-226. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
27. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
28. นางสาวแจ่มจันทร์
นพบุตรกานต์ แทนผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
29. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
32. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
ผูอ้ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
33. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา
34. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ านวยการสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
35. ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์
ผลประเสริ ฐ ผูอ้ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ง มธ.
37. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
38. นายณรงค์
เมืองโสภา
แทนผูอ้ านวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
39. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรี ชานนท์ ประธานสภาอาจารย์
41. นางพรพิมล
บุญศิริ
แทนประธานสภาข้าราชการ
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

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์
3. อาจารย์ ดร.อนุชา
4. อาจารย์ ดร.ธเนศ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั
6. นางกนกรดา

สังขวรรณ
เวสสะโกศล
ทีรคานนท์
เมฆจาเริ ญ
ศุภชลาศัย
ศรวารี

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูอ้ านวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การและธุรการ (สาย ข.)

-37. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม

รัฐอมฤต

รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี
สาราญเวทย์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
6. รองศาสตราจารย์ ดร. พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8. นางสาวศิริพร
อัญญณรงค์กุล ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
9. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิ ต ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
10. นางสุ พิณ
หิรัณยะวสิ ต หัวหน้างานอัตรากาลัง
11. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
12. นายศิริศกั ดิ์
สรานุกลู
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
13. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
หัวหน้างานบริ หารสานักงานและสวัสดิการ
14. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรและบริ หารการศึกษา
15. นายวรพจน์
เนื่องอนงค์กุล หัวหน้างานประชุม
16. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
17. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
18. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แจกเข็มที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้สั่งจองเข็มที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิง
ศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโสภาพัณณวดี เพื่อมอบให้กบั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยและ
คณบดีคณะต่าง ๆ เป็ นที่ระลึก

-4รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เนื่องจากมีหนังสื อจากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กาหนดให้วนั จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2555 เป็ นวันหยุดราชการเป็ นกรณี พิเศษ และขอความร่ วมมือ
ประชาชนไว้ทุกข์โดยทัว่ กันระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2555 ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงลงครึ่ งเสา ขอความร่ วมมือสถานบริ การต่าง ๆ ให้งดหรื องด
การแสดงเพื่อความบันเทิง และขอความร่ วมมือสถานีวทิ ยุและสถานีโทรทัศน์ดูแลรายการให้มีความเหมาะสม
ซึ่งเป็ นหนังสื อเวียนจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ กล่าวว่า มีประกาศว่า ในวันที่ 8 เมษายน 2555 จะปิ ด
การจราจรโดยรอบบริ เวณจัดพิธีและ มธ. ท่าพระจันทร์ เพราะฉะนั้นหากคณะใดมีการเรี ยนการสอนจะเป็ น
ปั ญหา เนื่องจากไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ คงต้องโดยสารเรื อข้ามฟากเพียงอย่างเดียว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมีการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์
8 คณะ ซึ่งเป็ นการประชุมประจาเดือนและมีขอ้ สรุ ป 3 เรื่ อง คือ (1) การจัดสัมนาซึ่ งเป็ นความร่ วมมือระหว่าง
คณะสายสังคมศาสตร์จานวน 8 คณะ ร่ วมกับ 2 วิทยาลัย และ 2 สานัก จะจัดสัมนาเรื่ อง “เราจะอยูร่ ่ วมกัน
อย่างไรในอาเซี ยน ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย” ในวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยช่วงเช้าจะจัดที่หอประชุม
ศรี บูรพา และช่วงบ่ายจะจัดที่คณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในเรื่ องสถานที่ ขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารทุกท่านร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยจะส่ งหนังสื อเชิ ญในภายหลัง (2) คณบดีสายสังคมศาสตร์
8 คณะ จะทางานวิจยั ร่ วมกันในเรื่ องที่เกี่ยวกับอาเซี ยน ประเด็นคือ จะสร้างตัวชี้ วดั ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม
Thammasat Asian Integration Indicator ซึ่งเป็ น Project ที่คาดว่า ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด หรื อหน่วยงานอื่นทา
และจะเป็ น Project ที่อาจารย์จากคณะสายสังคมศาสตร์ 8 คณะ ส่ งตัวแทนมาร่ วมทางานวิจยั ในอนาคตอาจจะ
ต้องขอความร่ วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะฝ่ ายวิจยั (3) เรื่ องความปลอดภัยของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เนื่องจากขณะนี้มีการเสี ยชีวติ ซึ่ งเกิดจากอุบตั ิเหตุและความไม่ปลอดภัย
หลายครั้งทั้งที่ศูนย์รังสิ ต ศูนย์ลาปาง และศูนย์พทั ยา มีความเป็ นห่วงในเรื่ องนี้ ขอฝากเรื่ องนี้ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาด้วย
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความร่ วมมือทุกเรื่ อง เรื่ องแรก ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่
5/2555 ได้เชิญ ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ มาบรรยายให้กบั ผูบ้ ริ หาร ซึ่ งหลายคนต้องการรับฟังแต่ไม่ได้เข้าร่ วม
กรณี น้ ีขอให้ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาที่หอประชุมศรี บูรพาด้วยว่า ขอเชิญผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมรับฟังการ
สัมมนา ส่ วนเรื่ องสุ ดท้าย เรื่ องอุบตั ิเหตุตอ้ งพิจารณาเป็ นเรื่ อง ๆ ในการประชุมคราวที่แล้วที่คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์อภิปราย ตนเองได้ช้ ีแจงไปแล้วว่า หากสอบถามเรื่ องความปลอดภัยว่า มีปัญหาจริ งหรื อไม่
ยอมรับว่า มีอยูจ่ ริ ง แต่มีโดยทัว่ ไป ไม่ได้มีเรื่ องใดเป็ นพิเศษ ปัญหาเรื่ องทางลงจากสะพานเชียงรากมีปัญหา

-5หรื อไม่ อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่ องของหอพักเอกชนที่ขวางทางอยู่ มีเรื่ องของถนน และเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยพยายามดูแลอย่างเต็มที่ แต่ตอ้ งพิจารณาเป็ นเรื่ อง ๆ เพราะหากกล่าวกว้าง ๆ ก็ไม่ทราบว่า จะทา
เรื่ องใดบ้าง ในการประชุมคราวที่แล้วได้ช้ ีแจงว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพการแล้วไม่ได้เกิดจากปัญหาของถนน
และกรณี ที่ศูนย์ลาปางก็เช่นเดียวกันเนื่ องจากนักศึกษาออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน ซึ่ งพยายามแก้ไขปั ญหา
โดยตลอดและทราบเรื่ องโดยตลอด ปั ญหาไม่ได้เกิดจาก มธ. ทั้งหมด ต้องพิจารณาเป็ นเรื่ อง ๆ เช่น อุบตั ิเหตุบน
ทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ และเรื่ องอื่น ๆ เป็ นปั ญหาเรื้ อรังมานาน แต่ละเรื่ องมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ไม่ได้มี
เฉพาะมหาวิทยาลัยดาเนินการไม่ดี แต่หากกล่าวโดยรวมว่า มหาวิทยาลัยมีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่ มหาวิทยาลัยก็รับ
ไม่มีปัญหาใด
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1.3 เรื่อง ขอเชิญผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงการตอกผนังคอนกรีตกั้นน้้าส้าเร็จรูป
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายบริ หารศูนย์รังสิ ตขอเรี ยน
เชิญผูบ้ ริ หารคณะต่าง ๆ เข้าร่ วมพิธีบวงสรวงและตอกผนังคอนกรี ตกั้นน้ าสาเร็ จรู ปแผ่นปฐมฤกษ์ ในวันที่
4 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. จะมีการตอกชีทไพล์แผ่นแรกที่จะทาผนังคอนกรี ตกั้นน้ า โดยจัดพิธีที่หอพัก
เอเชียนเกมส์โซนบี คาดว่า จะทาเสร็ จประมาณเดือนสิ งหาคม 2555 และจะเป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ หารชุดต่อไป
เพราะเขื่อนนี้ จะป้ องกันน้ าท่วมได้เป็ นระยะเวลานาน
ประธานกล่าวว่า บริ เวณรอบ มธ. ที่มีความยาว 12-14 กิโลเมตร จะทาชีทไพล์ประมาณ
4 กิโลเมตร ใช้เงินประมาณ 160 ล้านบาท ในจุดที่เปราะบางที่สุดของ มธ. จุดอื่นจะทาเป็ นเขื่อนดิน หรื อเขื่อน
หิ น แต่โดยภาพรวมสามารถป้ องกันได้ใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต กล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถป้ องกันได้
ประธานกล่าวว่า ขอเชิ ญผูบ้ ริ หารร่ วมงานในวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป
หากบุคคลใดสนใจดูวธิ ี การตอกชีทไพล์ก็สามารถเข้าร่ วมงานได้
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1.4 เรื่อง ก้าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา 2554
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่องจากการเลื่อนกาหนดการเปิ ดภาค
การศึกษาเนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยปี 2554 และการเรี ยนภาคฤดูร้อนในปี การศึกษา 2554 ก็มีการเลื่อนออกไป
มหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่ องไปที่สานักพระราชวังเพื่อกาหนดวันพระราชทานปริ ญญาบัตรเป็ นวันที่
30 สิ งหาคม 2555 รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ ได้แจ้งว่า ในทางปฏิบตั ิทางสานักพระราชวังอาจจะ
ตอบว่า ไม่ใช่วนั ที่ 30 สิ งหาคม 2555 อาจจะปรับเลื่อนเพิ่มหรื อลดไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ และมีความเป็ นไปได้ที่จะ
เป็ นวันที่ 23 สิ งหาคม 2555 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่ วมมือจากคณบดีคณะต่าง ๆ และผูอ้ านวยการสานัก/
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ดาเนินการในเรื่ องการแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี 4 โดยเร็ ว สาหรับภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน
ครั้งนี้จะเป็ นการอนุมตั ิปริ ญญาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างเร่ งด่วน
ประธานกล่าวว่า จะพยายามกาหนดวันพระราชทานปริ ญญาบัตรให้ได้ภายในเดือนสิ งหาคม
2555 เพราะหากเลื่อนออกไปมากกว่านั้นจะมีปัญหามาก เพราะฉะนั้นวันที่ขอไว้ คือ วันที่ 30 สิ งหาคม 2555
แต่คณบดีคณะต่าง ๆ ต้องให้ความร่ วมมือ คือ ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2555 และวันที่ 23 สิ งหาคม 2555 หรื อ
สัปดาห์ต่อไปในเดือนกันยายน 2555 ภายใน 3 สัปดาห์น้ ี ตอ้ งมีการเตรี ยมความพร้อม แต่ขณะนี้ขอให้เป็ นวันที่
30 สิ งหาคม 2555 ประเด็นที่สอง อาจจะเกิดวิกฤตเรื่ องการตรวจข้อสอบไม่ทนั เพื่ออนุ มตั ิปริ ญญา ขอให้คณบดี
คณะต่าง ๆ เร่ งรัดอาจารย์ท้ งั หลายเป็ นกรณี พิเศษ อาจารย์ท่านใดที่ล่าช้าเป็ นประจาต้องมีวธิ ี การจัดการ คงต้อง
ขอความร่ วมมือกันเป็ นกรณี พิเศษสาหรับปี 2555 เพื่อให้ประโยชน์ตกกับนักศึกษาเป็ นสาคัญ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีความเป็ นไปได้อยู่ 3 วัน คือ วันที่ 30 สิ งหาคม
2555 หรื อวันที่ 23 สิ งหาคม 2555 หรื อวันที่ 6 กันยายน 2555
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1.5 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่องจากข้อเสนอเกี่ยวกับ
การบริ หารมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากข้อเสนอนี้มีการพาดพิง
หรื อพุง่ เป้ ามาที่สานักบัณฑิตอาสาสมัคร ขณะนี้ทางศิษย์เก่าและบุคลากรของสานักบัณฑิตอาสาสมัครได้อ่าน
รายงานฉบับนี้และเกิดข้อถกเถียงในเฟซบุค๊ จานวนมาก จึงมีขอ้ สอบถามบางเรื่ องกับอธิ การบดีเกี่ยวกับข้อเสนอ
นี้ และสิ่ งที่ปรากฎในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555
ประธานสอบถามว่า เรื่ องนี้ เป็ นรายงานการประชุมใด
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครกล่าวว่า เป็ นรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด ในรายงานการประชุมเขียนไว้วา่ อย่างไร
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครกล่าวว่า ในรายงานการประชุมมีการอภิปรายโดย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งพาดพิงเกี่ยวกับสานักบัณฑิตอาสาสมัคร และมีความเห็นของ
อธิ การบดีวา่ สานักบัณฑิตอาสาสมัครทางานซ้ าซ้อนกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และในงานบริ การ
วิชาการก็ซ้ าซ้อนกับสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม และเคยประกาศอย่างไม่เป็ นทางการว่า จะรวมสานัก
บัณฑิตอาสาสมัครและสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม ขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ข้ ึนเป็ นจานวนมากในหมู่
ศิษย์เก่าและบุคลากร จึงต้องการคาอธิ บายบางเรื่ องจากผูบ้ ริ หารและไม่เข้าใจว่า เหตุใดจึงมีการเสนอหรื อมอง
สานักบัณฑิตอาสาสมัครในลักษณะนั้น เช่น เรื่ องการทางานซ้ าซ้อน หรื อเรื่ องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

-7ผูท้ รงคุณวุฒิอภิปรายว่า ทางานมา 43 ปี ไม่เคยทบทวนว่า เป็ นอย่างไร มีหลายประเด็นที่ตอ้ งขอความชัดเจน
เนื่องจากขณะเสนอเรื่ องเป้ าหมายและแผนนโยบาย ปรากฏว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิโดยไม่มี
ประเด็นคาถามอื่นใด แต่เมื่อมีระเบียบวาระใหม่ข้ ึนมากลายเป็ นมีขอ้ มูลหรื อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมาก
กลายเป็ นมีการทางานซ้ าซ้อน และต้องถูกยุบรวมกับหน่วยงานอื่นทาให้เกิดข้อสงสัยว่า เป้ าหมายและแผนงาน
ที่ได้รับอนุมตั ิยงั จะทาได้หรื อไม่ เพราะในเป้ าหมายและแผนงานนั้นเป็ นเรื่ องที่จะพัฒนาสานักบัณฑิต
อาสาสมัครในหลาย ๆ เรื่ อง โดยเฉพาะเรื่ องการเรี ยนการสอนที่จะขอเปิ ดวิชาระดับปริ ญญาตรี เพิ่มจากเดิมที่
สอนอยูแ่ ล้วหนึ่งวิชา ขณะนี้เกิดความสับสนมากในฐานะคนทางานว่า จะเป็ นอย่างไร
ประธานกล่าวว่า หากผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครพิจารณาจากเอกสารแล้วจะเห็นว่า
ไม่มีปัญหาใด เพราะเป็ นการหารื อกัน เป็ นเอกสิ ทธิ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะแสดงความเห็นว่า จะยุบ
หน่วยงานใด หรื อจะยุบหน่วยงานหนึ่งเพื่อไปรวมกับอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติ หากสอบถามว่า
จะยุบหรื อไม่ ยังไม่มีความเห็นว่าจะยุบ เนื่ องจากระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ กรณี น้ ีตอ้ งหารื อกัน
นาน ไม่มีมติใดในเรื่ องการยุบ เป็ นการแสดงความเห็นปกติทวั่ ไปของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นได้ ส่ วนจะยุบหรื อไม่เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ไม่มีการเสนอเรื่ องขึ้นมาเพื่อพิจารณา
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครสอบถามว่า มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อที่จะ
พิจารณาในเรื่ องนี้ใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุ ดที่แต่งตั้งเป็ นการพิจารณาภาพรวมของ มธ. ไม่ได้
พิจารณาเฉพาะสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครกล่าวว่า มีการอภิปรายอ้างอิงไปถึงหลายหน่วยงานมาก
แต่โดยเนื้ อหาส่ วนใหญ่พงุ่ เป้ ามาที่สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ประธานกล่าวว่า ระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ แต่อนุญาตให้สอบถามได้ เมื่อ
สอบถามแล้วก็จะตอบคาถาม หากสอบถามว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะยุบสานักบัณฑิตอาสาสมัครหรื อไม่น้ นั
กรณี น้ ียงั ไม่ได้คิดจริ งจังว่า จะทาอย่างไร ประเด็นที่สอง หากสอบถามว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การแต่งตั้งมา มีสิทธิ ยบุ หรื อไม่ ตอบว่า มีสิทธิ ยบุ โดยสามารถยุบหน่วยงานใดก็ได้ ไม่ใช่ยบุ ได้เฉพาะสานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร แต่จะยุบสานักงานอธิ การบดีก็ได้ สามารถยุบได้ท้ งั หมด แต่ไม่ได้คิดที่จะยุบหน่วยงานนี้
โดยข้อเท็จจริ งเริ่ มต้นจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า ควรจะปรับโครงสร้าง มธ. ทั้งหมด แต่ในการ
ประชุมครั้งนั้นมีเรื่ องของสานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอเพื่อพิจารณา จึงมีการอภิปรายกัน ทุกคนก็แสดง
ความเห็นโดยสุ จริ ต ตนเองก็แสดงความเห็นโดยสุ จริ ต โดยกล่าวว่า เคยต้องการที่จะยุบสานักบัณฑิต
อาสาสมัคร และได้กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ตอ้ งการที่จะยุบหน่วยงาน แต่ไม่เคยยุบหน่วยงานใดได้เลย ในรายงาน
การประชุมต้องเขียนไว้หากบันทึกทั้งหมด แต่ไม่มีปัญหาใด สานักบัณฑิตอาสาสมัครจะยังอยูต่ ่อไป
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครสอบถามว่า โดยสรุ ป เป้ าหมายและแผนงานที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิยงั สามารถทาต่อได้ใช่หรื อไม่

-8ประธานกล่าวว่า สามารถทาได้เพราะได้รับการอนุมตั ิเป้ าหมายและแผนงานไปแล้ว
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครกล่าวว่า เข้าใจว่า อธิ การบดีอาจจะได้รับข่าวสารต่าง ๆ
ในเฟซบุค๊ เพราะขณะนี้เกิดความรู ้สึกสับสน เมื่อได้อ่านรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555
เนื่องจากรายงานอยูใ่ นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งบุคคลใดก็สามารถอ่านได้ เมื่ออ่านแล้วส่ วนมากจะเกิด
ความรู ้สึกสับสนว่า เกิดปั ญหาใดขึ้น
ประธานกล่าวว่า เป็ นเรื่ องธรรมดา บุคคลใดอยูห่ น่วยงานใดก็ไม่ตอ้ งการให้หน่วยงานนั้นถูก
ยุบ แต่กล่าวตามตรงว่า หน่วยงานเมื่อเกิดได้ก็ยบุ ได้ ไม่ได้มีสิ่งใดที่อยูย่ งคงกระพัน ตนเองในฐานะอธิการบดี
ตั้งใจจะยุบ 4-5 หน่วยงาน แต่ยงั ยุบไม่ได้แม้แต่หน่วยงานเดียว มีการส่ งรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ไปยุบสถาบันทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่สามารถยุบได้ แต่ได้ผอู ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์คนใหม่และจะทา
ให้สถาบันทรัพยากรมนุษย์ใหญ่กว่าเดิมด้วย เรื่ องใน มธ. ไม่มีเรื่ องใดง่าย ทุกเรื่ องยากทั้งหมด มธ. จึงไม่เดินไป
ข้างหน้าเท่าใด โดยสรุ ปคือ (1) ไม่มีการยุบสานักบัณฑิตอาสาสมัคร (2) ให้ดาเนินการตามนโยบายปกติทุกเรื่ อง
กรณี น้ ีเป็ นรายงานการประชุ มและเป็ นการแสดงความเห็นของคนทัว่ ไปว่า ต้องการเห็นในเรื่ องต่าง ๆ สุ ดท้าย
เมื่อแสดงความเห็นแล้วก็ไม่มีมติใดในเรื่ องนั้น
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครกล่าวว่า หลังจากนี้อาจจะต้องมีการเสนอเรื่ องถึง
อธิ การบดี เพราะในสิ่ งที่ได้กล่าวไปมีขอ้ ที่ทาให้ขดั ข้องใจหลายเรื่ อง
ประธานกล่าวว่า ไม่มีปัญหาใด สามารถเสนอเรื่ องมาได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนาเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จดหมายข่าวคณะสถาปั ตยกรรมศาสตณ์และการผังเมือง ฉบับที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2555 –
เดือนธันวาคม 2554
2. โดมแห่งธรรม ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 – เดือนมีนาคม 2555
3. จุลสารธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปี ที่ 45 เดือนมีนาคม 2555

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสานักงานอธิการบดี ลงวันที่
14 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกาหนดให้แก้ไขภายในวันที่

-921 มีนาคม 2555 นั้น เนื่องจากได้พน้ กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1.1 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้แก่คณะ
พยาบาลศาสตร์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สื บเนื่องจากคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติจดั สรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ สาหรับหน่วยงานที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรร
ในครั้งนี้ หากประสงค์จะขอรับการจัดสรรเพิม่ ให้ช้ ีแจงเหตุผลความจาเป็ นประกอบการพิจารณา
ในกรณี น้ ีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ยงั ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราตามมติขา้ งต้น
และมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพิ่มเติม จานวน 3 อัตรา โดยมี
เหตุผลความจาเป็ นตามที่ช้ ีแจง ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงเห็นควรจัดสรรอัตรากลางให้แก่คณะพยาบาล
ศาสตร์ จานวน 3 อัตรา (ตาแหน่งเลขที่ 6060, 6061 และ 6062)
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ี เป็ นเรื่ องสื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2555 ที่ได้กล่าวว่า ตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยยังมีเหลืออยู่ หากคณะใดเห็นว่าจะเพิ่มตาแหน่งอัตรากาลัง ให้เสนอขอมาที่มหาวิทยาลัย และ
คณะพยาบาลศาสตร์เป็ นคณะแรกที่เสนอขอมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิของผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจานวน 12 และมีมติดงั นี้
(1) ผูส้ มควรได้รับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 7 ราย
(1.1) อาจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
คณะรัฐศาสตร์
(1.2) อาจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน

- 10 (1.3) อาจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(1.4) อาจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(1.5) อาจารย์ ดร.วรณี แพ่งจันทึก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(1.6) อาจารย์ นายแพทย์ กัมพล อานวยพัฒนพล คณะแพทยศาสตร์
(1.7) อาจารย์ แพทย์หญิง สุ ดาทิพย์ ผาติชีพ
คณะแพทยศาสตร์
(2) ผูส้ มควรได้รับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
(2.1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2.2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย คณะแพทยศาสตร์
(2.3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์
(3) ผูส้ มควรได้รับตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
(3.1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ คณะนิติศาสตร์
(3.2) รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒั นา คณะเศรษฐศาสตร์
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานสอบถามว่า ตัวเลขตาแหน่งทางวิชาการของ มธ. เป็ นอย่างไร
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ขณะนี้ตวั เลขทั้งหมดของตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ที่มีอยูแ่ ล้ว และที่อยูใ่ นกระบวนการมีท้ งั สิ้ น 47 คน คณะนิติศาสตร์มีจานวนมากที่สุด จานวน
14 คน รองลงมาคือ คณะรัฐศาสตร์ จานวน 6 คน ที่อยูใ่ นกระบวนการ และคณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 5 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 12 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง ส้านักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพขออนุมัติตัดโอน
ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพเสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราและเงินเดือน นายจุรินทร์ สุ นิตย์สกุล ข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักตรวจสอบภายในชานาญการ อัตราเลขที่ 1111 เงินเดือน 25,080 บาท หัวหน้า
กลุ่มงานตรวจ 2 สานักงานตรวจสอบภายใน สานักงานอธิ การบดี ไปตั้งจ่ายที่สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ สานักงานอธิ การบดี และเปลี่ยนตาแหน่งเป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ เงินเดือน
25,080 บาท
(2) แต่งตั้ง นายจุรินทร์ สุ นิตย์กุล ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ สานักงาน
ส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยให้พน้ จากตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
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(3) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี อัตราเลขที่ 6124
ขั้น 10,050 บาท สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ไปตั้งจ่ายที่สานักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็ นการสับเปลี่ยนกัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 เป็ นกรณี พิเศษ (เดิมจัดสรรโดยให้จา้ งได้ต้ งั แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2555)
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนและแต่งตั้งนายจุรินทร์ สุ นิตย์กุล ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยให้พน้ จาก
ตาแหน่งหัวหน้างานกลุ่มงานตรวจ 2 และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
วุฒิปริ ญญาตรี สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพไปตั้งจ่ายที่สานักงานตรวจสอบภายในเพื่อเป็ น
การสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง ส้านักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการส้านักฯ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ขอถอนเรื่ องนี้ไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่ องดังกล่าว

3.2.4 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัตแิ ต่งตั้งหัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอ
ดาเนินการดังนี้
(1) เปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการ ตาแหน่งเลขที่ 1569 จากตาแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ
เป็ นตาแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ
(2) แต่งตั้ง นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ (ตาแหน่งเลขที่ 1569) ขั้น 27,520 บาท ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานบริ หารและ
ธุ รการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยให้พน้ จากตาแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 12 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งนายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี
ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุ รการ และให้พน้ จากตาแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ สังกัด
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีเสนอขอ
ดาเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตรากลางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตราเลขที่ 4620)
ขั้นวุฒิปริ ญญาโท/เอก ไปตั้งจ่ายที่คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(2) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตรา
เลขที่ 4620) วุฒิปริ ญญาเอก ขั้น 19,230 บาท คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทาง
Management Studies”
(3) จ้าง นายสุ ทธิ กร กิ่งแก้ว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราเลขที่ 4620) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 19,230 บาท
(4) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและกาหนดเงื่อนไขการจ้าง และจ้าง
นายสุ ทธิ กร กิ่งแก้ว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 2 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน
2 ราย (อัตราเลขที่ 5401 และ 5588) วุฒิปริ ญญาโท เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา”
(2) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท ขั้น 14,120 บาท
จานวน 2 ราย ดังนี้
(2.1) นายจิตติภทั ร พูนขา
(อัตราเลขที่ 5401)
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(อัตราเลขที่ 5588)
(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 3 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน
2 ราย (อัตราเลขที่ 4020 และ 4962) วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรทางการแพทย์ และ
วุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ ”
(1.1) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก ขั้น 20,170
บาท จานวน 2 ราย ดังนี้
(1.1.1) นายปริ ญ ทัศนาวิวฒั น์ (ตาแหน่งเลขที่ 4020)
(1.1.2) นายปรี ด์ ิ นิ มมานนิตย์ (ตาแหน่งเลขที่ 4962)
(1.2) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
(2) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
(อัตราเลขที่ 4958) วุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต เป็ น “ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรทางการแพทย์”
(2.1) จ้าง น.ส.เรื อนขวัญ กัณหสิ งห์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่ง
อาจารย์ วุฒิแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต (อัตราเลขที่ 4958) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 14,850 บาท
(2.2) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะสหเวชศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์ เสนอขอดาเนิ นการดังนี้

- 14 (1) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตรา
เลขที่ 5775) วุฒิปริ ญญาโท ขั้น 14,120 บาท เป็ น “ปริ ญญาตรี และโท หรื อเอกทางเทคนิคการแพทย์ หรื อ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(2) จ้าง น.ส.ณัฐมน ศิบุญนันท์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (อัตราเลขที่ 5775) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 14,120 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง น.ส.ณัฐมน ศิบุญนันท์
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตราเลขที่ 5907) ขั้นวุฒิ
ปริ ญญาโท/เอก ซึ่งได้รับจัดสรรคืนจากคณะศิลปศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่คณะนิติศาสตร์
(2) กาหนดเงื่อนไขการจ้างตาแหน่งเลขที่ 5907 ตาแหน่งอาจารย์ เดิมขั้นปริ ญญาโท – เอก
คณะนิติศาสตร์ เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านนิติศาสตร์ ”
(3) จ้าง น.ส.รัชนีกร ลาภวณิ ชชา (อัตราเลขที่ 5907) โดยให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ 1 ขั้น เป็ น
ขั้น 14,850 บาท (อัตราแรกบรรจุปริ ญญาโท 14,120 บาท) เนื่องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์การทางานหลังจาก
สาเร็ จการศึกษาวุฒิปริ ญญาโท โดยเป็ นทนายความและที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั โววอง แอนด์ แอสโซซิเอส์
จากัด เป็ นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 – เดือนเมษายน 2551 และผูช้ ่วยวิจยั จาก United Nations
ESCAP in Bangkok เป็ นระยะเวลา 5 เดือน 5 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน – 28 พฤศจิกายน 2551 รวมมี
ประสบการณ์ จานวน 10 เดือน 5 วัน ซึ่ งเงินส่ วนที่เกินจากงบประมาณที่ได้รับ 730 บาท คณะขอนาเงินจากอัตรา
เลขที่ 5913 มาพอกสมทบ
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและกาหนดเงื่อนไขการจ้าง และจ้าง
น.ส.รัชนีกร ลาภวณิ ชชา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์
ตามที่เสนอ

- 15 3.2.10 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับวุฒิ
นายธี รวุฒิ ศรี พินิจ ตาแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 4494 ขั้น 16,820 บาท ซึ่งได้รับวุฒิปริ ญญาเอก สาขา
เศรษฐศาสตร์จาก The University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ้น เป็ นให้ได้รับ
ค่าจ้างขั้น 19,230 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2555 (วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ)
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินายธีรวุฒิ ศรี พินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้าแหน่งอาจารย์ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
เสนอขอปรับค่าจ้าง น.ส.กุลนารี เสื อโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตราเลขที่
5607) ค่าจ้าง 15,620 บาท ซึ่ งผ่านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้ได้รับค่าจ้างสู งขึ้นเป็ นขั้น 16,400 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 30 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับค่าจ้าง น.ส.กุลนารี เสื อโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจ้าที่จ้างจากงบประมาณ
คณะฯ จ้านวน 3 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอจ้างอาจารย์ประจาที่
จ้างจากงบประมาณคณะนิ ติศาสตร์ วุฒิปริ ญญาตรี เกียรตินิยม โดยให้ได้รับค่าจ้าง 11,540 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป จานวน 3 ราย ดังนี้
(1) นายกนกนัย ถาวรพาณิ ช
(ตาแหน่งเลขที่ 1001)
(2) นายเอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์
(ตาแหน่งเลขที่ 1004)
(3) นายภาคภูมิ โลหวริ ตานนท์
(ตาแหน่งเลขที่ 1005)
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 16 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งอาจารย์ประจาที่จา้ งจากงบประมาณคณะนิติศาสตร์
วุฒิปริ ญญาตรี เกียรตินิยม สังกัดคณะนิติศาสตร์ จานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติก้าหนดต้าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6028 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริ ญญาตรี )
ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง คณะสหเวชศาสตร์ขออนุมัติก้าหนดต้าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์ เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6036 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ
ปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.15 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติก้าหนดต้าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 2 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองกิจการนักศึกษาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6024 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
(วุฒิปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท และอัตราเลขที่ 6025 เป็ นตาแหน่งพยาบาล (วุฒิปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 17 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดกองกิจการนักศึกษา จานวน 2 อัตรา ตามที่เสนอ

3.2.16 เรื่อง ส้านักงานบริหารศูนย์ล้าปางขออนุมัติก้าหนดต้าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานบริ หารศูนย์ลาปางเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6027 เป็ นตาแหน่งบุคลากร
(วุฒิปริ ญญาตรี ) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดสานักงานบริ หารศูนย์ลาปาง ตามที่เสนอ

3.2.17 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติก้าหนดต้าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันทรัพยากรมนุษย์เสนอขอกาหนด
ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6041 เป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
(วุฒิปริ ญญาโท) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามที่เสนอ

3.2.18 เรื่อง ส้านักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอปรับ
ค่าจ้าง นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตรา
เลขที่ 5777) ค่าจ้าง 11,390 บาท ซึ่ งผ่านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
ให้ได้รับค่าจ้างสู งขึ้นเป็ นขั้น 11,660 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 6 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 18 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับค่าจ้างนายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.2.19 เรื่อง ส้านักหอสมุดขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักหอสมุดเสนอขอปรับค่าจ้าง
น.ส.อนงค์พรรณ เสนาะกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งบรรณารักษ์ (อัตราเลขที่
4192) ค่าจ้าง 11,120 บาท ซึ่ งผ่านการประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ให้
ได้รับค่าจ้างสู งขึ้นเป็ นขั้น 11,660 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับค่าจ้าง น.ส.อนงค์พรรณ เสนาะกลาง พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสานักหอสมุด ตามที่เสนอ

3.2.20 เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติจา้ งลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต้าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์ เสนอขอจ้าง Mr. Lowell
Dean Skar ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 37,120 บาท ค่าเช่า
บ้านเดือนละ 8,000 บาท มีกาหนด 12 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Lowell Dean Skar เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.21 เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจ้า
ตามสัญญา จ้านวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
เสนอขอจ้างผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เจตน์ศกั ดิ์ แสงสิ งแก้ว เป็ นอาจารย์ประจาตามสัญญา อัตราค่าจ้างเดือนละ
25,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 19 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า จากการที่ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการเข้าตรวจกับนักจิตวิทยา
จะเริ่ มใช้กบั กลุ่มอาจารย์ชุดใหม่ หมายความว่า เรี ยกให้มาทางานแล้วค่อยไปตรวจสุ ขภาพจิต หรื อต้องรอผลการ
ตรวจสุ ขภาพจิตก่อนแล้วจึงมาทางาน เพราะจากการประสานงานใช้เวลาเรี ยกคิวประมาณหนึ่งเดือน
เพราะฉะนั้นจะเรี ยกมาทางานเลยได้หรื อไม่ หรื อรอผลการตรวจสุ ขภาพจิตก่อนจึงเรี ยกมาทางาน
ประธานสอบถามว่า ขอให้เรี ยกมาทางานเลยได้หรื อไม่ และเหตุใดจึงใช้เวลาเรี ยกคิว
ประมาณหนึ่งเดือน การนัดตรวจสุ ขภาพจิตใช้เวลาหนึ่งเดือนสาหรับอาจารย์ใหม่ใช่หรื อไม่
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ขอรับเรื่ องนี้ไปพิจารณา เพราะเพิง่ ทาเรื่ องเสนออธิ การบดี
เพื่อลงนามในประกาศ
ประธานกล่าวว่า ขอให้ลดระยะเวลาในการเรี ยกตรวจ เพราะหนึ่งเดือนเป็ นเวลาที่นาน
เกินไป
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า กรณี คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อสอบได้ก็ได้รับผลการตรวจ
สุ ขภาพจิตจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กรณี น้ ีไม่น่าจะล่าช้า
4. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า เหตุใดจึงไม่ให้ตรวจสุ ขภาพจิตก่อนแล้วจึงเข้ามาเป็ นอาจารย์
หากเข้ามาแล้วไปตรวจก็ไม่ทราบว่า ผลการตรวจจะเป็ นอย่างไร ต้องการเปรี ยบเทียบว่า วิธีใดจะดีกว่า
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ในประกาศของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เขียนไว้วา่ ต้อง
ตรวจสุ ขภาพจิตเพื่อนาผลมาประกอบการสัมภาษณ์ ซึ่ งมีข้ นั ตอนอยู่ เพราะฉะนั้นหากทาโดยการลัดขั้นตอนจะ
เป็ นการแย้งกับข้อกาหนดนั้น
ประธานกล่าวว่า กรณี ที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ สอบถาม เป็ นอาจารย์ชุดที่เพิ่งได้รับการ
อนุมตั ิ ไม่ใช่ชุดที่ไปข้างหน้า แต่การบังคับใช้กบั ชุดต่อไปว่า จะเริ่ มใช้เมื่อใด หมายความว่า กรณี ที่เสนอขอ
อนุมตั ิในการประชุมครั้งนี้ อยูใ่ นกระบวนการที่ทามาแล้ว ซึ่ งเป็ นช่วง Interim สาหรับในการประชุมครั้งต่อไป
ขอให้ผา่ นการตรวจสุ ขภาพจิตก่อน ในครั้งนี้ขอให้เป็ นไปตามที่คณบดีคณะนิ ติศาสตร์ เสนอ แต่การขออนุมตั ิ
ครั้งต่อไปต้องตรวจสุ ขภาพจิตก่อนแล้ว จึงเสนอขออนุมตั ิ ก.บ.ม.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เจตน์ศกั ดิ์ แสงสิ งแก้ว เป็ น
อาจารย์ประจาตามสัญญา สังกัดคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรื่อง ส้านักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจขออนุมัติแผน
อัตราก้าลัง 4 ปี
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะ
วิสาหกิจเสนอขอความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง 4 ปี ของพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจาและประเภท

- 20 ชัว่ คราว เพื่อเป็ นฐานข้อมูลและดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
เงินรายได้ พ.ศ. 2552
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแผนอัตรากาลัง 4 ปี พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจา
และประเภทชัว่ คราว สานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพราะวิสาหกิจ ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง ส้านักหอสมุดขออนุมัติปรับแผนอัตราก้าลัง 4 ปี
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักหอสมุดเสนอขอปรับแผนอัตรากาลัง
4 ปี พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจา จานวน 33 อัตรา โดยแบ่งเป็ นสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 21 อัตรา
และสายลูกจ้าง จานวน 12 อัตรา ดังนี้
(1) ปรับแผนอัตรากาลังพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556
ดังนี้
(1.1) ปรับวุฒิการศึกษา จานวน 3 อัตรา จากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
(1.2) ปรับเปลี่ยนสายงาน จานวน 1 อัตรา
(1.3) เพิ่มตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา และปรับลดตาแหน่งนักการภารโรง
จากเดิม 3 อัตรา เหลือ 2 อัตรา
(2) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับแผนอัตรากาลัง 4 ปี ของพนักงานเงินรายได้ ประเภท
ประจา สานักหอสมุด ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง ขอเสนอการมอบอ้านาจแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่
ต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร สาหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ข้อ 14.1 กาหนดให้หน่วยงานเสนอบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง หรื อระดับกลาง ตามองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ที่กาหนด เพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.ม. เป็ นการ
เฉพาะราย นั้น

- 21 เพื่อให้การดาเนิ นการประเมินบุคคลเข้าสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร เป็ นไปด้วยความคล่องตัวและ
รวดเร็ ว จึงเห็นควรนาเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มอบอานาจให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อระดับกลาง ตามองค์ประกอบที่กาหนด
ไว้ในประกาศฯ ดังกล่าวต่อไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิมอบอานาจให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อระดับกลาง ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง ขอเสนอการมอบอ้านาจแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
ต่อสัญญาจ้าง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
กาหนดให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการต่อสัญญาจ้างตามองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
เนื่องจากมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างไม่เป็ นไปตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมี
กรณี ที่ผขู ้ อรับการประเมินมีฐานะเป็ นกรรมการขององค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่ งอานาจในการ
แต่งตั้งกรรมการเพื่อประเมินฯ แทน นั้น เป็ นอานาจของ ก.บ.ม.
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็ นไปด้วยความคล่องตัว จึงเห็นควรนาเสนอ ก.บ.ม. มอบอานาจให้อธิการบดีเป็ นผู้
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง กรณี ที่องค์ประกอบไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีเรื่ องใดซับซ้อน ระเบียบเขียนไว้แล้วว่า ต้องแต่งตั้งบุคคลใดบ้าง
แต่ระเบียบไปเขียนไว้อีกว่า ต้องเสนอ ก.บ.ม. ดังนั้นเพื่อให้ ก.บ.ม. ไม่ตอ้ งพิจารณา จะให้อธิการบดีเป็ นผู้
พิจารณา ยกเว้นกรณี ที่ผิดปกติจะเสนอ ก.บ.ม.
นายนัทธี ฤทธิ์ ดี กล่าวว่า หากพิจารณาตามข้อ 14.1 เขียนว่า ให้เป็ นอานาจเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อ ก.บ.ม. เป็ นการเฉพาะราย เกรงว่า หากมอบอานาจให้อธิ การบดีโดยไม่เสนอ ก.บ.ม. จะเกิดความไม่
ชอบด้วยกฎหมายขึ้น การแก้ไขประกาศ น่าจะเป็ นเรื่ องดีกว่าการมอบอานาจในที่ประชุม ก.บ.ม.
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่ได้เขียนเรื่ องการมอบอานาจของ ก.บ.ม. ไว้ เหมือนกับการไม่ได้
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แล้ว ในคราวนี้ ขอให้มอบอานาจในลักษณะนี้ก่อน แต่ขอให้รับข้อสังเกตนี้ไปพิจารณาแก้ไข

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิมอบอานาจให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้
ดาเนินการแก้ไขประกาศในประเด็นดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4.1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่อธิการบดีมีนโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักศึกษาในการแข่งขันระดับสากลและเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน โดยได้เชิ ญผูบ้ ริ หารจากคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาเข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ
ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทให้แก่นกั ศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี นั้น
ฝ่ ายวิชาการขอเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทสาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ดังนี้
1. ปัจจุบนั คณะศิลปศาสตร์ได้เปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้ว โดยเป็ นหลักสู ตร
ที่ค่อนข้างเข้มข้น เพราะมีจานวนหน่วยกิตรวมถึง 24 หน่วยกิต แต่เนื่องจากปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้กาหนด
หน่วยกิตขั้นต่าของวิชาโทไว้เพียง 15 หน่วยกิต คณะศิลปศาสตร์ จึงจะพิจารณาทบทวนหลักสู ตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษของภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยจัดหลักสู ตรวิชาโทสาหรับนักศึกษานอกคณะเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสู ตร
และกาหนดให้เรี ยนเพียง 15 – 18 หน่วยกิต เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษได้มาก
ขึ้น
2. สถาบันภาษาจะดาเนินการจัดทาหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษขึ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งไม่ซ้ าซ้อน
กับวิชาโทภาษาอังกฤษของภาควิชาภาษาอังกฤษ ให้เป็ นวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชี พ (English for Special
Purposes) ซึ่ งเน้นการเรี ยนการสอนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนาไปใช้ในการทางาน โดยกาหนด
จานวนหน่วยกิตเป็ น 15 หน่วยกิต (ไม่นบั รวมรายวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดภาษาอังกฤษส่ วนที่ 1 หรื อส่ วนที่ 2
และไม่นบั รวมวิชาภาษาอังกฤษ (EL) ซึ่งระบุเป็ นวิชาเฉพาะหรื อวิชาบังคับนอกสาขา)
3. ในการจัดการศึกษาหลักสู ตรวิชาโทด้านภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์และสถาบันภาษา
จะส่ งผลให้ท้ งั 2 หน่วยงานต้องมีภาระงานสอนเพิ่มขึ้น และจะต้องมีผสู ้ อนเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ท้ งั 2 หน่วยงานพิจารณาว่า มีความจาเป็ นต้องใช้อตั ราอาจารย์เพิ่มขึ้นจานวนกี่อตั รา
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตราให้หน่วยงานทั้งสองอย่างเหมาะสมต่อไป

- 23 4. เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนวิชาด้านภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิภาพ มหาวิทยาลัย
จาเป็ นต้องจัดห้องเรี ยนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่ตอ้ งการศึกษาวิชาโทด้านภาษาอังกฤษทั้งสอง
รู ปแบบ
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า นักศึกษา มธ. จานวนมากต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท แต่
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโทของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ และในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้า
สู่ ประชาคมอาเซี ยน จึงให้โจทย์กบั คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาว่า หากนักศึกษา มธ. ซึ่ งมีอยูป่ ี ละประมาณ
6,000 – 7,000 คน และมีผตู ้ อ้ งการเรี ยนเพิ่มประมาณ 1,000 คน จากเดิมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จะแก้ไขปั ญหาได้
อย่างไรบ้าง ซึ่ งได้มีการประชุมกลุ่มย่อยและหารื อโดยสรุ ปแนวทาง คือ สถาบันภาษา และคณะศิลปศาสตร์
จะช่วยมหาวิทยาลัยจัดบุคลากรมาสอนให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษมากขึ้น การที่จะทาในรู ปแบบ
นี้ตอ้ งให้สถาบันภาษา และคณะศิลปศาสตร์ จดั สอนด้วย ซึ่ งคณะศิลปศาสตร์ มีวชิ าโทอยูแ่ ล้ว หากใช้ตามสู ตรนี้
วิชาโทภาษาอังกฤษในอนาคตจะมี 3 หลักสู ตร วิชาโทภาษาอังกฤษปั จจุบนั ที่คณะศิลปศาสตร์ จดั อยูป่ ระมาณ
24 หน่วยกิต วิชาโทภาษาอังกฤษที่สองคือ วิชาโทภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอให้คณะศิลปศาสตร์ จดั ให้
ซึ่งอาจจะเป็ น 15 หน่วยกิต หรื อ 18 หน่วยกิต หากเป็ นไปได้มหาวิทยาลัยต้องการให้เป็ น 15 หน่วยกิต และวิชา
โทภาษาอังกฤษที่สามคือ ที่สถาบันภาษาจัด โดยให้นกั ศึกษาเลือกว่า ต้องการเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษรู ปแบบ
ใด กรณี น้ ีจะทาให้นกั ศึกษา มธ. มีทางเลือกมากขึ้นในการเรี ยนภาษาอังกฤษ หลายคนตั้งคาถามเรื่ องมาตรฐานว่า
วิชาโทภาษาอังกฤษทั้ง 3 รู ปแบบมีจานวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน ซึ่ งกรณี น้ ีจะมีปัญหาอยูบ่ า้ ง แต่สามารถอภิปราย
ได้เพื่อเป็ นแนวทางให้ 2-3 หน่วยงานไปพิจารณา โดยส่ วนตัวเห็นว่า หากเป็ นวิชาโทภาษาอังกฤษ 24 หน่วยกิต
จะมีปัญหามาก เห็นว่า ควรลดลงมา ไม่จาเป็ นต้องมีหน่วยกิตมาก แต่หากบุคคลใดต้องการเรี ยน 24 หน่วยกิต
ก็สามารถทาได้ โดยการเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต และบวกเพิ่มเข้าไป ไม่มีปัญหาใด เรื่ องอื่น
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้ท้ งั หมด เช่น เรื่ องจานวนอาจารย์ที่เพิม่ ขึ้น สถาบันภาษาได้ขออาจารย์ชาว
ต่างประเทศจานวน 15 คน จากนโยบายนี้ ซึ่ งมหาวิทยาลัยพิจารณาว่า จะทาอย่างไร อาจจะเป็ นการจัดสรร
งบประมาณให้ ต่อไปนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซ่ ึงอ่อนภาษาอังกฤษจะได้พฒั นาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เป็ นเรื่ องที่ดีกบั นักศึกษารุ่ นใหม่ที่จะสามารถเรี ยน
ภาษาอังกฤษได้ ในสมัยก่อนมีปัญหาเรื่ องโควตา ไม่วา่ จะเปิ ดวิชาโทภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด แต่มีนกั ศึกษา
จานวนหนึ่งที่ไม่สามารถลงเรี ยนได้ ต้องการเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษมาก แต่ไม่สามารถเรี ยนได้ เนื่ องจากไม่มี
โควตา ประเด็นที่สอง จากการหารื อในการประชุมครั้งที่ 5/2555 ที่จะมีการสอบ Placement Test (PT) ระหว่าง
ทางหรื อสอบก่อนจบการศึกษา ไม่ทราบว่า มีความคืบหน้าอย่างไร น่าจะไปด้วยกันได้สาหรับ Placement Test
และ Exit Test
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(PT) ค่อยอภิปรายอีกครั้งหนึ่ ง
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบนั คณะศิลปศาสตร์เปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาโท
ภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้ว 24 หน่วยกิต จากการหารื อในเบื้องต้น 24 หน่วยกิตนี้ อาจจะทาในลักษณะเฉพาะสาหรับ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อคงความเข้มข้นไว้โดยเน้นที่ภาษาอังกฤษ ส่ วนวิชาโทที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให้จดั ยังคงเป็ นวิชาโทของคณะศิลปศาสตร์ เพียงแต่เหมือนเป็ นการจัดให้เพื่อเอื้อให้กบั นักศึกษาที่อยูน่ อกคณะ
และต้องการเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษที่คณะศิลปศาสตร์ ส่ วนจานวนหน่วยกิตอาจจะเป็ น 15 หน่วยกิต หรื อ
18 หน่วยกิต ซึ่ งยังไม่ได้หารื อกัน แนวทางอาจจะเป็ นลักษณะของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เช่น เน้นที่
Listening Speaking และวิชาที่จะบรรจุไว้ในกลุ่มวิชาเหล่านี้อาจจะเป็ นวิชาที่สอนเรื่ องการสื่ อสารพื้นฐานจริ ง ๆ
โดยมีแนวคิดว่า นักศึกษาเมื่อเรี ยนจบแล้วสามารถสื่ อสารได้ในเบื้องต้น คือ เมื่อพบชาวต่างชาติแล้วสามารถ
สื่ อสารได้ รวมทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับต้นเท่านั้น ขณะนี้การที่กล่าวว่า เป็ นระดับที่พอใช้งานได้
ปรากฎว่า ได้ไปจัดลงในวิชาโทภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่คณะศิลปศาสตร์ ตอ้ งคิดต่อไป หากกาหนดไว้
15 หน่วยกิต หรื อ 18 หน่วยกิต และยังได้เพียงพื้นฐานก็มีความกังวลในเรื่ องคุณภาพ แต่หากจะให้เป็ น
24 หน่วยกิต จะเข้มข้นเกินไป และเป็ นส่ วนที่ตอ้ งดาเนินการต่อไป
4. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า วิชาโทภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิตของคณะศิลปศาสตร์ และ
วิชาโทภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิตของสถาบันภาษาแตกต่างกันอย่างไร และเกณฑ์ที่นกั ศึกษาจะไปเลือกสมควร
เลือกอย่างไร กรณี น้ ีตอ้ งมีความชัดเจน ประเด็นที่สอง จานวนหน่วยกิตรวมจะกระทบหรื อไม่ เพราะปกติ
หลักสู ตรกาหนดไว้วา่ หากจะได้วชิ าโทที่เขียนในทรานสคริ ปต์ตอ้ งได้ 24 หน่วยกิต สมมติเรี ยนวิชาโท
ภาษาอังกฤษแล้ว 15 หน่วยกิต ส่ วนที่เหลือจะทาอย่างไร คณะจะดูแลอย่างไร กรณี น้ ี อาจจะมีผลกระทบ ประเด็น
ที่สาม แต่ละสาขาต้องการภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา เช่น กรณี ของคณะรัฐศาสตร์ ตอ้ งการ English for Political
Science คณะนิติศาสตร์ ก็ตอ้ งการภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา สถาบันภาษาหรื อคณะศิลปศาสตร์ จะมีสิ่งเหล่านี้
หรื อไม่ ในที่สุดในอนาคตนักศึกษาต้องการความรู ้ที่ Specific
5. ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า หากจะให้มีวชิ าโทประเภท 15 หน่วยกิต และ
24 หน่วยกิต อาจจะมีความลักลัน่ และจะทาให้เกิดความลาบาก ระดับปริ ญญาตรี ในต่างประเทศ 15 หน่วยกิต
ถือเป็ นวิชาเอกแล้วในระดับ Liberal Arts กรณี มธ. หาก 15 หน่วยกิตเป็ นวิชาโทก็เป็ นเรื่ องดี แต่สาหรับคณะ
และสาขาที่ตอ้ งการความเข้มข้นควรจะออกแบบหน่วยกิตในลักษณะ 15 หน่วยกิต บวก 9 หน่วยกิต หมายความ
ว่า 15 หน่วยกิตเป็ นวิชาโท แต่หากเรี ยนเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต จะมี Certificate บางอย่างมอบให้
คือ หากเรี ยน 3 วิชาที่เจาะลึกด้านใดด้านหนึ่ ง เช่น Political Science เรื่ องการแปล เรื่ อง Tourism จะเป็ นการ
ออกแบบหลักสู ตรที่มีความชัดเจนมากขึ้น หมายความว่า กาหนดวิชาโทภาษาอังกฤษอยูท่ ี่ 15 หน่วยกิต แต่หาก
ต้องการเรี ยนเข้มข้นเจาะลึกด้านใดด้านหนึ่งเป็ นพิเศษหลังจาก 15 หน่วยกิตนี้ เรี ยนอีก 3 วิชา จะได้ Certificate
จากคณะนั้น เพื่อทาให้เป็ นมูลค่าเพิ่มสาหรับนักศึกษาหรื อบัณฑิตที่จะจบออกไป

- 25 อีกเรื่ องหนึ่งจะขอให้คณะศิลปศาสตร์และสถาบันภาษาออกแบบหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
สาหรับผูท้ ี่ทางานเป็ น Service Provider สาหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ขณะนี้ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้ส่ง
บุคลากรไปเรี ยนกับสถาบันภายนอกเป็ นจานวนมาก เห็นว่า เมื่อเปิ ดประชามคมอาเซี ยนแล้วทุกหน่วยงาน
จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศมากขึ้น หากทาให้บุคลากรที่ทางานในสายสนับสนุนวิชาการที่เป็ นด่าน
หน้ามีความสามารถด้านภาษามากขึ้นจะเป็ นการดีมาก และสถาบันภาษาหรื อคณะศิลปศาสตร์ ควรออกแบบ
หลักสู ตรเพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อเป็ นการสื่ อสารเพื่องานบริ การในเบื้องต้น การตอบรับ
การเจรจาเบื้องต้น เช่น การร่ างหนังสื อเบื้องต้น ตลอดจนส่ งต่อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเป็ นประโยชน์มาก
ประธานกล่าวว่า ประเด็นหลังน่าจะเป็ นเรื่ องของสถาบันภาษา และเป็ นเรื่ องของบุคลากร
ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับไปพิจารณา หากเป็ นเช่นนี้ให้ทดลองทา มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเรื่ องเงิน
ค่าสอนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องการให้บุคลากรเรี ยนภาษาอังกฤษและต้องการให้บุคลากรพูดภาษาอังกฤษได้
6. ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากล่าวว่า ในขณะที่ตนเองอยู่
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี พบว่าในส่ วนของวิชาโทมีปัญหามาก
มีเพียงคณะเดียวที่กาหนดวิชาโทตายตัวคือ คณะนิ ติศาสตร์ ซึ่ งกาหนดไว้วา่ 24 หน่วยกิตประกอบด้วยวิชา
ใดบ้าง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามนั้นได้ทนั ที แต่กรณี ของภาษาอังกฤษจานวน 24 หน่วยกิต เดิมจะมี
ลักษณะต้องเรี ยนรหัส 2 กี่วชิ า รหัส 3 กี่วชิ า และรหัส 4 กี่วชิ า และสามารถเลือกได้วา่ รหัส 2 รหัส 3 และรหัส 4
ส่ วนหนึ่งมาจากสถาบันภาษาได้ที่เป็ นวิชา EL ส่ วนหนึ่งมาจากวิชา EG ของคณะศิลปศาสตร์ ยังคงเป็ นลักษณะ
นี้หรื อไม่ หรื อเป็ นลักษณะที่แยกจากกัน หรื อเป็ นลักษณะใด ส่ วนจานวน 15 หน่วยกิต เป็ นเรื่ องที่ดีและได้วชิ า
โทด้วยใช่หรื อไม่ ในทรานสคริ ปต์จะปรากฎวิชาโทด้วยใช่หรื อไม่
7. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า เป็ นสิ่ งที่ดีมากและจะแก้ปัญหาตั้งแต่สมัยที่เป็ นนักศึกษาได้
คณะนิติศาสตร์ ได้ประสานกับ
ใน
เพราะ
นักศึกษามีวชิ า
เรี ยน
หากมีนกั ศึกษาเรี ยน 60-70 คน
หลังจากที่ทา Placement Test แล้ว จะช่วยให้นกั ศึกษาซึ่ งเรี ยนหนักในช่วงกลางวัน แทนที่จะลงทะเบียนเรี ยน
ในช่วงกลางวันอย่างเดียว สามารถลงเรี ยนได้ในช่วงเย็น หากสามารถหาอาจารย์ที่เสี ยสละสอนนอกเวลาและ
เพิ่มค่าสอนให้ เห็นว่า การเรี ยนในช่วงเย็นช่วยทาให้ไม่ตอ้ งไปแออัดทั้งห้องและตารางสอนปกติ จะทาให้
นักศึกษามีสมาธิ มากขึ้น เห็นว่า กรณี น้ ีจะช่วยได้มาก เพราะที่คณะนิติศาสตร์ อธิ การบดีได้เริ่ มไว้แล้วในขณะที่
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะนิ ติศาสตร์ คือ การสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน มีนกั ศึกษาจานวนมาก
เรี ยนในช่วงเย็น และเมื่อให้ AUA มาสอนก็มีนกั ศึกษาเพิ่มมาอีกส่ วนหนึ่ง หากกระจายออกไปได้ในช่วงเย็น
อาจารย์ก็ไม่ตอ้ งสอนหนักมากในช่วงกลางวัน นักศึกษาก็ไม่ตอ้ งเรี ยนหนักมากเช่นกัน ประเด็นที่สอง เรื่ องสาขา
เฉพาะ หากเป็ นไปได้แต่ละคณะจัดสอนเองด้วยจะเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะเป็ นเรื่ องที่ยากมากจากคนที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษทัว่ ไปแล้วมาสอนด้านเฉพาะ โดยข้อเท็จจริ งแล้วอาจจะสอนได้ แต่อาจจะไม่ดีมาก ในขณะที่
อาจารย์ที่สอนเป็ นนักกฎหมายจะได้ทาให้เป็ นมาตรฐานได้ เห็นว่า หากเป็ น General English และมหาวิทยาลัย

- 26 ช่วยโดยการกระจายชัว่ โมงเรี ยนออกไป โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูห่ อพักอยูแ่ ล้ว หากเรี ยนในช่วงเย็นได้จะ
สะดวก แทนที่จะเรี ยนทุกวันอาจจะเรี ยนเพียงวันเดียว วันละ 3 ชัว่ โมง จะทาให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลามากในการ
พยายามมาเรี ยน
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า กรณี น้ ี เห็นด้วย แต่หากมหาวิทยาลัยกาหนด
เป็ นลักษณะที่ให้แต่ละสาขาวิชามีการบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษอย่างน้อยกี่หน่วยกิต แทนที่จะเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยจัดเป็ นวิชาโทภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ คือ บรรยายในเนื้อหาของวิชาในสาขานั้นให้เป็ นภาษาอังกฤษ เช่น
9 หน่วยกิต หรื อ 15 หน่วยกิต หากสอบถามว่า เหตุใดไม่ให้คณะกาหนดเอง เพราะจะไม่เป็ นโครงสร้างของทั้ง
มหาวิทยาลัย หากคณะกาหนดเองจะมีคาถามว่า เหตุใดคณะนี้ทาเช่นนี้ แต่อีกคณะหนึ่งไม่ทา ซึ่ งเป็ นคาถามจาก
นักศึกษา หากกาหนดจากมหาวิทยาลัยจะไม่มีคาถามเหล่านี้ กรณี น้ ี เป็ นไปได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า จะเป็ นการสอบถามมาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอบถามไปที่คณะ กรณี น้ ี
เป็ นเรื่ องที่ดีและได้คิดไว้แล้ว โดยจะให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเรื่ องคณะ
ต้องเปิ ดวิชาเรี ยนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 วิชา หรื อ 5 วิชา และจะพิจารณาอีกเรื่ องหนึ่งคือ คณะต้องมีอาจารย์
ต่างประเทศประจาอยูท่ ี่คณะไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ซึ่ งขณะนี้กาลังพิจารณาตัวเลข เข้าใจว่าเกือบทุกคณะมีท้ งั
หมดแล้ว คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีมีอาจารย์ต่างประเทศจานวนมาก คณะนิติศาสตร์ มี 2 คน สถาบัน
ภาษามีเป็ นจานวนมาก ขณะนี้กาลังพิจารณาภาพรวมและจะเสนอเป็ นแพคเกจเข้ามาอีกครั้งหนึ่งว่า หากจะ
กระตุน้ ทาให้ความเป็ นนานาชาติของ มธ. ดีข้ ึน จะทาอย่างไร มหาวิทยาลัยขอรับข้อสังเกตของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิจารณา
9. คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ กล่าวว่า ในการพิจารณาว่า จานวนหน่วยกิตเพียงพอหรื อไม่
โดยข้อเท็จจริ งแล้วขึ้นอยูก่ บั ทักษะที่จะได้หลังจากที่เรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษแล้วคือสิ่ งใด ต้องการระดับ
คุณภาพเพียงใดของการอ่าน ฟัง และเขียน ซึ่ งกรณี น้ ีจะนาไปสู่ จานวนหน่วยกิตที่เพียงพอที่จะได้ทกั ษะระดับนี้
หรื อไม่ เพราะ 15 หน่วยกิตไม่เพียงพอ สาหรับนักศึกษาที่เรี ยนในประเทศไทย
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากมีขอ้ จากัดหลายเรื่ อง แต่พยายามที่จะปรับไปเรื่ อย ๆ หากจัดวิชา
โทและมีนกั ศึกษา มธ. เรี ยนวิชาโทเพิม่ อีกประมาณ 1,000 คน/ปี ถือเป็ นผลตอบรับที่ดีมาก ตัวเลข 1,000 คน คือ
ให้เรี ยนวิชาโท แต่มีนกั ศึกษาอีกจานวนหนึ่งที่ไม่ได้เรี ยนวิชาโท แต่ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นรายวิชาและมีจานวน
มาก ซึ่ งยังไม่สามารถประเมินได้วา่ มีเท่าใด แต่จะปรับในลักษณะนี้ไปก่อน หากสอบถามว่า เรี ยนวิชาโท
ภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิตแล้วจะพูดภาษาอังกฤษได้หรื อไม่ หรื อสื่ อสารได้ดีหรื อไม่ คาตอบคือ คงไม่ดี ต้อง
เรี ยนมากกว่านี้ แต่กรณี น้ ีเป็ นการปรับครั้งแรกของ มธ. และเป็ นการปรับครั้งใหญ่จะพยายามทาให้ดีที่สุด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เนื่องจากอาจจะชี้แจงไม่ครบทุกประเด็น แต่จะรับไป
พิจารณาเพื่อประชุมหารื อร่ วมกับคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาต่อไป โดยเฉพาะในเรื่ องของการสอบ
Placement Test (PT) คงต้องหารื อกันให้เป็ นรู ปธรรมกว่านี้ สาหรับหลักสู ตรวิชาโทปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้
กาหนดไว้วา่ จานวนหน่วยกิตรวมขั้นต่าคือ 15 หน่วยกิต ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ สกอ. เพราะฉะนั้นที่เคยทามาแต่

- 27 เดิม 24 หน่วยกิต สามารถลดลงไปได้ และการเสนอหลักสู ตรวิชาโทต้องมีโครงสร้างรายวิชาที่ชดั เจน ซึ่ ง
กรรมการ ก.บ.ม. บางท่านได้สอบถามว่า ต้องมีวชิ าใดบ้าง กรณี น้ ีตอ้ งมีการกาหนดให้ชดั เจน แต่อาจจะมีการ
เทียบเคียงกันได้ และหลักเกณฑ์ในการตั้งหลักสู ตรวิชาโทของคณะศิลปศาสตร์ ที่จะลดจานวนหน่วยกิตจาก
24 หน่วยกิต เป็ น 15-18 หน่วยกิต และของสถาบันภาษา กรณี น้ ี ตอ้ งไปหารื อกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาว่า
รายวิชาต่าง ๆ มีความเหมาะสมและมีความแตกต่างกันอย่างไร แต่สาเหตุสาคัญที่ให้ท้ งั สองหน่วยงานเปิ ด
หลักสู ตรวิชาโทเพราะต้องรองรับนักศึกษาเป็ นจานวนมาก หากมีหน่วยงานที่ช่วยกันรับผิดชอบการจัดการเรี ยน
การสอนด้านภาษาจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะขนาดของนักศึกษาจะต้องน้อย และจะมีปัญหาเรื่ อง
จานวนอาจารย์ผสู ้ อนอย่างมาก เพราะฉะนั้นหลักสู ตรวิชาโทของคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาที่เสนอมามี
ความคล้ายคลึงกัน แต่ตอ้ งพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ ง และจะเสนอให้มีโครงสร้างที่ชดั เจนต่อไป ส่ วนเรื่ อง
การจัดตารางสอนต้องมีการพิจารณาภาพรวมในการจัด เช่น วิชาสหวิทยาการ ปัจจุบนั มีการจัดการเรี ยนการสอน
ในบางวิชา เช่น TU 120 มีการจัดขนาดของห้องเรี ยนให้เล็กลงเพื่อให้มีการติวในวิชานี้ ซึ่ งการจัดเช่นนี้สาหรับ
นักศึกษาจานวนมากเป็ นเรื่ องที่ลาบากมาก ขณะนี้ใช้ช่วงพักกลางวันของนักศึกษาจัดเป็ น Section ย่อย ๆ
ประมาณ 50 คน หรื อ 100 คน เพื่อรองรับนักศึกษา เพราะฉะนั้นการจัดตารางสอนในช่วงเย็นที่มีการเสนอ
ต้องพิจารณาและทาให้เป็ นระบบเพื่อที่จะรองรับนักศึกษาที่จะมาลงเรี ยนวิชาทางด้านภาษาได้ เพราะนอกจาก
ภาษาอังกฤษ มีการเสนอในเรื่ องของภาษาอาเซี ยนด้วย ซึ่ งต่อไปอาจจะต้องมีการเปิ ดวิชาภาษามลายู ภาษา
อินโดนีเซีย ต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนในด้านภาษาอีกมาก
10. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากหลักสู ตรในปั จจุบนั จะมีคณะต่าง ๆ มาเลือกวิชา
ภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ ไปเป็ นวิชาบังคับนอกคณะ ในส่ วนนี้คณะศิลปศาสตร์ จึงยังไม่ได้เสนอวิชาโท
ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทา เพราะต้องการใช้เวลาพิจารณาภาพรวมทั้งหมดก่อนว่า คณะต่าง ๆ เรี ยนวิชาใด
ไปบ้าง และกรณี น้ ียงั ไม่ได้รับความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยว่า จะให้เริ่ มใช้เมื่อใด ใช้ในปี การศึกษาที่จะถึงนี้
หรื อไม่ หากเป็ นเช่นนั้นต้องเร่ งทาเพราะต้องพิจารณาว่า หากบรรจุบางวิชาไปแล้วและเป็ นวิชาบังคับนอกคณะ
นักศึกษาในคณะจะไม่สามารถลงเรี ยนในส่ วนนี้ได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาต้องได้เรี ยนเพิ่มอยูแ่ ล้ว จานวนหน่วย
กิตวิชาโท 15 หน่วยกิต หรื อ 18 หน่วยกิต คือ จานวนที่บงั คับเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นจะมีวชิ าบังคับ
นอกคณะซึ่งจะเป็ นวิชาภาษาอังกฤษ EG และจะต้องพิจารณาว่า มีวชิ าใดบ้างที่แต่ละคณะเลือกไป เพื่อจะได้ไม่
ซ้ าซ้อนกัน เห็นว่า ต้องใช้เวลาในการทารายละเอียดส่ วนนี้เพราะต้องใช้ท้ งั มหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวว่า ต้องการให้ใช้ต้ งั แต่เดือนมิถุนายน 2555 แต่หากไม่พร้อมก็ไม่มีปัญหาใด
ที่ผา่ นมาวางหลักเกณฑ์ไว้วา่ คณะศิลปศาสตร์ สอนภาษาอังกฤษบนพื้นฐาน Classic คือ เรี ยนไวยากรณ์และเรื่ อง
ต่าง ๆ เชิงทฤษฎีค่อนข้างเข้มข้น สถาบันภาษาเป็ นการเรี ยนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เฉพาะเรื่ อง โดยแบ่งหน้าที่
ในลักษณะนี้ ส่ วนเรื่ องใหม่ที่มหาวิทยาลัยขอคือ มอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ ไปพิจารณา ขณะที่หารื อใน
หลักการเข้าใจว่า คณะศิลปศาสตร์ จะยืนอยูบ่ นพื้นฐานเดิมของตัวเองก็ได้ แต่ลดจานวนหน่วยกิตลง

- 28 ซึ่งการเรี ยนการสอนของคณะศิลปศาสตร์จะหาอาจารย์ผสู้ อนได้ยาก สาหรับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่ องทฤษฎี
เรื่ องไวยากรณ์และเรื่ องต่าง ๆ ในขณะที่สถาบันภาษาไม่ได้หมายความว่า ด้านวิชาการอ่อน แต่วธิ ี การเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษไปอีกด้านหนึ่ง โดยเน้นเฉพาะทาง ในการทาหลักสู ตรหากใช้หลักการเดิมคณะศิลปศาสตร์
และสถาบันภาษาจะมี 2 Track ที่ไม่เหมือนกัน แต่มหาวิทยาลัยขอว่า หากคณะศิลปศาสตร์ จะปรับหลักสู ตรของ
ตัวเองมาเน้น Practical มากขึ้น เน้นการพูดมากกว่าเรื่ องการเขียน ซึ่ งการเขียนอาจจะไม่ตอ้ งใช้มาก ประเด็นที่
สอง เป็ นเรื่ องที่ฝ่ายวิชาการจะพิจารณา คือ จะเปรี ยบเทียบวิชาระหว่างสถาบันภาษากับคณะศิลปศาสตร์ ซึ่ ง
นักศึกษาอาจจะเลือกลงเรี ยนที่คณะศิลปศาสตร์ 3 วิชา ลงเรี ยนที่สถาบันภาษา 2 วิชา รวมแล้วเป็ นวิชาโทก็ได้
ขณะนี้กาลังพยายามทาอยู่ แต่ในทางปฏิบตั ิจะมีปัญหาค่อนข้างมากเพราะหากให้เลือกลงเรี ยนได้ตอ้ งมีปัญหา
เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ จะเลือกลงเรี ยนที่ใด สุ ดท้ายขอมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการไป
พิจารณาว่า หากเรี ยนเป็ นแพคเกจกับสถาบันภาษาอาจจะไม่มีโควตา แต่หากเรี ยนกับคณะศิลปศาสตร์ อาจจะ
ต้องมีการกาหนดโควตา มิฉะนั้นจะควบคุมจานวนคนไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ ซึ่ งต้องการรายละเอียดในเรื่ องนี้และ
ขอให้ไปหารื อกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่า การออกแบบหลักสู ตรคล้ายกันหรื อเหมือนกันหรื อไม่ หากไม่เหมือนกันก็ไม่
สามารถเทียบโอนได้
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผูท้ ี่อ่อนภาษาอังกฤษบางคนไม่ตอ้ งการเรี ยน
เพราะเรี ยนไปอาจจะได้เกรดไม่ดี มีที่ให้เรี ยนเฉพาะวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) เป็ นทางเลือกให้นกั ศึกษาเหล่านี้
หรื อไม่ สาหรับผูท้ ี่เรี ยนอ่อนจริ ง ๆ และจะทาอย่างไรให้นกั ศึกษาที่เรี ยนอ่อนมาอยูด่ ว้ ยกัน สถาบันภาษาต้องให้
นักศึกษาที่เรี ยนอ่อนมาเรี ยนด้วยกัน ไม่ใช่ให้นกั ศึกษาที่เรี ยนอ่อนไปเรี ยนกับนักศึกษาที่เรี ยนเก่ง เพราะหากเป็ น
นักศึกษาและเห็นว่า ต้องไปลงเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษแล้วได้เกรด C หรื อเกรด D จะไม่ลงเรี ยน แต่จะไปลง
วิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) แต่การเปิ ดหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษนี้เป็ นการช่วยเหลือเรื่ องค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษา แทนที่จะไปเรี ยนภาษาอังกฤษกับสถาบันภายนอกก็เรี ยนใน มธ. ประสบการณ์โดยตรงคือ เคยกล่าว
กับนักศึกษาว่า ให้ไปเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสอบ IELTS หรื อ TOEFL ให้ผา่ น ภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องยาก
มากที่จะสอน การสอนไวยากรณ์หรื อสอนพูดเป็ นเรื่ องง่าย แต่การสอนเขียนเป็ นอีกเรื่ องหนึ่งเพราะต้องใช้เวลา
และความพยายามมาก ทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน จะทาอย่างไรให้นกั ศึกษาที่ตอ้ งการปรับปรุ งภาษาอังกฤษไปลงเรี ยน
วิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU)
ประธานกล่าวว่า เรื่ องการลงเรี ยนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) นักศึกษาสามารถทาได้อยู่
แล้ว หากนักศึกษาไปเรี ยนอาจารย์จะไม่ทราบว่า นักศึกษาคนใดลงเรี ยนแบบนับหน่วยกิตหรื อไม่นบั หน่วยกิต
ซึ่ งเป็ นไปตามระบบและสามารถทาได้ กรณี น้ ีคือ เรื่ องที่ตอ้ งการให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
และสถาบันภาษารับไปพิจารณา ขณะนี้ไม่ทราบว่า จะมีนกั ศึกษาเรี ยนเพิม่ เท่าใด แต่ขอกาหนดเป็ นแนวทางไว้
ว่า ให้เพิ่มอีก 1,000 คน จากที่มีอยู่ 5,000 – 6,000 คน สมมติวา่ มีอีก 1,000 คนที่ตอ้ งการเรี ยน ให้ไปพิจารณาว่า
ต้องใช้ห้องเรี ยนเท่าใด ต้องใช้เงินเท่าใด จานวนอาจจะน้อยกว่า 1,000 คนก็ได้ อาจจะต้องการเรี ยนวิชาโทเพียง
300 คน ส่ วนที่เหลือเลือกลงเรี ยนเป็ นรายวิชา อาจจะต้องการเรี ยนวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) หรื อต้องการถอน
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ไม่ประกาศว่า Class นี้เป็ นวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) เท่านั้น เป็ นการผสมกันไป เห็นว่า กรณี น้ ี เป็ นการกระตุน้
ภาพรวมของ มธ. ได้ดีข้ ึน มีการกล่าวอยูเ่ ป็ นประจาว่า ไม่มีทางทาให้ภาษาอังกฤษของคนไทยดีท้ งั ประเทศได้
เพราะไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก หากสอบถามว่า ผูท้ ี่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเกิดจากที่ใด
คาตอบคือ เกิดจากการไปเรี ยนต่างประเทศ ไม่ได้เกิดภายในประเทศ
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า กรณี น้ ีรวมกันไม่ได้ เพราะหากรวมกันแล้วนักศึกษา
ที่อ่อนและนักศึกษาที่เก่งมาอยูด่ ว้ ยกัน
ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาในเรื่ องนี้ เพราะเป็ น
เรื่ องทางเทคนิค แต่หากให้จดั Class เฉพาะวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) เป็ นเรื่ องที่น่าคิด อาจจะมีนกั ศึกษามา
เรี ยนเป็ นจานวนมาก การจัดบุคลากรเพื่อรองรับอาจจะไม่เพียงพอ
13. ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า เรื่ องวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) เห็นว่า
ไม่เหมาะสมที่จะพิจารณารวมกับประเด็นของวิชาโท เพราะเรื่ องนี้เป็ นส่ วนที่เพิ่มขึ้นมา และสิ่ งที่ทากันอยู่
สาหรับนักศึกษาที่เรี ยนอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ศูนย์ลาปาง คือ นักศึกษาเริ่ มจากจุดต่าสุ ดจนถึงจุดสู งสุ ดกว่าจะ
ผ่านวิชาศึกษาทัว่ ไปได้มีความลาบากมาก ต้องพยายามทาให้ผา่ นจุดนั้นไปให้ได้ โดยการนาอาจารย์ชาว
ต่างประเทศมาประจาและเพิ่มจานวนอาจารย์ พยายามทาอย่างเต็มที่ ประสบการณ์ในหลายแห่งและหลายครั้ง
กับวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) ค่อนข้างที่จะวัดผลได้ยากมาก และหากต้องการเป็ นระบบพื้นฐานทัว่ ไป
ไม่ควรใช้วชิ าที่ไม่นบั หน่วยกิต (SU) ได้มีการทดลองแล้วกับวิชาบูรณาการ TU 110 TU 120 TU 130 ก็ตอ้ ง
เปลี่ยนเป็ นนับเกรดในลักษณะ A B C ส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่ตอ้ งการรองรับ Asian Agenda เพราะฉะนั้น ควรจะใช้
ระบบการให้คะแนนแบบ A B C น่าจะเป็ นเรื่ องที่ถูกต้องแล้ว ส่ วนผูท้ ี่เรี ยนอ่อนหากต้องการพัฒนาตัวเองก็ให้
ไปเรี ยน แต่ควรจะอยูบ่ นพื้นฐานเดียวกัน ไม่ควรมีระบบพิเศษและควรทาให้เป็ นลักษณะเดียวกัน หากพัฒนา
ตัวเองและสามารถที่จะเรี ยนเป็ นวิชาโทได้ไม่วา่ จะเป็ น 24 หน่วยกิต หรื อลดเหลือ 18 หน่วยกิต หรื อ 21 หน่วย
กิต หรื อ 15 หน่วยกิต ก็ไม่มีปัญหาใด ในส่ วนนี้ น่าจะพิจารณาผูท้ ี่แก้ไขปั ญหาและตอบโจทย์วา่ ที่ผา่ นมาไม่เปิ ด
โอกาสและมีโอกาสน้อยมาก และเป็ นเรื่ องที่ดีมากที่มหาวิทยาลัยจะทาเรื่ องนี้ให้กบั นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
มีความต้องการแต่ยงั ไม่เปิ ดโอกาส ส่ วนนักศึกษาที่เรี ยนอ่อนต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาและทาให้เหมือนกับ
นักศึกษาคนอื่นให้ได้
ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการนาประเด็นนี้ไปพิจารณา
14. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า สาหรับผูท้ ี่เรี ยนอ่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่ องการเปิ ดเป็ น
วิชาโทด้วย ขณะนี้ เนื่ องจากศูนย์การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ Self Access ประสบปั ญหาภาวะน้ าท่วมได้รับความ
เสี ยหาย ในส่ วนนี้ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปดูแล เพราะนอกจากให้บริ การกับนักศึกษาแล้วยังช่วยในเรื่ อง
การเรี ยนเสริ มด้วย เช่น อาจจะ Assign นักศึกษาให้ไปฟังหรื อให้ไปเข้า Lab ซึ่งขณะนี้ยงั เสี ยหายอยู่
ประธานสอบถามว่า กรณี น้ ีจะซ่อมแซมเสร็ จเมื่อใด

- 30 15. ผูอ้ านวยการสถาบันภาษากล่าวว่า ขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่ น่าจะปรับปรุ งเสร็ จภายใน
6 เดือน
ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้ได้ติดตามกับผูอ้ านวยการสถาบันภาษาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผา่ นมา
ขณะนี้กาลังอยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการ
16. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ในเรื่ องของผูส้ อน คณะศิลปศาสตร์ ไม่ได้ประสบปั ญหา
หนักมากในเรื่ องอัตรากาลังเพราะอัตราอยูก่ บั ส่ วนกลาง เพียงแต่ไม่มีผสู ้ มัครเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
มีอตั ราว่างอยู่ 10 อัตรา เปิ ดรับสมัครกี่ครั้งมาสอบคัดเลือกแล้วก็ไม่ผา่ น เพราะคุณภาพไม่ผา่ นและบางคนก็ไม่มา
สอบคัดเลือก ส่ วนชาวต่างชาติมีพอสมควร นอกจากนั้นการนับผลงานด้านการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์
มีจานวนอาจารย์ชาวต่างชาติประมาณ 50 คน ปรากฎว่า ต้องนับผลงานวิจยั ของอาจารย์ชาวต่างชาติเหล่านี้ดว้ ย
เพราะฉะนั้นเป็ นปั ญหาอีกปั ญหาหนึ่งที่ตอ้ งคานึงถึง ในส่ วนนี้คณะผลักดันเองไม่ได้ตอ้ งฝากทางมหาวิทยาลัย
ชี้แจงในขณะที่ประชุมกับ สกอ. ว่า ไม่ควรนับจานวนผลงานวิจยั ของอาจารย์ชาวต่างชาติ มิฉะนั้นจะประสบ
ปัญหาตลอด
ประธานกล่าวว่า ขอฝากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ไปพิจารณา จากการหารื อคร่ าว ๆ เรื่ องอื่น
อาจจะต้องใช้อาจารย์ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก แต่เรื่ องภาษาใช้อาจารย์ปริ ญญาตรี เกียรตินิยมได้หรื อไม่
เหมือนกับที่คณะนิติศาสตร์ ทา โดยให้ช่วยในเรื่ องต่าง ๆ มีการรับรองว่า ให้รับเข้ามาเป็ นอาจารย์และบังคับให้
เรี ยนปริ ญญาโทให้จบภายในเวลาที่กาหนด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนาข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัย
นวัตกรรมได้เสนอขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาเพี่อใช้ในปี การศึกษา 2555 รวม 4 หลักสู ตร
ซึ่งประกอบด้วยหลักสู ตรของคณะแพทยศาสตร์ 2 หลักสู ตร หลักสู ตรของคณะสหเวชศาสตร์ 1 หลักสู ตร
และหลักสู ตรของวิทยาลัยนวัตกรรม 1 หลักสู ตร โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตรดังกล่าวแล้ว ขอเสนอข้อมูลสาระสาคัญในการแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร
และความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ข้อมูล
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) ของคณะแพทยศาสตร์ มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยเน้นการเพิ่มทักษะการ
วิจยั ระดับสากลและการบูรณาการความรู้ เพิม่ คุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษาโดยมีการรับผูเ้ ข้าศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับดี
สาหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรนั้นมีการปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอด

- 31 หลักสู ตรลง 3 หน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต โดยปรับลดจานวนหน่วยกิตการศึกษารายวิชาลง
5 หน่วยกิต จาก 17 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต แต่มีการเพิ่มจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ข้ ึน 2 หน่วยกิต จาก
22 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต และจัดการศึกษาของหลักสู ตรเป็ น 4 วิชาเอก คือ วิชาเอกชีววิทยาระดับเซลล์และ
อณูชีววิทยา วิชาเอกเวชศาสตร์การเจริ ญพันธุ์ วิชาเอกสรี รวิทยาคลินิกและวิชาเอกเภสัชโภชนศาสตร์
นอกจากนั้นมีการยกเลิกแขนงวิชาและกลุ่มวิชาในวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกด้วย
2. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) ของคณะแพทยศาสตร์ มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยเน้นการเพิ่มทักษะการวิจยั
ระดับสากลและการบูรณาการความรู้ในเชิงลึกและเชิงกว้าง เพิ่มคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษาโดยมีการรับผูเ้ ข้าศึกษา
ต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับดี และปรับคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี โดยกาหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแผนการศึกษาแบบ 1
สาหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรนั้น เปลี่ยนแปลงการจัดหลักสู ตร จากเดิม
เปิ ดเป็ นหลักสู ตรแผนการศึกษาแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์) เปลี่ยนเป็ นหลักสู ตรแผนการศึกษา
แบบ 1 (ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ประกอบด้วยแผนการศึกษาแบบ 1.1 สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโททาวิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต และแบบ 1.2 สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และผูท้ ี่โอนมาจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาวิทยานิพนธ์ จานวน
72 หน่วยกิต
3. หลักสู ตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) ของคณะสหเวช
ศาสตร์ มีการปรับแผนการรับนักศึกษา โดยลดจานวนการรับนักศึกษา จากปี การศึกษาละ 20 คน เป็ นปี การศึกษา
ละ 10 คน รวมทั้งมีการปรับลดระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรลง จากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ เป็ น
ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ส่ วนโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร คณะสหเวชศาสตร์ ได้ปรับลดจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรลง กล่าวคือ แผน ก แบบ ก 2 ปรับลดลง 1 หน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็ น
38 หน่วยกิต ส่ วนแผน ข ปรับลดลง 2 หน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็ น 37 หน่วยกิต โดยปรับลดจานวน
หน่วยกิตวิชาเลือกลง คือ แผน ก แบบ ก 2 ปรับลดจานวนหน่วยกิตวิชาเลือกลง 9 หน่วยกิต จาก 17 หน่วยกิต
เป็ น 8 หน่วยกิต ส่ วนแผน ข ปรับลดลง 10 หน่วยกิต จาก 26 หน่วยกิต เป็ น 16 หน่วยกิต แต่มีการเพิ่มจานวน
หน่วยกิตวิชาบังคับขึ้น 8 หน่วยกิต จาก 7 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ ยังคงกาหนดจานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไว้เท่าเดิมคือ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
นอกจากนี้ยงั มีการปรับปรุ งรายวิชา เช่น เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ปรับคาอธิบาย
รายวิชา เปิ ดรายวิชาในหลักสู ตร เป็ นต้น
4. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารงานวัฒนธรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) ของวิทยาลัยนวัตกรรมมีการเปลี่ยนระบบการศึกษาจากไตรภาค เป็ นทวิภาค รวมทั้งเปลี่ยนแปลงการ

- 32 คัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ มัครยืน่ หนังสื อรับรองอย่างเป็ นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
ความร่ วมมือกับวิทยาลัยแทนการสอบข้อเขียนได้
ส่ วนโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร วิทยาลัยฯ ปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสู ตรลง 9 หน่วยกิต จาก 45 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต โดยปรับลดจานวนหน่วยกิตวิชาบังคับลง
3 หน่วยกิต จาก 21 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต ยกเลิกวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง (แผน ก 9 หน่วยกิต แผน ข
12 หน่วยกิต) มีการเพิ่มหมวดวิชาเลือกในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 และกาหนดให้นกั ศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต เพิ่มจานวนหน่วยกิตวิชาเลือกของหลักสู ตรแผน ข ขึ้น 6 หน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็ น
12 หน่วยกิต และปรับลดจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ลง 3 หน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
นอกจากนั้น มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลักสู ตร โดยยกเลิกวิชาเสริ มพื้นฐาน ปรับปรุ ง
รายวิชาในหลักสู ตรทั้งในส่ วนวิชาบังคับและวิชาเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั
ข. ความเห็น ฝ่ ายวิชาการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับปรุ งหลักสู ตรทั้ง 4 หลักสู ตรดังกล่าว
เป็ นไปตามแนวทางการปรับปรุ งหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และจานวน
หน่วยกิตต่าง ๆ เป็ นไปตามหลักการ/หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิชาการขอตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักสู ตรเทคนิคการแพทย
มหาบัณฑิตของคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวคือ คณะได้กาหนดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรของแผน ก
แบบ ก 2 และแผน ข ไว้แตกต่างกัน คือ แผน ก แบบ ก 2 เป็ น 38 หน่วยกิต ส่ วนแผน ข เป็ น 37 หน่วยกิต
จะมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า จากการที่ได้กล่าวถึงเรื่ องภาษาอังกฤษของระดับปริ ญญา
ตรี ต้องการทราบว่า ภาษาอังกฤษของหลักสู ตรปริ ญญาโทเป็ นอย่างไร มีการควบคุมอย่างไร ที่ได้ทราบคือ
ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน และมีวธิ ี การเลือกทางออกโดยการเรี ยนกับสถาบันภาษาจานวน 2 วิชาก็จบการศึกษา
แต่ไม่ได้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ฉะนั้นจะมีวธิ ี การอย่างไร ที่จะช่วยบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. ประธานกล่าวว่า ปั จจุบนั ยังไม่มีแนวทาง ขอมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการไป
พิจารณาในเรื่ องนี้ ขอให้พิจารณาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิ ดลบังคับให้ทาวิทยานิพนธ์เป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด มธ. อาจจะไม่เข้มงวดเท่านั้น แต่ขอ้ สังเกตของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ดี ขอให้
ไปพิจารณาและเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในปี

- 33 การศึกษา 2555 จานวน 4 หลักสู ตร คือ (1) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ (2) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
(3) หลักสู ตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (4) หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้า นหลักสู ตรและ
การจัดการการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง พิจารณาการตั้งชื่อห้องประชุมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติแถลงว่า ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติได้ดาเนินการปรับปรุ งพื้นที่ช้ นั 3 อาคารบริ การ ให้เป็ นห้องประชุมที่ได้มาตรฐาน มีเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่ทนั สมัย สามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ 250 ที่นงั่ และในอนาคตจะพัฒนาให้เป็ นห้องประชุม
ระดับสากลเป็ นที่รู้จกั แก่หน่วยงานภายนอก ซึ่ งห้องประชุมดังกล่าวได้ดาเนินการปรับปรุ งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
และยังไม่มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติได้นาเรื่ องการตั้งชื่อห้องประชุมเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และมีมติเห็นชอบ
ให้ต้ งั ชื่อห้องประชุม “สถาพร กวิตานนท์” ทั้งนี้เนื่องจาก นายสถาพร กวิตานนท์ ได้ดารงตาแหน่งประธาน
คณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ รวมระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาได้พฒั นา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในทุก ๆ ด้าน ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็ นผูท้ ี่ทา
คุณประโยชน์ให้กบั สังคมและส่ วนรวมมาโดยตลอด แม้ในวาระสุ ดท้ายท่านก็ยงั ระลึกถึงโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้มอบเงินทั้งหมดจากการสวดพระอภิธรรมศพของท่าน ประมาณ 3 ล้านกว่า
บาท ให้กบั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนการดาเนินงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นเพื่อเป็ นการเชิดชูเกียรติที่ท่านได้ทาคุณงามความดี ให้กบั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติมาโดยตลอด จึงขออนุมตั ิใช้ชื่อท่านมาตั้งชื่ อห้องประชุมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตั้งชื่ อห้องประชุมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติวา่ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ. ที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ฉบับต่าง ๆ

- 34 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 – 5 มีนาคม 2555 จานวน 1141 ข่าว แยกสัดส่ วนได้ดงั นี้
1. ข่าวสังคม (คอลัมน์ยอ่ ย ๆ)
29%
2. ข่าวการศึกษา
12%
3. บทความ/สกู๊ปข่าว
4%
4. ภาพข่าว
7%
5. ข่าวรับสมัครงาน
3%
6. ข่าวการเมือง
35%
7. ข่าวกีฬา
10%
สาหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง รายรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของ มธ. มี 3 แหล่ง คือ (1) งบหน่ วยงาน (2) งบหน่วยงานในกากับ (3) งบพิเศษ รวม 42 หน่วยงาน ซึ่ งในรอบ
เวลานี้มี 4 หน่วยงานที่ไม่ได้รายงานผล คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานอธิการบดี เนื่องจากเหตุอุทกภัยทาให้ระบบโปรแกรมด้าน
การเงินไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งรายรับจริ งและรายจ่ายจริ งรวม 38 หน่วยงาน สรุ ปได้ดงั นี้
1. เมื่อพิจารณายอดรวมของทั้ง 3 แหล่ง พบว่า ในไตรมาสที่ 1 ประมาณการรายรับ 495.631
ล้านบาท รับจริ ง 446.086 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90.0 ประมาณการรายจ่าย 380.020 ล้านบาท จ่ายจริ ง
200.569 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.8 โดยสรุ ปจาแนกตามแหล่งงบประมาณดังนี้
รายรับ (ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ/
หน่วยงาน
ประมาณการ รับจริ ง
%
1. งบหน่วยงาน
1) คณะ/สานัก/สถาบัน 197.492
202.104 102.3
2) โรงพยาบาลฯ
99.351
125.172 126.0

รายจ่าย (ล้านบาท)
ประมาณการ จ่ายจริ ง
136.130
79.368

54.329
60.976

39.9
76.8

2. งบหน่วยงานในกากับ 198.788

164.522

85.264

51.8

118.810

59.8

%

- 35 รายรับ (ล้านบาท)
รายจ่าย (ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ/
หน่วยงาน
ประมาณการ รับจริ ง
% ประมาณการ จ่ายจริ ง
%
3. งบพิเศษ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
(สานักงานอธิการบดี)
รวม 38 หน่วยงาน
495.631
446.086 90.0
380.020
200.569 52.8
2. เมื่อพิจารณารายรับรายจ่ายของแต่ละหน่ วยงาน พบว่า
2.1 มี 1 หน่ วยงาน คื อ คณะสหเวชศาสตร์ มี รายจ่ายจริ งสู งกว่ารายรั บเนื่ องจากนาเงิ น
สะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณและได้รับอนุ มตั ิ จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่ายเพื่อพิจารณาการใช้
เงินตามแผนโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรื อมีค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่ายอยู่
ในช่วง 90%-110% จานวน 38 หน่ วยงาน ที่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุ ปได้ ดังนี้
หน่ วยงาน
จานวน
ค่าร้ อยละของจ่ายจริ งเที ยบกับ
หน่ วยงานที่ใช้จ่ายตาม
หน่ วยงาน
ประมาณการ
แผน
(อยู่ในช่ วง 90%-110%)
ค่าเฉลี่ ย ต่าสุ ด
สู งสุ ด
1. กลุ่ มจัดการเรี ยนการสอน
16
40.5%
20.3%
93.1% คณะพยาบาลศาสตร์
2. กลุ่ มสถาบันวิจยั และกลุ่ ม
สนับสนุ นการเรี ยนการสอน
3. โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ ฯ

8

37.2%

20.6%

91.3%

1

76.8%

-

-

4. กลุ่ มหน่ วยงานในกากับ

13

51.8%

13.5%

101.9%

สถาบันไทยคดี ศึกษา
-

สานักงานศิษย์เก่ า
สัมพันธ์ 101.9% และ
สถาบันวิจยั แห่ ง มธ.
99.4%
รวม
38
52.8%
โดยสรุ ปพบว่า ในภาพรวม 38 หน่ วยงาน ใช้งบประมาณคิ ดเป็ นร้ อยละ 52.8 เมื่ อเที ยบกับ
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ในไตรมาสที่ 1 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ยรติ มีการใช้สูงสุ ด คือ ร้ อยละ
76.8 หน่ วยงานที่มีการใช้จ่ายสู งสุ ดในแต่ละกลุ่มมี ดงั นี้ กลุ่ มจัดการเรี ยนการสอน คือ คณะพยาบาลศาสตร์
(93.1%) กลุ่ มสถาบันวิจยั และสนับสนุ นการเรี ยนการสอน คื อ สถาบันไทยคดี ศึกษา (91.3%) กลุ่ ม
หน่ วยงานในกากับ คื อ สานักงานศิษย์เก่ าสัมพันธ์ (101.9%)

- 36 3. เมื่ อพิจารณารายจ่ายตามกรอบการจัดทางบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้ าไปสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั พัฒนาสู่ ความเป็ นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยของประชาชน เมื่อสิ้ นไตรมาสที่ 1 พบว่า แต่ละ
หน่วยงาน (ไม่รวมหน่วยงานในกากับ ) ได้มีการใช้งบประมาณในแต่ละเป้ าหมายเมื่อเทียบกับงบที่ต้ งั ไว้ท้ งั ปี
ดังนี้
3.1 มุ่งเป้ าสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั พบว่า
(1) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 17 หน่วยงาน มี 4 หน่วยงานที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ คือ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี (12.8 %) ถ
(8.0 %) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(3.0 %) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (1.2 %)
(2) หน่ วยงานในกลุ่ มสถาบันวิจยั 3 หน่ วยงาน มีการใช้งบประมาณเพียง
1 หน่ วยงาน คื อ สถาบันทรัพยากรมนุ ษย์ (1.5 %)
(3) หน่ วยงานในกลุ่ มสนับสนุ นการเรี ยนการสอน 4 หน่ วยงาน ทั้ง 4 หน่ วยงานไม่
ตั้งงบประมาณในด้านนี้
(4) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติต้ งั งบประมาณไว้ 1.5 ล้านบาท แต่ยงั ไม่ได้
ใช้งบประมาณในไตรมาสนี้
3.2 มุ่งเป้ าไปสู่ ความเป็ นนานาชาติ พบว่า
(1) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 17 หน่วยงาน มี 2 หน่วยงานที่ไม่จดั ทางบในด้านนี้
คือ สานักสานักบัณฑิตอาสาสมัคร และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มี 2 หน่ วยงานที่ มีการใช้งบประมาณ คื อ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี (6.7 %) คณะสหเวชศาสตร์ (0.2 %)
(2) หน่ วยงานในกลุ่ มสถาบันวิจยั 3 หน่ วยงาน กลุ่มสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
4 หน่ วยงาน และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติไม่ต้ งั งบประมาณในด้านนี้
3.3 มุ่งเป้ าสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พบว่า
(1) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 17 หน่วยงาน มี 1 หน่วยงานที่ไม่จดั ทางบในด้านนี้
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี 4 หน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณ คือ ถ
(25.8 %) คณะนิ ติศาสตร์
(8.7 %) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี (5.5 %) สานักบัณฑิตอาสาสมัคร (5.1%) และคณะสหเวชศาสตร์
(3.0%)
(2) หน่วยงานในกลุ่มสถาบันวิจยั 3 หน่วยงาน มีการใช้จ่าย 1 หน่วยงาน คือ สถาบันไทย
คดีศึกษา (7.7 %)
(3) หน่ วยงานในกลุ่ มสนับสนุ นการเรี ยนการสอน 4 หน่ วยงาน มี 2 หน่ วยงาน คือ
สถาบันประมวลข้อมูล เพื่อการศึกษาและการพัฒนา และสานักทะเบียนและประมวลผล ไม่ได้ต้ งั
งบประมาณด้านนี้ ส่ วนอีก 2 หน่ วยงานที่มีการใช้จ่ายคือ สานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม (4.5 %)
สานักหอสมุ ด (1.7 %)

- 37 (4) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งงบประมาณไว้ 1,119.65 ล้านบาท
จ่ายจริ ง 2.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.2
โดยสรุ ปพบว่า การใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 3 เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย คือ การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั พัฒนาสู่ ความเป็ นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ในไตรมาสที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับที่ต้ งั ไว้ท้ งั ปี ยังอยูใ่ นอัตราที่ต่า โดยมีการใช้เพียง 4.1% 3.6% และ 0.2% ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
อุทกภัย อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะมีการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 3 เป้ าหมายให้มากขึ้นในไตรมาสต่อไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง เลื่อนแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF)
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกประกาศ
เรื่ องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยกาหนดให้หลักสู ตรที่เปิ ดสอนอยู่
แล้วต้องปรับปรุ งให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายในปี การศึกษา 2555 และฝ่ ายวิชาการได้ขอให้ทุกคณะ
ดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับเก่าที่ยงั มิได้จดั ทาตามกรอบ TQF และหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ตอ้ งปรับปรุ งพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามแบบ มคอ. 2 ให้ครบถ้วนทุกหลักสู ตร เพื่อใช้
ในปี การศึกษา 2555 นั้น
สื บเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสื อที่ ศธ 0506 (1)/ 3161 ลงวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงมหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่ วมมือให้มหาวิทยาลัยปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้แล้วเสร็ จภายในปี การศึกษา 2555 และสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภายในปี การศึกษา 2556 ต่อไปได้ ซึ่ งหมายความว่า สกอ. ได้เลื่อน
ระยะเวลาการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกรอบ TQF ออกไปอีก 1 ปี มธ. จึงจะสามารถปรับปรุ ง
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ระบบ และหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับเก่าที่ยงั มิได้จดั ทาตามกรอบ TQF
เพื่อนาไปใช้ในปี การศึกษา 2556 ได้
ตามแผนการปรับปรุ งหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยเดิมนั้น ฝ่ ายวิชาการมีกาหนดที่จะเสนอ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิภายในเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อให้หลักสู ตร
ของทุกคณะ/หน่วยงานใช้ได้ทนั ในปี การศึกษา 2555 แต่เนื่องจากขณะนี้ยงั คงมีหลักสู ตรของคณะ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณากลัน่ กรองของฝ่ ายวิชาการ/การปรับปรุ งแก้ไขในเบื้องต้นของคณะ/หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้ น 85 หลักสู ตร และมีหลักสู ตรของคณะ/หน่วยงานที่ยงั ไม่ส่งให้ฝ่ายวิชาการอีกจานวนทั้งสิ้ น

- 38 53 หลักสู ตร ประกอบกับ สกอ. ได้เลื่อนระยะเวลาการปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องตามกรอบ TQF ออกไป
อีก 1 ปี ดังกล่าว ฝ่ ายวิชาการจึงขอเลื่อนแผนการปรับปรุ งหลักสู ตรของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องตาม
กรอบ TQF ดังนี้
1. หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เลื่อนแผนการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่ตอ้ งปรับปรุ ง
พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย จากเดิมเพื่อใช้ในปี การศึกษา 2555 เปลี่ยนเป็ นเพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556
2. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา หากคณะใดพร้อมและจัดทาร่ างหลักสู ตรฉบับปรับปรุ งใหม่
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการเสนอขออนุมตั ิให้แล้วเสร็ จเพื่อใช้ในปี การศึกษา 2555 ต่อไป แต่หากคณะใด
ยังปรับปรุ งหลักสู ตรไม่แล้วเสร็ จให้เลื่อนการปรับปรุ งออกไป เพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556
3. การเลื่อนแผนการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ระบบ และหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาอีกจานวนหนึ่งออกไป จะเป็ นประโยชน์และส่ งผลดีต่อคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ดังนี้
3.1 ทาให้ทุกคณะ/หน่วยงาน มีระยะเวลาในการปรับปรุ งเนื้ อหาของหลักสู ตรให้มีความ
ละเอียดและรอบคอบมากยิง่ ขึ้น
3.2 ทาให้คณะ/อาจารย์ผสู้ อน สามารถชะลอการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3/
มคอ.4) และรายงานของรายวิชา/หลักสู ตร (มคอ.5-มคอ.7) ออกไปได้อีก 1 ปี การศึกษา (เฉพาะหลักสู ตรที่ยงั
มิได้จดั ทาตามกรอบ TQF)
3.3 ทาให้คณะสายวิทยาศาสตร์ สุขภาพสามารถจัดส่ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้สภา
วิชาชีพพิจารณาได้ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสภาวิชาชีพ กล่าวคือ หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
สายวิทยาศาสตร์ สุขภาพบางหลักสู ตรที่มีสภาวิชาชีพกากับดูแล จะมีการกาหนดเงื่อนไขเรื่ องเวลาการเสนอ
หลักสู ตรให้สภาวิชาชีพพิจารณาไว้ดว้ ย ได้แก่ แพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบาบัด และสภา
การพยาบาล กาหนดให้ส่งหลักสู ตรที่ผา่ นการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยให้สภาวิชาชีพก่อนการเปิ ด
หลักสู ตร 180 วัน (6 เดือน)
4. ฝ่ ายวิชาการขอกาหนดเวลาในการดาเนินการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็ นไปตามกรอบ TQF เพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556 ดังนี้
การดาเนินการ
ระยะเวลา
คณะปรับปรุ งหลักสู ตรส่ งฝ่ ายวิชาการ
เดือนเมษายน 2555 – เดือนกรกฎาคม 2555 (4 เดือน)
ฝ่ ายวิชาการกลัน่ กรองหลักสู ตร
เดือนสิ งหาคม 2555 – เดือนกันยายน 2555
เสนอ ก.บ.ม. และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย เดือนกันยายน 2555 – เดือนตุลาคม 2555
ด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
เสนอสภามหาวิทยาลัย
เดือนพฤศจิกายน 2555
เสนอ สกอ.
เดือนธันวาคม 2555
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า ในเรื่ องของหลักสู ตรปริ ญญาตรี ของหลักสู ตรเทคนิค
การแพทย์ ซึ่งเป็ นหลักสู ตรที่ตอ้ งได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ และสภาเทคนิคการแพทย์ได้เคย
ตรวจสถาบันและรับรองหลักสู ตรของคณะสหเวชศาสตร์ ไว้ต้ งั แต่ปี 2552 – 2554 และหวังว่าต้องมีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรเพื่อที่จะให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาและรับรอง คณะสหเวชศาสตร์ ได้ทาหลักสู ตรใหม่ และหวัง
ว่า มคอ. ทุกเรื่ องต้องปรับในปี 2555 รวมทั้งหลักสู ตรพื้นฐาน ปั ญหาคือ หากหลักสู ตรพื้นฐานที่ปรับและได้
เสนอให้ฝ่ายวิชาการแล้ว หากวิชาพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนใหม่ หลักสู ตรนี้ก็ดาเนินการต่อไปไม่ได้ จะเป็ นปั ญหาใน
ส่ วนของสภาเทคนิ คการแพทย์ซ่ ึ งหวังว่าจะมีการปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ ซึ่งในปี การศึกษา 2555 คาดว่า วิชา
พื้นฐานของหลักสู ตรเทคนิคการแพทย์จะเปลี่ยนไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไม่ได้เปลี่ยนวิชา
พื้นฐานจะดาเนินการต่อได้ลาบาก ต้องการขอคาแนะนาว่า จะทาอย่างไร และคณะพยาบาลศาสตร์ ก็พบปั ญหาที่
คล้ายกัน
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีขอรับไปพิจารณาและจะหารื อกับทางคณะที่ตอ้ ง
เสนอหลักสู ตรต่อสภาวิชาชี พต่อไป เช่น คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
2. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีหมายความว่า วิชาพื้นฐานต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะได้รับการรับรองจาก
สภาเทคนิคการแพทย์
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ในการทาหลักสู ตรถือว่า หลักสู ตรต้องปรับทั้งหลักสู ตร
ในหลักสู ตรจะประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน พื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ จะเปลี่ยนส่ วนใดส่ วนหนึ่งไม่ได้ แม้เป็ น
วิชาของคณะและคณะจะเปลี่ยน แต่ในการทาหลักสู ตรวิชาพื้นฐานและพื้นฐานวิชาชีพต้องปรับตาม มคอ. ด้วย
จึงจะถือว่าหลักสู ตรนั้นได้ปรับตาม มคอ. เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะปรับในปี 2556 ทุกหลักสู ตรจะปรับ
ไม่ได้ เพราะทุกหลักสู ตรใช้วิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยกับวิชาพื้นฐานของคณะต่าง ๆ บางคณะใช้วชิ าพื้นฐาน
ของหลายคณะมาก เช่น วิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
คณะทางสายสังคมศาสตร์ สรุ ปคือ ไม่สามารถปรับหลักสู ตรได้ แต่คณะพยาบาลศสตร์ ยงั ไม่ได้รับผลกระทบ
มาก เพราะหลักสู ตรเดิมเพิ่งใช้เมื่อปี 2552 ยังไม่ครบ 5 ปี ของรอบการปรับปรุ ง ซึ่ งต่างจากคณะสหเวชศาสตร์ ซ่ ึ ง
อาจจะครบรอบการปรับปรุ งหลักสู ตรที่ทางสภาวิชาชีพแจ้งให้ปรับปรุ งได้แล้ว แต่จะมีผลกับหลายคณะที่เมื่อถึง
ปี 2555 แล้ว หากหลักสู ตรครบ 5 ปี แล้วไม่ปรับปรุ ง จะกระทบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ เมื่อครบรอบแล้ว
ไม่ปรับปรุ งหลักสู ตร
ประธานกล่าวว่า ขอให้ปรับหลักสู ตรพื้นฐานที่จะปรับอยูแ่ ล้วคือ วิชา TU 100 สามารถปรับ
ทันหรื อไม่
4. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการปรับสองรอบ หากเป็ นการปรับหลักสู ตร
พื้นฐานถือว่า เป็ นการปรับหลักสู ตรใหญ่ของ มธ. ซึ่ งตามขั้นตอนต้องนาเสนอกับทาง สกอ. เป็ นหลักสู ตรปี

- 40 2555 หนึ่งครั้ง และหลังจากนั้นปี 2556 ต้องปรับอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสอบถามว่า หากเป็ นเช่นนี้มีทางออกทางอื่นหรื อไม่ จะปรับหลักสู ตรให้คณะสห
เวชศาสตร์ ก่อนได้หรื อไม่ โดยปรับเพียง 1 วิชา ได้หรื อไม่
5. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ทราบเพียงว่า มีปัญหาในเรื่ องวิชาพื้นฐาน แต่
รายละเอียดขอหารื อกับรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการในภายหลัง
ประธานกล่าวว่า ขอให้ปรับหลักสู ตรให้คณะสหเวชศาสตร์ ได้หรื อไม่ โดยเป็ นการปรับเล็ก
เฉพาะคณะสหเวชศาสตร์
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นว่า การปรับหลักสู ตรวิชา
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยคงทาไม่ทนั ในส่ วนของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะทาเรื่ องถึง
สภาการพยาบาลเพื่อขอส่ ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 เฉพาะรายวิชาที่คณะรับผิดชอบ ส่ วนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาอื่น ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. คือ ทาเสร็ จก่อนเปิ ดสอน 30 วัน ซึ่งต้องรอผลการพิจาณาของ
สภาการพยาบาล ซึ่งหากไม่ได้ก็ไม่มีปัญหา คณะพยาบาลศาสตร์ จะใช้หลักสู ตรใหม่ในปี 2556 ต้องรอผลการ
พิจารณา
ประธานสอบถามว่า เมื่อองค์กรวิชาชีพยึด มคอ. ของ สกอ. เมื่อ สกอ. ปรับ องค์กรวิชาชีพ
ควรจะปรับด้วยใช่หรื อไม่ ซึ่ งวิธีการคิดเป็ นเช่นนั้น แต่เหตุใดองค์กรวิชาชีพจึงไม่ปรับ
7. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า กรณี น้ ี สกอ. ไม่ได้แจ้งองค์กรวิชาชีพ แจ้งเพียงแต่
มหาวิทยาลัย
8. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งแล้วสภาเทคนิคการแพทย์มีปัญหา
พอสมควรในเรื่ องของการยึดติดกับการรับรอง ซึ่ งหากมีสถาบันใหม่ ๆ ที่จะสอนหลักสู ตรเทคนิคการแพทย์และ
มีปัญหาในเรื่ องการประกันคุณภาพหลักสู ตร สภาเทคนิคการแพทย์จะเข้าไปพิจารณาหลักสู ตรเป็ นกรณี พิเศษ
และพิจารณาว่า มีอตั ราส่ วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา และมีรายวิชาครบหรื อไม่ ซึ่ งพิจารณาค่อนข้างละเอียด
และที่ผา่ นมาสภาเทคนิคการแพทย์จะรับรองหลักสู ตรโดยไม่ได้รับรองเหมือนคณะพยาบาลศาสตร์ ที่รับรองครั้ง
ละ 5 ปี แต่จะเข้ามาพิจารณาและรับรองครั้งละ 3 ปี หรื อ 4 ปี หรื อ 5 ปี ในส่ วนของคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวที่
สภาเทคนิคการแพทย์เข้ามาตรวจใช้เหตุผลว่า ขาดเครื่ องมือที่สาคัญหลายอย่าง จึงรับรองให้ 3 ปี และได้ครบไป
เมื่อปี 2554 และขณะนี้ตอ้ งมีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อเสนอสภาเทคนิคการแพทย์ อย่างไรก็ตาม จะไปหารื อ
เรื่ องรายละเอียดและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ประธานกล่าวว่า ขอให้ไปหารื อกันในกรณี น้ ี ขณะนี้ที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทยกาลัง
ประชุมหารื อกันในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพกับมหาวิทยาลัย ในภายหลังเห็นว่า องค์กรวิชาชีพ
เข้ามามีส่วนร่ วมกับมหาวิทยาลัยมากเกินไป เข้าใจว่า 1-2 ปี ที่ผา่ นมาคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีมีปัญหา
มาก และอีกหลายแห่งก็เข้ามามีส่วนร่ วมมาก คงต้องจัดความสัมพันธ์ใหม่ให้ดีข้ ึน
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