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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17/2557

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนย์รงั สิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
2. รองศาสตราจารย์ เกศินี

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธาน
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
และศูนย์พทั ยา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันชัย
ขันตี
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
11. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช แทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตาจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
19. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
23. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์

-224. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
25. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
26. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
27. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
28. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
29. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
30. นางสาวแจ่มจันทร์
นพบุตรกานต์ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
31. อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์
วีระสมบัติ
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
35. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
36. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมศิริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
38. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
39. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์
41. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
42. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
43. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
44. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์

เมฆไตรรัตน์

รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู ้

-34. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
5. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
รักษาราชการในตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม
รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
8. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์
อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ ง มธ.
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
12. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กลุ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิ มนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
6. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ขั้นสูง
9. รองศาสตราจารย์ วรภัทร
10. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
11. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
12. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
13. นางกนกวรรณ
ตันตระกูล
หัวหน้างานบริ หารวิชาศึกษาทัว่ ไป
14. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
15. นางสาวนันทนัช
ตันติวงศ์พิศาล ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสุ ขศาสตร์
16. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
หัวหน้างานบริ หารสํานักงานและสวัสดิการ
17. นางสาวมยุลี
สุ ดสระ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
18. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
19. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

-420. นางสาวรักษิณา

แสงศรี

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนวทางการสอบตรงปการศึกษา 2559
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทยได้ออกประกาศเกี่ยวกับ
การสอบตรงในปี การศึกษา 2559 จะจัดให้มีการสอบตรงร่ วมกันจํานวน 9 วิชา ซึ่งพัฒนามาจาก 7 วิชาสามัญของกลุ่ม
แพทย์ กลุ่มสุ ขศาสตร์ และเพิ่มวิชาคณิ ตศาสตร์อีก 2 วิชา สําหรับสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ซึ่งทางที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไม่ได้บงั คับว่าคณะต่าง ๆ ต้องใช้ 9 วิชานี้ในการสอบตรงของคณะ แต่ให้เป็ น
ทางเลือกว่าคณะสามารถใช้ 9 วิชานี้ไปสอบรับตรงของคณะได้ และขอมอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการสอบถามไปยังคณะต่าง ๆ ว่าคณะใดสนใจที่จะใช้ 9 วิชานี้ หรื อวิชาใดวิชาหนึ่งในการสอบรับตรง
เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองต้องมีการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์กไ็ ม่ตอ้ งออกข้อสอบเอง สามารถนําวิชา
คณิ ตศาสตร์ที่อยูใ่ น 9 วิชานี้มาใช้ได้ โดยจะมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณาในกรณี ที่หากมีวิชาสอบที่ตรงกันก็
ต้องการให้ใช้วิชาของ ทปอ. ด้วย แต่หากเห็นว่า ไม่เหมาะสมกับคณะก็ไม่มีปัญหาใด แต่ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ฝ่าย
วิชาการต่อไป ในการรับตรง มธ. ก็ตอ้ งการทําข้อสอบรวมรับตรงของ มธ. ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การจัดมหกรรมคอนเสิรต “เพลงนี้เพลงเรา ธรรมศาสตรพวกเราเจาของ” ใน
โอกาสครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จดั งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอด 1 ปี เต็มที่ผา่ นมา ซึ่งการดําเนินงานตลอดปี 2557 ได้ผา่ นพ้นไปด้วยดีและจะมี
การจัดกิจกรรมส่ งท้ายคือ การจัดแสดงมหกรรมคอนเสิ ร์ต “เพลงนี้เพลงเรา ธรรมศาสตร์พวกเราเจ้าของ” ในวันที่ 13
ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. - 22.00 น. ซึ่งจะมีวงดนตรี จาํ นวนมากมาแสดงในงานดังกล่าว จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่
สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยจะขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยในการซื้อบัตรคอนเสิ ร์ตท่านละ
20 ใบ เพื่อเป็ นการนํารายได้เข้ามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
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1.3 เรื่อง พิธีมหาพุทธาภิเษกพระธรรมศาสตร 80 ป ภ.ป.ร.

-5ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้จดั พิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งงานผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดีและได้รับความเมตตาจาก
พระเถรานุเถระทัว่ ประเทศ จํานวน 108 รู ป โดยเฉพาะสายวิปัสนากรรมฐาน และได้รับความเมตตาจากพระเถระผูใ้ หญ่
จากวัดมหาธาตุ จํานวน 10 รู ป และมีพระผูใ้ หญ่ที่มาสวดภาณวาร จํานวน 15 รู ป ซึ่งในพิธีดงั กล่าวมีสมเด็จพระวันรัต
จากวัดบวรนิเวศวิหารเป็ นองค์ประธานฝ่ ายสงฆ์จุดเทียนชัย รวมมีพระในพิธีจาํ นวน 134 รู ป และในฝ่ ายฆราวาสมีนายก
สภามหาวิทยาลัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และอดีตอธิการบดี มธ. ศาสตราจารย์ ดร.เกริ กเกียรติ พิพฒั น์
เสรี ธรรม เป็ นประธานจุดเทียนชัย หลังจากเสร็ จพิธีพทุ ธาภิเษกแล้วในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้นาํ พระพุทธธรรมทิฐิ
ศาสดาขนาดหน้าตัก 31.5 นิ้ว ไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พทั ยา เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากเสร็ จพิธีได้มีการนําสายสิ ญจน์ที่อยู่
บนเวทีและนํ้าพระพุทธมนต์ทองชนวนรวมที่เหลือจากพิธีไปตัดแบ่งเป็ นชิ้นเล็ก ๆ เพือ่ มอบให้ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ต่อไป และนอกจากนี้ยงั มีการจัดทําผ้ายันต์ขนาด A4 ซึ่งผ่านพิธีพทุ ธาภิเษกเรี ยบร้อยแล้ว โดยจะมอบให้ผบู ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
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1.4 เรื่อง ขอเชิญชวนรวมงานกราบบูรพาจารย 80 ปธรรมศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเชิญชวนร่ วมงาน
กราบบูรพาจารย์ 80 ปี ธรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยจะมีการเชิญ
อาจารย์เก่า ๆ ของ มธ. มาร่ วมงาน การจัดงานครั้งนี้จะขอความร่ วมมือให้คณบดีที่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่
ท่าพระจันทร์ ส่ งนักศึกษามาร่ วมงานคณะละ 50 คน และขอให้นกั ศึกษาที่ได้รับทุนต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยมาร่ วมงาน
ดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม
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1.5 เรื่อง ศูนยวิจัยคนควาและพัฒนายาเปดงาน Openhouse
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายาจะเปิ ด
Openhouse ร่ วมกับงานธรรมศาสตร์วิชาการ โดยจะแบ่งเป็ น 5 ส่ วน แบบครบวงจรในรู ปแบบสหวิทยาการ เพื่อให้ได้
เห็นเครื่ องมือที่ทนั สมัยทั้งหมดของศูนย์ ขณะนี้ได้ติดต่อไปยังนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ของ
สถาบันในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยสามารถเข้าชมได้รอบละ 20 คน จะมีท้ งั หมด 3 รอบ

มติที่ประชุม
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1.6 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรกําหนดจัดงานสัมมนาประจําป 2557
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์

-6ธรรมศาสตร์จะจัดงานสัมมนาประจําปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องคริ สตัลบอลรู ม โรงแรมพลาซา
แอทธินี โดยจะมีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง นายปี ติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน และ
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ร่ วมบรรยายในการสัมมนาพร้อมทั้ง
ฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ม.ร.ว. ปรี ดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวัน
ดังกล่าว

มติที่ประชุม
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1.7 เรื่อง โครงการธรรมศาสตรสัมมนาของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้รับ
มอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีให้จดั โครงการธรรมศาสตร์สมั มนา โดยเชิญนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยในอาเซียนประเทศละ 2 คน มาร่ วมทํากิจกรรมและสัมมนาแลกเปลี่ยน ขณะนี้ได้ส่งหนังสื อถึงคณบดีทุก
คณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษามาสมัครเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว โครงการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5-13 มกราคม 2558
และนักศึกษาสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ส่ วนผูท้ ี่ไม่ได้รับคัดเลือกจะเชิญมาร่ วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวด้วย
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1.8 เรื่อง สิ่งของและเอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําสิ่ งของและเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. สายสิ ญจน์และนํ้ามนต์ในพิธีพทุ ธาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
2.1.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติแตงตัง้ ผูร ักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอแต่งตั้งนายสมบัติ แก้วปกาศิต ข้าราชการ ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองงานศูนย์รังสิ ต

-7(ตําแหน่งเลขที่ 1718) เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี โดยให้พน้ จากหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการ
กองงานศูนย์รังสิ ต และให้พน้ จากผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานกายภาพและบริ การกลาง ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม.
อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายสมบัติ แก้วปกาศิต ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ

2.1.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติแตงตัง้ กรรมการ
ประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงบริหารระดับกลาง
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตาํ แหน่งบริ หาร ระดับกลาง จํานวน
4 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การเข้าสู่ตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่ของนางสุ พิน
หิ รัณยะวสิ ต โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย ประธานกรรมการ
1.2 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
1.3 นางรัมภาพร สํารองกิจ
กรรมการ
(ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ ประเภทผูบ้ ริ หาร)
1.4 นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
1.5 นางจารุ ภรณ์ วงศ์บณ
ั ฑิต
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
1.6 เจ้าหน้าที่ดา้ นบุคคลของหน่วยงาน
เลขานุการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การเข้าสู่ ตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการกองแผนงานของนางสาวอัจฉรา
จินดารัตน์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
ประธานกรรมการ
2.2 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
กรรมการ
2.3 นางรัมภาพร สํารองกิจ
กรรมการ
(ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ ประเภทผูบ้ ริ หาร)

-82.4 นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
2.5 นางจารุ ภรณ์ วงศ์บณ
ั ฑิต
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
2.6 เจ้าหน้าที่ดา้ นบุคคลของหน่วยงาน
เลขานุการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การเข้าสู่ตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการกองวิเทศสัมพันธ์ของ
นางอุษาจรัส เวชพงศา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
3.1 รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
3.2 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
3.3 นางรัมภาพร สํารองกิจ
กรรมการ
(ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ ประเภทผูบ้ ริ หาร)
3.4 นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
3.5 นางจารุ ภรณ์ วงศ์บณั ฑิต
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
3.6 เจ้าหน้าที่ดา้ นบุคคลของหน่วยงาน
เลขานุการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ การเข้าสู่ตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายในของ
นางรัชนี สุ ขสว่าง โดยมีองค์ประกอบดังนี้
4.1 รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
ประธานกรรมการ
4.2 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
กรรมการ
4.3 นางรัมภาพร สํารองกิจ
กรรมการ
(ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ ประเภทผูบ้ ริ หาร)
4.4 นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
4.5 นางจารุ ภรณ์ วงศ์บณ
ั ฑิต
กรรมการ
(ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งที่ขอรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก)
4.6 เจ้าหน้าที่ดา้ นบุคคลของหน่วยงาน
เลขานุการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตาํ แหน่งบริ หาร

-9ระดับกลาง จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

2.1.3 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติแตงตัง้ ผูร ักษาการใน
ตําแหนงเลขานุการคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอแต่งตั้งนางสุ กญั ญา กรุ ดเงิน ข้าราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 32) หัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ งมวลชน กองงานศูนย์รังสิ ต เป็ นผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งเลขานุการคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสุ กญั ญา กรุ ดเงิน ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งเลขานุการคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ อีกหน้าที่หนึ่ง ตามที่เสนอ

2.1.4 เรื่อง วิทยาลัยนวัตกรรมขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารยประจํา จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า วิทยาลัย
นวัตกรรมเสนอขอจ้างนายเฉลิมพร จันทร์ทอง เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา วุฒิปริ ญญา
โท โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโทหรื อเอกทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายเฉลิมพร จันทร์ทอง เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม ตามที่เสนอ

2.1.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจาง
พนักงานเงินรายได จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอเปลี่ยนแปลงการจ้างนางนวลรักษ์ ชอบชื่น จากผูท้ าํ หน้าที่เลขานุการคณะ
วิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ เป็ นตําแหน่งผูม้ ีความรู ้ความสามารถด้านการคลัง มีกาํ หนดระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 โดยให้ได้รับค่าจ้าง ในอัตราเดือนละ 25,000 บาท จากเงินงบประมาณ
รายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย และให้พน้ จากผูท้ าํ หน้าที่เลขานุการคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่

- 10 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างนางนวลรักษ์ ชอบชื่น เป็ นตําแหน่งผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถพิเศษด้านการคลัง และให้พน้ จากตําแหน่งผูท้ าํ หน้าที่เลขานุการคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ

2.1.6 เรื่อง กองกลางขออนุมัติยายและแตงตั้งหัวหนางานและผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนางาน จํานวน 2 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า กองกลาง
เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 89 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ อัตราเงินเดือน 29,630
บาท เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานพัฒนาอาคารสถานที่ กองกลาง
2. ย้ายนายสุ รพล เล่ากุล ข้าราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 89)
อัตราเงินเดือน 39,630 บาท หัวหน้างานบริ หารอาคารสถานที่ กองกลางไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานพัฒนา
อาคารสถานที่ กองกลาง โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารอาคารสถานที่
3. แต่งตั้ง นายเฉลิม เอนกบุญทิพย์ ข้าราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ชํานาญการ
(ตําแหน่งเลขที่ 1283) อัตราเงินเดือน 37,350 บาท ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารอาคารสถานที่
กองกลาง อีกหน้าที่หนึ่ง
4. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร เป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะรายตามที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศ มธ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยและแต่งตั้งหัวหน้างานและผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านวิชาการ
3.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง เพื่อใชในปการศึกษา 2558

- 11 ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับผิดชอบ
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1 จํานวน 7 วิชา 21 หน่วยกิต ที่ผา่ นมามีการปรับปรุ งหลักสูตรศึกษาทัว่ ไปครั้งใหญ่
ในปี การศึกษา 2540 โดยสร้างรายวิชาสหวิทยาการในหมวดสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อมามีการปรับปรุ งหลักสู ตรดังกล่าวทุก 5 ปี ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งเพียงเล็กน้อย หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบนั เป็ น
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนดทิศทางยุทธศาสตร์ที่จะเป็ นธงนํา มธ. ถึงปี
2020 หรื อ TU’s GOALS 2020 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ Global Mindset, Originality, Accountability,
Leadership และ Spirit of Thammasat จึงเห็นควรปรับหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปให้สอดรับกับทิศทางยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
และกําหนดทดลองใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยจัดการเรี ยนการสอนคู่ขนานกับหลักสูตรศึกษาทัว่ ไป พ.ศ.
2556 ไปก่อน และกําหนดใช้กบั ทุกหลักสูตร/โครงการในปี การศึกษา 2561
เมื่อนักศึกษาเข้ามาสู่ มธ. จะมีการทําให้เป็ น GREATS STUDENT, GREATS GRADUATE และ
GREATS CITIZEN ให้กบั สังคมไทย ซึ่ง GREATS จะมี 6 คุณสมบัติ ดังนี้
1. G (Global Mindset) คือ ทันโลก ทันสังคม
2. R (Responsible) สํานึกรับผิดชอบอย่างยัง่ ยืน
3. E (Eloquent) สื่ อสารสร้างสรรค์และทรงพลัง
4. A (Aesthetic) มีสุนทรี ยะในหัวใจ
5. T (Team Leader) เป็ นผูน้ าํ ทํางานเป็ นทีม
6. S (Spirit of Thammasat) มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมผ่านวิชาพื้นฐาน 3 กลุ่มหลักคือ วิชาในกลุ่ม Global Mindset, Soft
Skills และ Spirit of Thammasat โดยวิชาพื้นฐานส่ วนที่ 1 นี้ จะเป็ นลักษณะ 7+2 วิชา คือ โดย 7 วิชาจะเริ่ มเรี ยนในปี
การศึกษา 2558 ส่ วนอีก 2 วิชาเป็ นวิชาเลือก หลักการของวิชาพื้นฐานคือ
1. ไม่ตอ้ งเรี ยนทุกวิชาในปี 1
2. ทําให้ช้ นั เรี ยนเล็กที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3. บางวิชาเน้น Homogeneity บางวิชา Heterogeneity
4. ทุกวิชาเน้น Active Learning
5. ใช้ประโยชน์จาก Social Media
บทบาทวิชาศึกษาทัว่ ไปในครั้งนี้คือ เปลี่ยนวิธีคิดจากนักเรี ยนเป็ นนักศึกษา เติมเต็มมุมมองที่รอบด้าน
ให้กบั ความเป็ นนักวิชาชีพ และสร้างคุณลักษณะเด่นที่เป็ นลักษณะร่ วมของบัณฑิตธรรมศาสตร์
นักศึกษาใหม่ตอ้ งเข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งพัฒนาโดยคณะศิลปศาสตร์และสถาบันภาษา หากนักศึกษาเข้ามาแล้วสอบผ่านจะไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาภาษา
สามารถไปเรี ยนวิชา Communication ได้ทนั ที แต่หากสอบไม่ผา่ นต้องเรี ยนหรื อสอบใหม่ แต่การสอบใหม่จะสอบได้
เฉพาะปี 1 หากสอบไม่ผา่ นต้องไปเรี ยนวิชาภาษา โดยจะแบ่งเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มฟังพูด และกลุ่มอ่านเขียน แล้วแต่วา่

- 12 ขาดทักษะด้านใด หากคณะใดไม่พร้อมจะใช้วิชาศึกษาทัว่ ไปหลักสูตรใหม่กใ็ ห้ใช้รูปแบบเดิมไปก่อนประมาณ 2 ปี แล้ว
จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ และจะนําเสนอหลักสู ตรศึกษาทัว่ ไปต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557
และจะสร้างเครื อข่ายอาจารย์ผสู ้ อนและขึ้นทะเบียนผูส้ อนวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนา Course Material และประสานกับ
สํานักทะเบียนและประมวลผล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะมีการทดสอบแบบทดสอบความรู ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยจะมีการพัฒนา TU-GET 2014 ให้เทียบเท่ากับ TOEFL และ IELTS ส่ วนภาษาไทยจะพัฒนาข้อสอบภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวต่างชาติ นักศึกษาใหม่ที่เข้าในปี การศึกษา 2558 ในเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม 2558 สามารถ
ทดสอบสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา และในเดือนสิ งหาคม 2558 สามารถเริ่ มเรี ยน
หลักสู ตรใหม่ได้
ขอให้คณะพิจารณาว่า ต้องการใช้หลักสูตรเก่าหรื อหลักสูตรใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น หลังจาก
ช่วงเปลี่ยนผ่านจะเหลือเพียงรู ปแบบเดียว และทําอย่างไรจะมีการนับภาระงานเหล่านี้ให้กบั อาจารย์ที่มาช่วยสอนได้
หรื อไม่ และมหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณวิชาพื้นฐานตาม FTES ให้กบั คณะเพื่อใช้งบค่าสอนวิชาพื้นฐานตามเกณฑ์ที่
คณะกําหนดเอง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า หลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. ใช่หรื อไม่ ทั้งในเชิงจํานวน
และเนื้อหา ทาง สกอ. กําหนดเกณฑ์ไว้หรื อไม่ เพราะแนวปฏิบตั ิเดิมของวิชาพื้นฐานคือ ต้องเรี ยนสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิ ตศาสตร์ การปรับปรุ งครั้งนี้ครอบคลุมทั้งหมดหรื อไม่ หรื อเน้นเรี ยนด้าน
สังคมศาสตร์
2. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีได้พจิ ารณาแล้วเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของ สกอ. วิชาด้านสังคมศาสตร์ไม่ได้มากไปกว่าเดิม แต่ยงั มีวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เท่าเดิม
และไม่ได้กล่าวถึงวิชาที่คณะกําหนดเอง มหาวิทยาลัยจะกําหนดวิชาพื้นฐานจํานวน 7 วิชา และคณะกําหนดเองจํานวน
3 วิชา โดยให้คณะดําเนินการได้ตามที่คณะเห็นสมควร และปรับในส่ วนที่คณะดูแลจํานวน 7 วิชาเท่านั้น
3. ประธานกล่าวว่า หากนักศึกษาสอบไม่ผา่ นก็ตอ้ งมาเรี ยน และต้องเรี ยนเกิน 30 หน่วยกิต ในกรณี น้ ีมี
ข้อมูลนักศึกษาที่สอบผ่านวิชาภาษาโดยที่ไม่ตอ้ งเรี ยนกี่เปอร์เซ็นต์
4. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า มีประมาณ 200-300 คน ที่สอบผ่านและไม่ตอ้ งเรี ยนวิชา EL 172
5. ประธานกล่าวว่า ปกติจะบังคับเรี ยนวิชา EL171 และ EL172 เพราะบังคับเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
2 วิชา สมมติวา่ นักศึกษาที่สอบผ่านไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาภาษา 20% แล้วมีนกั ศึกษาที่ตอ้ งเรี ยน 80% ก็ตอ้ งบังคับให้นกั ศึกษา
80% นี้เรี ยนวิชาพื้นฐานจํานวน 33-36 หน่วยกิต
6. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หน่วยกิตของวิชาภาษาน่าจะร่ วมอยูใ่ นวิชาภาษาอังกฤษ
7. ประธานกล่าวว่า เนื่องจากหลักสูตรใหม่บงั คับให้นกั ศึกษาต้องเรี ยนเพิ่มขึ้นจาก 30 หน่วยกิต เป็ น

- 13 33-36 หน่วยกิต เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญเพราะเป็ นการเปลี่ยนหลักสูตรวิชาพื้นฐานเกือบทั้งหมด
8. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า สําหรับหลักสู ตรใหม่วิชา TU202 ต้องเป็ นวิชาที่มีหน่วยกิตค่อน
ข้างมาก เพราะมีวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูด่ ว้ ย เดิมบังคับให้หลักสู ตรปริ ญญาตรี ตอ้ งเรี ยนภาษาอังกฤษอย่างน้อย
9 หน่วยกิต ส่ วนหลักสู ตรใหม่ในวิชา TU202 เหมือนจะเป็ นการรวมหน่วยกิตวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน
ซึ่งจะเป็ นวิชาที่มีหน่วยกิตค่อนข้างมาก เพราะจะมีวิชาแยกย่อยหลายวิชา และการปรับหลักสูตรใหม่เป็ นวิชา TU202
จะเป็ นการรวมวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ดว้ ยกัน ประเด็นที่สอง ในการปรับหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปที่มีสภา
วิชาชีพจะมีการพิจารณาในเรื่ องวิชาทัว่ ไปและมีการอนุมตั ิวิชาทัว่ ไปเดิมอยูแ่ ล้ว หากเปลี่ยนใหม่ตอ้ งขออนุมตั ิสภา
วิชาชีพเพื่อขอเปลี่ยนวิชาพื้นฐานใหม่ ประเด็นที่สามการทํา มคอ. เดิมได้ทาํ ไปแล้ว แต่สิ่งที่ขาดคือ แต่ละคณะที่ได้มีการ
เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่ได้ประเมินผล เมื่อมีผมู ้ าตรวจ มคอ. ก็จะแจ้งว่าคณะไม่ได้ประเมินผลว่า ผลที่ได้รับการเรี ยนรู ้
จาก มคอ. ในวิชาทัว่ ไปมีผลเป็ นอย่างไร ซึ่งเป็ นไปไม่ได้ที่ทุกคณะจะทําการประเมิน กรณี น้ ีจะดําเนินการกับวิชาศึกษา
ทัว่ ไปในส่ วนของคณะที่มีสภาวิชาชีพรองรับอย่างไร และวิชา TU202 เป็ นวิชาที่ใหญ่มากจะบริ หารจัดการอย่างไร และ
ในส่ วนของ มคอ. ที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ตอ้ งแจ้งไปยัง สกอ. หรื อไม่อย่างไร
9. ประธานกล่าวว่า กรณี ที่ตอ้ งผ่านสภาวิชาชีพก็ตอ้ งเสนอ เพราะหากมีการปรับปรุ งวิชาพื้นฐานไม่วา่
มากหรื อน้อยก็ตอ้ งเสนอสภาวิชาชีพ หากคณะใดมีวิชาที่ตอ้ งผ่านสภาวิชาชีพก็สามารถดําเนินการคู่ขนานไปก่อนได้ แต่
คณะที่ไม่ได้เสนอสภาวิชาชีพขอให้ใช้หลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปใหม่ได้ทนั ที ส่ วนประเด็นเรื่ อง มคอ. ก็ตอ้ งดําเนินการ
ส่ วนวิชาภาษานักศึกษาต้องเรี ยนหากภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ดีตอ้ งเรี ยนภาษาอังกฤษ 2 วิชา และต้องเรี ยนภาษาไทย
1 วิชา เท่ากับเป็ นการนํา 9 หน่วยกิตออกไป หากนักศึกษาที่ภาษาไม่ดีตอ้ งเรี ยน 30 บวก 9 หน่วยกิต โดยไม่นบั 9
หน่วยกิต
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการเน้นให้เรี ยนวิชาพื้นฐาน
ค่อนข้างมาก และมีการใส่ ขอ้ มูลที่เห็นว่านักศึกษาไม่รู้ไว้ในวิชาพื้นฐานจํานวนมาก คือ 30 หน่วยกิต ซึ่งนับว่าเป็ น 1 ใน
5 ของทั้งหลักสูตร โดยข้อเท็จจริ งแล้วนักศึกษาไม่ตอ้ งเรี ยนในห้องเรี ยนมากก็ได้ มีการเรี ยนนอกห้องเรี ยนจํานวนมาก
เห็นว่าไม่ควรต้องกังวลเรื่ องวิชาพื้นฐาน แต่ควรกังวลว่า เมื่อจบการศึกษาแล้วทางผูป้ ระกอบการมีเสี ยงสะท้อนว่า
นักศึกษาที่จบออกไปไม่มีทกั ษะในการทํางาน ในส่ วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ้ งการปฏิรูปหลักสู ตร
ทั้งหมด แต่กม็ าติดขัดอยูท่ ี่วิชาพื้นฐานเพราะดึงหน่วยกิตไปค่อนข้างมาก เช่น วิชาภาษาไทย หรื อวิชาฟิ สิ กส์ เคมี ชีวะ
ซึ่งเป็ นวิชาที่เรี ยนมาตลอด เห็นว่า เป็ นการเรี ยนที่ทาํ ให้ไม่ได้ลงลึกในวิชาชีพ ในกรณี น้ ีควรให้มีการปรับหลักสูตรทั้ง
ประเทศ เพราะเรี ยนแต่วิชาพื้นฐานจนไม่ได้ลงลึกในวิชาชีพ และขอเสนอว่า หากจะเรี ยนวิชาที่เกี่ยวกับการดํารงตนให้
เป็ นคนดีควรทําเป็ นหัวข้อให้ครบทุกหัวข้อแล้วรวมเป็ น 1-2 วิชา ประเด็นที่สอง ในกลุ่มแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จะขอกําหนดวิชาพื้นฐานในกลุ่มนี้และนําเสนอมหาวิทยาลัยได้หรื อไม่ เพราะมี
จุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน
11. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ทาง สกอ. บังคับให้เรี ยนวิชาพื้นฐาน

- 14 จํานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาษาและการ
สื่ อสาร โดยหลักการศึกษาทัว่ โลกไม่ตอ้ งการสร้างนักวิชาชีพที่ขาดความเป็ นมนุษย์ และในธรรมชาติระดับปริ ญญาตรี
ทัว่ โลกเน้นการเรี ยนด้าน Liberal Arts มากที่สุดเพื่อสร้างความรู ้รอบด้านและความเป็ นคน กระแสของโลกต้องการสร้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตศึกษาทัว่ ไป ในระดับปริ ญญาตรี ไม่ตอ้ งการสร้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ลึกทางด้านวิชาชีพมาก
จนเกินไป วิชาศึกษาทัว่ ไปที่เรี ยนจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปี แต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะเรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไปที่ไม่
เกี่ยวกับวิชาชีพประมาณสองปี หรื อครึ่ งหนึ่งของหลักสู ตรทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นจึงเรี ยนวิชาชีพ
12. ประธานกล่าวว่า วิชาบังคับจะมี 30 หน่วยกิต โดยคณะต้องปรับวิชาของตัวเองอีก 90 หน่วยกิต
แนวคิดของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจจะถูกต้องก็ได้ เพราะขณะนี้พบว่าในแต่ละคณะเรี ยนวิชาศึกษา
ทัว่ ไปมากเกินไป หากมีการฝึ กให้นกั ศึกษาไปค้นคว้าเพิม่ เติมก็จะเป็ นเรื่ องดี
13. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า สําหรับคณะที่มีการเกี่ยวข้องกับสภา
วิชาชีพจะได้ดาํ เนินการจนกว่าสภาวิชาชีพจะอนุมตั ิ ปัญหาของทางวิศวกรรมศาสตร์คือ สภาวิชาชีพกําหนดกฎเกณฑ์ทาํ
ให้หน่วยกิตที่มีอยูข่ ยับไม่ได้ ปั จจุบนั สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเรี ยนอยู่ 150 หน่วยกิต จากเดิมเรี ยนอยู่ 140
กว่าหน่วยกิต ซึ่งในปั จจุไม่สามารถปรับปรุ งหลักสู ตรได้เนื่องจากมีหน่วยกิตของวิชาพื้นฐานบังคับอยู่ เป็ นไปได้หรื อไม่
ที่เราจะรวมวิชาเหล่านี้มารวมกัน เพราะในปัจจุบนั นักศึกษาของสถาบัน 80% ต้องเรี ยน 156 หน่วยกิต ซึ่งจะเป็ นปัญหา
ต่อเนื่องเพราะไม่สามารถไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ เนื่องจากจะไม่จบการศึกษาภายใน 4 ปี
14. ประธานกล่าวว่า ขณะนี้มีการหารื อในเรื่ องวิชาพื้นฐาน 7+3วิชา ซึ่ง 7 วิชามหาวิทยาลัยกําหนด ส่ วน
อีก 3 วิชาคณะกําหนดเอง มหาวิทยาลัยก็จะเหลือ 21 หน่วยกิต แต่จะไม่รวมวิชาภาษา ซึ่งเดิมรวมวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หากนักศึกษาสอบไม่ผา่ นต้องไปเรี ยนเพิม่
15. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า หากจะไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาวิชาชีพก็ให้ใช้รหัสวิชาเดิม แต่
ให้สอนในรู ปแบบใหม่ เพราะการที่จะสอนให้ผทู ้ ี่มาเรี ยนต้องสอนให้เกิดมโนภาพทางความคิด หลายสภาวิชาชีพเมื่อ
เปลี่ยนหัวข้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการต่อสัญญา แต่หากคงไว้ซ่ ึงวิชาเดิมและสอนรู ปแบบใหม่น่าจะเป็ น
เรื่ องที่สามารถทําได้ง่ายกว่า
16. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีมีการเพิม่ วิชาจึงไม่สามารถใช้รหัสวิชาเดิมได้ และต้องใช้คู่ขนานกับ
ของเดิม ซึ่งต้องไปขออนุมตั ิจากสภาวิชาชีพ
17. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องจํานวนหน่วยกิตและวิชาภาษา ในปี 2556 มหาวิทยาลัย
ได้ให้คณะเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่งวิชา ซึ่งสถาบันภาษาได้เปิ ดสอนให้ ในกรณี น้ ีฝ่ายวิชาการจะกําหนดให้เรี ยนวิชา
พื้นฐาน 9 วิชาหรื อ 12 วิชา
18. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยบังคับให้เรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต คือ อยูใ่ นวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะ 3 หน่วยกิต
19. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า เดิมต้องเรี ยนวิชา TU 161 EL171 และ EL172 รวม 9 หน่วยกิต เมื่อ
ปรับหลักสูตรใหม่จะต้องเรี ยนวิชา TU202 ซึ่งจะเหลือ 3 หน่วยกิต เมื่อนักศึกษาสอบวัดความรู ้ดา้ นภาษาไม่ผา่ นต้องไป

- 15 ลงเรี ยนวิชา EL171 และ EL172 ต่างหากใช่หรื อไม่ และจะทําให้วิชาภาษาเป็ นหน่วยกิตที่บวกเพิ่มไปจาก 30 หน่วยกิต
ใช่หรื อไม่
20. ประธานกล่าวว่า วิชา TU202 ไม่ได้แทนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เป็ นการเพิม่ เข้ามา หาก
ไม่ผา่ นภาษาไทยก็ตอ้ งเรี ยนวิชาภาษาไทยเพิ่ม หรื อไม่ผา่ นภาษาอังกฤษก็ตอ้ งเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม ซึ่งต้องเรี ยนเพิ่ม
อีก 9 หน่วยกิตหากไม่ผา่ นทั้งสองวิชา รวมเป็ น 39 หน่วยกิต แต่ 9 หน่วยกิตนี้จะไม่นบั
21. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า วิชา TU202 มีรายละเอียดวิชาอย่างไรบ้าง
22. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยการสื่ อสารและการ
นําเสนอเป็ นหลักทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับภาษาไทยปัจจุบนั ไม่เคยมีการสอบวัดสมรรถนะ แต่จะบังคับให้
เรี ยนทันที จึงมีการเปลี่ยนวิธีคิดคือ หากภาษาไทยอยูใ่ นระดับที่สื่อสารได้ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ก็ไม่ตอ้ งเรี ยน แต่หาก
สอบไม่ผา่ นเรื่ องการอ่านเขียนจะไม่ได้เรี ยนวิชาภาษาไทย TH161 เดิม แต่วิชาใหม่จะออกแบบให้มาอุดช่องว่างที่
นักศึกษาขาด รวมถึงภาษาอังกฤษก็ลกั ษณะเดียวกัน คือ เป็ นการเรี ยนเพื่อเพิ่มทักษะด้านที่นกั ศึกษาขาดอยู่ หลักการต้อง
เป็ นลักษณะนี้
23. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า วิชา TU202 ไม่นบั หน่วยกิตใช่หรื อไม่
24. ประธานกล่าวว่า วิชา TU202 ไม่ได้แทนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่เป็ นการเรี ยนเชิงภาษา
อีกวิชาหนึ่ง และเป็ นวิชาที่นบั หน่วยกิต
25. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับวิชาพื้นฐานสามารถคิดได้สองแบบคือ การให้
นักศึกษาเรี ยนในห้องเรี ยนและให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้เอง ขณะนี้กาํ ลังให้น้ าํ หนักว่าบางวิชาให้ปลดออก เช่น วิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งกรณี น้ ีตอ้ งมีการอภิปรายกัน เปรี ยบเทียบกับวิชาที่ใส่ เข้าไปเพิม่ เติมที่เห็นว่าที่ตอ้ งเรี ยนใน
ห้องเรี ยน ประเด็นคือ หากวิธีคิดนี้ถูกก็จะปลดวิชาเหล่านี้ให้ไปเรี ยนเอง ประเด็นที่สอง การเรี ยนภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษบางสาขาไม่ค่อยไม่ปัญหา เพราะนักศึกษามีศกั ยภาพในการเรี ยนภาษาอังกฤษและเห็นว่า
นักศึกษาสามารถเรี ยนเองได้ และคณะทันตแพทยศาสตร์ใช้วิธีเรี ยนแบบ Active Learning มานานแล้ว และก็พอใจกับ
การเรี ยนในรู ปแบบนี้ แต่การสอนแบบ Active Learning อาจารย์จะมีภาระงานสอนมากกว่าปกติมาก ประเด็นที่สอง เมื่อ
เรี ยนแบบ Active Learning ไม่สามารถเรี ยนในห้องเรี ยนใหญ่ได้ ต้องเรี ยนในชั้นเรี ยนที่เล็กพอสมควร จึงเป็ นปัญหาเรื่ อง
สถานที่เรี ยนและจํานวนอาจารย์ กรณี ของคณะทันตแพทยศาสตร์นกั ศึกษาจํานวน 72 คน จะสอนห้องละ 8 คน หนึ่งวิชา
จะใช้จาํ นวนอาจารย์ 9 คน เห็นว่าการปรับปรุ งหลักสู ตรวิชาพื้นฐานมีแนวคิดที่ดี
26. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า ในหลักการพื้นฐานเห็นด้วยกับการ
ปรับปรุ งวิชาพื้นฐาน เพราะในสังคมยุคใหม่เรี ยนหนักตั้งแต่เริ่ มต้น เพราะฉะนั้นพื้นฐานทางวิชาการไม่วา่ จะเป็ น
วิทยาศาสตร์ ภาษา หรื อวิชาอื่น ๆ จะถูกสอนแบบเข้มข้น แต่จะไม่ได้เรี ยนวิชาพื้นฐานแบบนี้ในโรงเรี ยน หากเป็ น
หลักสูตรเดิมหรื อวิธีการคิดแบบเดิมจะเน้นวิชาการจนผูท้ ี่จบการศึกษาสื่ อสารกับสังคมภายนอกไม่ได้ ไม่มีความรอบรู ้
และไม่มีความรู ้เชื่อมโยง ซึ่งเป็ นปั ญหาของคนปัจจุบนั ในปัจจุบนั อาจจะดีข้ ึนแต่พลังงานอาจจะถูกใช้หมดไปก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย โดยการติวเข้มทางวิชาการ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าการที่จะมีความรู ้รอบด้านในสังคมอาจจะมีนอ้ ย วิชา

- 16 ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควรจะเอาออกไปจากวิชาพื้นฐาน เพราะมีการเรี ยนมาอย่างต่อเนื่อง 12 ปี ในชั้นประถมและ
มัธยม ส่ วนการทดสอบก็ควรจะมีต่อไป ภาษาอังกฤษจะมีทกั ษะที่ดีคือ ต้องมีการใช้เป็ นประจํา และเห็นด้วยกับวิธีคิด
เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานรู ปแบบใหม่
27. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากเป็ นแนวคิดใหม่ที่รับกับบริ บทของโลกและความเป็ น
อาเซียน หากพิจารณาจากรายวิชาพื้นฐานใหม่ เช่น วิชาสหวิทยาการมนุษย์ศาสตร์ มีการเปลี่ยนเป็ น TU103 Aesthetic of
Life หรื อ วิชาสังคมศาสตร์เปลี่ยนเป็ น TU101 Thailand and ASEAN ส่ วนวิชาวิทยาศาสตร์กเ็ ปลี่ยนเป็ นสองรายวิชา คือ
TU104 Self and Health Development และ TU201 Integrated Science of Sustainability ประเด็นของสภาวิชาชีพ เช่น
สภาพยาบาลจะมีกรอบเนื้อหาเฉพาะในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป สภาวิชาชีพจะพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชา หากคง
คําอธิบายรายวิชาไว้ตามนี้และหากสภาวิชาชีพขอเพิ่มในส่ วนที่ขาดหายไปแต่แกนหลักยังคงเดิม เห็นว่าสภาวิชาชีพ
น่าจะรับได้
28. ประธานกล่าวว่า ในส่ วนของสภาวิชาชีพจะใช้หลักสูตรเดิมไปก่อน แต่ขอให้นาํ หลักสูตรใหม่ไป
ให้สภาวิชาชีพพิจารณาด้วย หากไม่ได้ให้มาหารื อกับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
29. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับเรื่ องนี้ตอ้ งการให้พจิ ารณาเรื่ องกระบวนการการจัดการ
ด้วย หากพิจารณาในเรื่ องของแนวคิดจะเหมือนกับเป็ นการลดความสําคัญของวิชาภาษาลงไปเล็กน้อย และอาจจะไม่เห็น
ด้วยกับการเอาวิชาภาษามารวมไว้ในส่ วนนี้ หากพิจารณาเรื่ องการสื่ อสารทางด้านภาษาของนักศึกษา มธ. ต้องการเน้น
มากขึ้น และหากกล่าวว่าวิชา EL171 และ EL172 เรี ยนแล้วไม่ได้ประโยชน์ เห็นว่าเป็ นปัญหาเรื่ องกระบวนการจัดการทํา
ให้วิชาที่ไม่ตอ้ งการเป็ นปัญหา และหากพิจารณาภาพรวมแล้วหากจะใช้หลักสู ตรวิชาพื้นฐานใหม่น้ ีจะมีปัญหาคือ
นักศึกษาที่เข้าใหม่ตอ้ งทําความเข้าใจเบื้องต้นว่า นักศึกษาต้องเรี ยนวิชาภาษาเพิม่ เอง และจะสอนวิชาพื้นฐาน 7 วิชา หาก
สอบวิชาภาษาไม่ผา่ นต้องไปเรี ยนเพิ่มเอง โครงสร้างวิชาพื้นฐานเดิมมีวชิ า EL171 และ EL172 เป็ นการบังคับทางอ้อมให้
ผ่านวิชาภาษา โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัยมีวิชาเหล่านี้รองรับให้ แต่เมื่อเป็ นวิชา TU202 ทําให้น้ าํ หนักของวิชา EL171
และ EL172 ถูกลดลงไปและเป็ นภาระของผูเ้ รี ยนต้องไปดําเนินการเองจนกว่าจะผ่าน เห็นว่าเรื่ องนี้ตอ้ งมีการสื่ อสารกับ
นักศึกษาเข้าใหม่และผูท้ ี่อยูใ่ นกระบวนการทั้งหมด
30. ประธานกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายต้องมีการอธิบายกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่ องการสอน การ
เตรี ยมห้องเรี ยน การชี้แจงนักศึกษา ซึ่งจะมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปจัดเตรี ยมกระบวนการจัดการ แต่ในชั้นนี้ตอ้ งการ
ให้พิจารณาว่ามีความเห็นตรงกันหรื อไม่กบั การปรับหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไปใหม่
31. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า แนวคิดของวิชาพื้นฐานใหม่ที่เสนอเป็ นประโยชน์ต่อ
กลุ่มที่เรี ยนด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แต่สาํ หรับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาจจะเป็ นประเด็น ในฐานะ
ที่เป็ นผูบ้ รรยายวิชาพื้นฐาน เห็นว่า การขยายวิชาด้าน Social Sciences จากสองเป็ นสามวิชาเป็ นประเด็นสําหรับกลุ่ม
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถือว่าค่อนข้างหนัก สําหรับวิชา TU101 และ TU102 สามารถบรรยายเป็ นวิชาเดียวกันได้
หากแยกวิชาอาจจะหนักเกินไปสําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
32. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า ในฐานะอาจารย์สอนภาษาขอชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการปรับหลักสูตร

- 17 วิชาภาษา และนักศึกษา มธ. สามารถฟังและพูดได้ สามารถสื่ อสารได้ แต่ทกั ษะด้านการอ่านและเขียนลดลงไปมาก
เพราะเน้นด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ในปั จจุบนั มีการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คือ EL171 และ EL172 แต่เมื่อไป
เรี ยนหลักสูตรของคณะจะมีการบังคับให้ตอ้ งเรี ยนภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพิม่ ซึ่งอาจจะมีวิชา English for Business
English for Low สาขาเหล่านี้นกั ศึกษาจะทําได้ไม่ดีทางด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
อย่างไร หากต้องการให้นกั ศึกษาจบไปมีประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาจะมีการจัดให้เรี ยนกับมหาวิทยาลัยหรื อจะให้
นักศึกษาไปเรี ยนเอง การเรี ยนภาษาอังกฤษจะเป็ น Academic และ General English ส่ วนเรื่ อง Presentation ในหลักสูตร
ESP ก็มีสอนอยูแ่ ล้ว จะทําให้ซ้ าํ ซ้อนกัน หากจะมีการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ตอ้ งปรับหลักสูตร ESP วิชาอื่นด้วย
33. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษ แต่ให้นกั ศึกษาสามารถสอบเพิม่ เติม
ได้ แต่เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษยังคงเดิม แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการสอบว่าเน้นไปในเรื่ องใด ขอมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษาพิจารณาในประเด็นนี้ หากเน้นมากเกินไปนักศึกษาจะสอบไม่
ผ่านและต้องเรี ยนใหม่ วิชาภาษาไทยก็เช่นกัน แต่โดยหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษ
34. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า ในการประชุมการปรับปรุ งหลักสูตรวิชาพื้นฐาน
จะมีอาจารย์สายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ การออกแบบรายวิชาไม่ได้คาํ นึงถึงแต่สายสังคมศาสตร์และสาย
มนุษยศาสตร์อย่างเดียว แต่จะนึกถึงสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเสมอ โดยหวังว่าวิชาต่าง ๆ จะเป็ นมูลค่าเพิ่มให้กบั
นักศึกษาหรื อบัณฑิตที่จบการศึกษาไปและให้มีความสามารถมากกว่าบัณฑิตจากสถาบันอื่น ๆ จากการออกแบบวิชา
พื้นฐานจะพยายามไม่ให้มีการเรี ยนที่มากเกินไป รวมถึงเนื้อหาวิชาเช่น วิชา TU101 Thailand and ASEAN และ TU102
Global Politic and Economy ค่อนข้างจะมีเนื้อหามาก แต่มีการปรับปรุ งเนื้อหาให้ทนั สมัย เพื่อให้รู้จกั ประเทศไทยและ
อาเซียนมากขึ้น ส่ วนวิชา TU102 คือ ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกว่าเป็ นอย่างไรบ้าง และจะส่ งผลกระทบ
ต่อทุกสาขาวิชาชีพ หากทําให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ในส่ วนนี้จะทําให้มองเรื่ องต่าง ๆ ได้มากขึ้น
35. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่น่าจะมีผลกระทบกับสภาวิชาชีพเท่าใด
เพราะเป็ นวิชาพื้นฐานทัว่ ไป แต่จะทําอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบในปี ต่อไปหากสอบไม่ผา่ น หากเป็ นนักศึกษาชั้นปี 3 ใน
สายสุ ขศาสตร์ จะมีผลกระทบแน่นอน จากการพิจารณาไม่ทราบว่าอยูท่ ี่เนื้อหาหรื อวิธีการสอน วิชาภาษาก็เป็ นวิชาในสาย
Social Sciences หากเป็ นไปได้ตอ้ งมีวิชา TU101 และ TU102 และต้องมีวิชาภาษาด้วย หรื อจะให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนก็ได้
มิฉะนั้นจะมีผลกระทบเมื่อนักศึกษาขึ้นปี 2 หรื อสูงกว่านั้น
36. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า ในปี 2547 มีหนังสื อจาก สกอ. ให้เพิ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเป็ น 12 หน่วยกิต ซึ่งในขณะนั้นมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษอีก 3 หน่วยกิต เห็น
ด้วยกับการปรับปรุ งหลักสูตรในครั้งนี้ ในกรณี น้ ีได้มีการหารื อเรื่ องการจัดการศึกษาในวิชาพื้นฐานกับนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาไม่ทราบว่าจะนําไปใช้อย่างไร เช่น การเรี ยนวิชาลัทธิเต๋ าจะนําไปใช้อย่างไร ซึ่งนักศึกษาไม่ทราบว่า ข้อเท็จจริ ง
แล้วเป็ นการเรี ยนเพื่อนําไปใช้ทางด้านศาสนาหรื อประยุกต์ใช้กบั อีกหลายเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกัน ประเด็นเรื่ องการนําไปใช้
อาจจะต้องอธิบาย ส่ วนเรื่ องวิธีการจัดการศึกษามีหลายเรื่ องที่นกั ศึกษาสามารถทําเองได้ มีเรื่ องหนึ่งที่กงั วล คือ ขณะนี้
เกณฑ์มหาวิทยาลัยได้เขียนว่า หากจะเข้าเรี ยนหลักสู ตรนานาชาติตอ้ งได้คะแนน TU GET 550 คะแนนกรณี น้ ีหาก
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คะแนนไม่ถึงก็ตอ้ งสอบให้ได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดีและเหมาะกับหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติสามารถใช้
ด้วยกันได้ และในกรณี นกั ศึกษาต่างชาติกต็ อ้ งเรี ยนภาษาไทย เมื่อมีการทําวิทยาลัยนานาชาติครบวงจรแล้วนักศึกษาที่
รับเข้ามาขณะนี้ยงั ไม่รู้ภาษาไทยต้องมีการเรี ยนภาษาไทยเพิ่มเติม ขอฝากประเด็นนี้ดว้ ย
37. ประธานกล่าวว่า ในเรื่ องของ สกอ. ไม่มีปัญหาใด จากการตรวจสอบทาง สกอ. ไม่ได้บงั คับให้เรี ยน
ภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต แต่ตอ้ งมีการเรี ยนภาษาอังกฤษ และในกรณี ที่นกั ศึกษาสอบผ่านวิชาภาษาก็ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาบางคนที่สอบผ่านวิชาภาษาอังฤษทั้งสองวิชาก็ไม่ตอ้ งเรี ยนและได้หน่วยกิตทันที และสามารถไป
เรี ยนวิชาอื่นได้ ส่ วนประเด็นเรื่ องหากสอบได้คะแนน TU GET 550 คะแนนแล้วไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษทั้งสอง
วิชา ในกรณี น้ ีเห็นด้วย ซึ่งในปัจจุบนั ฝ่ ายวิชาการก็ดาํ เนินการเช่นนี้อยู่ ส่ วนการให้นกั ศึกษาต่างชาติเรี ยนภาษาไทยนั้น
เห็นด้วย แต่จะไม่ถือว่าวิชาภาษาไทยเป็ นวิชาบังคับ แต่คณะจะไปขอให้นกั ศึกษาเรี ยนเพิ่มสามารถทําได้
38. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า เคยชักชวนให้นกั ศึกษาต่างชาติมาเรี ยนภาษาไทยแล้วนักศึกษา
กล่าวว่า ภาษาไทยเรี ยนรู ้ยาก ภาษาอังกฤษง่ายกว่า เนื่องจากภาษาไทยไม่ใช่ภาษาสากล เห็นว่าควรฝึ กบุคลากรให้เรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอาจารย์ แต่อาจจะมีบางหลักสู ตรที่รับนักศึกษาต่างชาติและต้องเรี ยนรู ้ภาษาไทย เช่น วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ต้องมีการรักษาผูป้ ่ วยชาวไทย จึงต้องมีการเรี ยนรู ้ภาษาไทย แต่โดยทัว่ ไปคณะอื่น ๆ
อาจจะไม่จาํ เป็ น แต่ตอ้ งเน้นทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นการยกระดับทางการศึกษา
39. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า เรื่ องวิชาพื้นฐานจะมีการสอนในด้านต่าง ๆ แต่อีก
ด้านหนึ่งจะมีการปกปิ ดอีกด้านมุมหนึ่ง คล้ายกับการทําให้วิชาความรู ้เป็ นเครื่ องมือของผูท้ ี่ได้เปรี ยบ ในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรวิชาพื้นฐานครั้งนี้จะเป็ นการเน้นรากเหง้าของความเป็ นไทย ซึ่งเป็ นหัวข้อที่ถกเถียงกันมานานในด้าน
สังคมศาสตร์ ขณะเดียวกันก็พบว่า ความเป็ นไทยในลักษณะที่เป็ นรากเหง้านํามาซึ่งปัญหาที่ประสบในปัจจุบนั สิ่ งที่
กังวล คือ จะทําอย่างไรให้วชิ าที่วา่ ด้วยรากเหง้าความเป็ นไทยหรื อความเป็ นไทยในอาเซียนไปสู่การตกกับดักของการ
ผลิตซํ้า และจะทําอย่างไรให้วิชาเหล่านี้เป็ นอิสระในความหมายของตัวเอง และไม่เป็ นเครื่ องไม้เครื่ องมือในการเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั ผูท้ ี่แข็งแรงอยูแ่ ล้ว
40. ประธานกล่าวว่า ประเด็นนี้กเ็ ป็ นเรื่ องที่ดี และจะให้นาํ กลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
41. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่ องแนวคิด แต่จะ
ติดในประเด็นทางเทคนิค แต่ละคณะปัญหาจะไม่เหมือนกัน หากนโยบายกําหนดออกมาแล้วปฏิบตั ิแล้วมีปัญหาก็จะไม่
คุม้ เสี ย จึงต้องการขอรายละเอียดในเรื่ องนี้แล้วให้แต่ละคณะไปหารื อกัน เพราะเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใหญ่
42. ประธานกล่าวว่า ขอให้นาํ เรื่ องนี้ไปเสนอในการประชุมครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่ง และจะมีการแจก
คําอธิบายรายวิชาจํานวน 7 วิชา ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยหลักการต้องการให้มี
ความเห็นที่ตรงกันพอสมควร ถึงแม้จะเป็ นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแต่กเ็ ป็ นเรื่ องที่ทุกคณะต้องเรี ยนและเป็ นเรื่ อง
อนาคตของ มธ.
43. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในเรื่ องนี้เคยมีผลการสํารวจการตอบรับจากนักศึกษาหรื อไม่
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ควรจะให้บริ การการศึกษาทัว่ ไปในจุดที่ตอ้ งการจริ ง ๆ ในเรื่ องใดบ้าง ประเด็นที่สอง มีรายละเอียดอีกมากที่ผบู ้ ริ หารต้อง
นํากลับไปหารื อกับคณาจารย์ จึงขอรายละเอียดและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ประเด็นที่สาม เรื่ องการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบกลุ่มย่อยโดยเฉพาะวิชาเชิงทักษะ ซึ่งหากจัดการสอนแบบบรรยายคงจะได้ระดับหนึ่ง แต่ทาง
มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมผูส้ อนด้วย ซึ่งเห็นด้วยว่ามีความจําเป็ นแต่ตอ้ งใช้ระยะเวลา
ในการจัดทําหลักสู ตรและทําแผนการสอนและทําข้อสอบ เนื่องจากวิชาที่ที่เสนอมาเป็ นวิชาเชิงทักษะซึ่งผูส้ อนต้องมี
ความสามารถมากและไม่สามารถทําเป็ นคู่มือการสอนได้ จึงมีความเป็ นกังวลในเรื่ องนี้วา่ จะให้บุคคลใดสอน และ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการสอนวิชาเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
44. ประธานกล่าวว่า เรื่ องของนักศึกษาขอมอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
การนักศึกษาและการเรี ยนรู ้ไปสอบถามความเห็นของนักศึกษาว่า มีความเห็นอย่างไร ส่ วนเรื่ องการเตรี ยมการจัดการ
เตรี ยมอาจารย์และห้องเรี ยนไม่มีปัญหาใด มหาวิทยาลัยจะจัดการให้ท้ งั หมด โดยจะจัดแบบ Active Learning แต่กจ็ ะ
ต้องการอาจารย์และห้องเรี ยนเพิ่มขึ้น แต่การเริ่ มต้นในปี แรกอาจจะติดขัดบ้าง และเมื่อ มธ. มีการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศจะเปลี่ยนตาม มธ. เนื่องจากเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปที่สาํ คัญ ขอมอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการ
ในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งต่อไป ในเบื้องต้นหลักสูตรนี้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ รวมถึงภาษา และเรื่ อง
จํานวนหน่วยกิตก็ไม่มีปัญหา หลักการกว้าง ๆ คณบดีคณะต่าง ๆ ก็ไม่มีปัญหาใด ส่ วนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่
ตัดออกไปมีปัญหาเล็กน้อย ซึ่งจะมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณา และขอเสนอให้นกั ศึกษาทุกคนต้องสอบก่อน
เข้าเรี ยน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาในเดือนสิ งหาคม ซึ่งนักศึกษาจะทราบว่า อยูใ่ นระดับเดียวกัน สําหรับนักศึกษาที่อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดีแต่สอบไม่ผา่ นจะให้สอบได้ถึงปี 2 แต่นกั ศึกษาที่พ้นื ฐานภาษาไม่ดีตอ้ งให้เรี ยนเพิ่มเติม หรื อต้องมีการกําหนด
ระดับคะแนนสําหรับนักศึกษาที่สามารถสอบใหม่ได้และนักศึกษาที่ตอ้ งเรี ยนเพิ่มเติมให้ชดั เจน ส่วนเรื่ อง Active
Learning เรื่ องสภาวิชาชีพให้ดาํ เนินการในลักษณะคู่ขนาน ในการประชุมครั้งต่อไปให้แจกเอกสารรายละเอียดวิชาต่าง ๆ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุ งอีกครั้ง และนําเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

3.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอเปิ ดสอน
หลักสูตรใหม่ในระดับปริ ญญาเอก พ.ศ. 2558 คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยหลักสู ตรนี้
เป็ นความร่ วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ School of Nursing at the George
Washingtion University และ Frances Payne Bloton School of Nursing at the Case Western Reseve University ประเทศ

- 20 สหรัฐอเมริ กา ในการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจยั การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะจัดการเรี ยนการสอนที่ศูนย์รังสิ ต และมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี
การศึกษา 2558 ปี การศึกษาละ 10 คน เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐษนพบว่า เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ สกอ.
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ทางคณะพยาบาลศาสตร์จะขอเปิ ดสอนหลักสูตรนี้ในปี การศึกษา
2558 ได้หรื อไม่ ประเด็นที่สอง นักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น Official Language จะขอยกเว้นการสอบได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ได้ ไม่มีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะพยาบาลศาสตร์ และให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพเปนวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย
อึ๊งภากรณ และการขอเปดหลักสูตรปริญญาตรี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครแถลงว่า สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอขอเปลี่ยนเป็ นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อเสนอในระดับคณะทํางานที่ได้ขอ้ สรุ ปแล้ว แต่ในที่สุดแล้วจะใช้ชื่อ
ใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ที่มีนามของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เป็ นคําหลักส่ วนหนึ่งของชื่อวิทยาลัย โดย
มีเหตุผลความจําเป็ นดังนี้
1. สํานักบัณฑิตอาสาสมัครก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยช่วงแรกของการก่อตั้งเป็ นหน่วยงานหนึ่งใน
คณะเศรษฐศาสตร์ก่อนจะแยกตัวออกมาจัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานระดับสํานัก เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรใน
ช่วงแรกก่อตั้ง พ.ศ. 2513 คือหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัย
ได้กาํ หนดพันธกิจให้สาํ นักฯ เพิ่มเติมเป็ นหน่วยงานจัดการศึกษา จึงได้พฒั นาระดับการเรี ยนการสอนไปสู่ หลักสู ตรใน
ระดับปริ ญญาโท 2 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา (ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2542) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรี ศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ต่อมาโอนย้ายไป
สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการในปี 2549) รวมทั้งเปิ ดสอนวิชาเลือกเสรี ในระดับปริ ญญาตรี 2 วิชา ได้แก่ วิชา พท. 240 งาน
อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551) และวิชา บอ.200 ความรู ้เบื้องต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบท
อาเซียน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556) สํานักบัณฑิตอาสาสมัครมีอตั ราอาจารย์ประจําเช่นเดียวกับ

- 21 คณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้สาํ นักบัณฑิตอาสาสมัครยังปฏิบตั ิงานตามพันธกิจอื่น ได้แก่ (ก) การวิจยั สร้าง
องค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาชุมชนและสังคม งานอาสาสมัคร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ข) การให้บริ การวิชาการแก่สงั คมแก่
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น (ค) การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
สื บสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภาคต่างๆ และระหว่างประเทศ และ (ง)
การส่ งเสริ ม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและการประกอบการทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จดั สรรงบประมาณ
สนับสนุนในลักษณะเดียวกับ คณะต่าง ๆ ที่เปิ ดการเรี ยนการสอน
แม้โดยบทบาทหน้าที่ดงั ที่กล่าวมา จะมีความชัดเจนว่าสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเป็ นหน่วยงานด้าน
จัดการเรี นการสอน หากแต่ชื่อเรี ยกที่ใช้คาํ ตั้งต้นว่า “สํานัก” มักก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและความคลุมเครื อ
ในบทบาทหน้าที่ของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครแก่หน่วยงานและบุคคลทัว่ ไปภายนอก หรื อแม้แต่กบั บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองให้เข้าใจว่า สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเป็ นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนั้นหาก
สามารถเปลี่ยนสถานภาพและชื่อเรี ยกใหม่เป็ นวิทยาลัย ก็จะสอดคล้องกับพันธกิจอันแท้จริ งที่ดาํ เนินการมาตลอดกว่า 4
ทศวรรษได้อย่างชัดเจน
2. การมีสถานภาพเป็ นวิทยาลัยจะเอื้ออํานวยต่อภารกิจในการจัดการศึกษาให้สมบูรณ์แบบได้มากยิง่ ขึ้น
สามารถเปิ ดสอนหลักสู ตรต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับปริ ญญาตรี และ/หรื อปริ ญญาเอกในอนาคต เพื่อ
ขยายจํานวนบุคลากรทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยบัณฑิตจะมีความสามารถในการทํางานเพือ่ รับมือกับสถานการณ์
สังคมอันไม่พึงประสงค์ในปัจจุบนั และอนาคตที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้น เป็ นนักนวัตกรรมทางสังคมที่ชาํ นาญเรื่ องการ
พัฒนาคนและชุมชนรู ปแบบต่าง ๆ และเป็ นผูม้ ีอุดมการณ์จิตอาสา สามารถปิ ดช่องว่าง unmet needs เพื่อไปสู่การสร้าง
สังคมที่ยงั่ ยืน
3. ในปี พ.ศ. 2559 จะครบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคลซึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักบัณฑิตอาสาสมัครมีพนั ธะในการสื บสานสร้างสิ่ งที่ดีงามเพือ่ ขยายอุดมการณ์ของ
อาจารย์ป๋วยให้อยูค่ ู่กบั สังคมไทยอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นใหม่น้ ีจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบความ
ต้องการของภาคส่ วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสร้างความเป็ นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มผูอ้ ยูช่ ายขอบของสังคมได้เข้าถึง
บริ การต่าง ๆ รวมทั้งสวัสดิการสังคมมากยิง่ ขึ้น
4. ภารกิจเดิมด้านการฝึ กฝนบัณฑิตให้มีจิตสํานึกสาธารณะ เสี ยสละเพือ่ สังคม เรี ยนรู ้ความซับซ้อน
โครงสร้างและระบบต่าง ๆ ในชุมชนชนบทและพัฒนาทักษะในการทํางานกับชุมชนนั้น สํานักบัณฑิตอาสาสมัครจะ
ยังคงดําเนินการอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานะเป็ นศูนย์หนึ่งของวิทยาลัย อีกทั้งจะมีการยกระดับให้เป็ นศูนย์เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญในการทํางานกับชุมชน เพื่อสนองตอบ แนวทางการทํางาน Social Responsibility ของ
องค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรื อแม้แต่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ด้วย
5. ในกรณี ชื่อเรี ยกเต็มของวิทยาลัยนั้น สํานักบัณฑิตอาสาสมัครพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและมติของ
มหาวิทยาลัยตราบเท่าที่มีนาม ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เป็ นคําหลักอยูใ่ นชื่อเรี ยกเต็ม เพื่อน้อมรําลึกถึงคุณูปการอันสําคัญยิง่ ของ

- 22 อาจารย์ป๋วยที่มีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคมไทย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีสาํ นักบัณฑิตอาสาสมัครได้มาหารื อกับมหาวิทยาลัยแล้วและได้เห็นใน
หลักการ แต่จะติดตรงเรื่ องชื่อเท่านั้น เพราะสํานักได้ดาํ เนินการอบรมและสอนในหลักสู ตรปริ ญญาโทเพื่อพัฒนาคนให้
ไปพัฒนาชนบทอยูแ่ ล้ว ซึ่งในเบื้องต้นเห็นชอบการขอเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี ส่ วนเรื่ องชื่อขอให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในส่ วนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ ควรจะมีการเขียนให้ชดั เจนว่าพัฒนาเรื่ องใด เช่น พัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดว่า เป้ าหมายคือ เรื่ องใด
ประธานกล่าวว่า ขอให้สาํ นักบัณฑิตอาสาสมัครรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับแก้หลักสูตรและ
นําเสนอฝ่ ายวิชาการเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ขอให้พจิ ารณาในกรณี ของชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
มีความหมายสอดคล้องกันด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนสถานภาพจากสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเป็ น
วิทยาลัย และการอนุมตั ิเปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี โดยมอบหมายให้สาํ นักบัณฑิตอาสาสมัครรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปปรับแก้ก่อนเสนอฝ่ ายวิชาการพิจารณาหลักสู ตร ส่ วนเรื่ องชื่อวิทยาลัยให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มธ. ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์
มธ. ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะมีขอ้ มูล 3 ด้าน คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ
และการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง ผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ได้มีการกําหนดนโยบายการ
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สัดส่ วน%นักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม

3,192

36.82

4,836

54.72

1,695

19.55

67
18

0.77
0.21

1 : 4 3,817

3,056

34.58

1:8

857

810

9.34

94,216 1 : 10 9,976

8,838

100

แผนรับ

สัดส่ วน % การรับแต่ละ
ประเภท

จํานวนผูส้ มัคร

อัตราการแข่งขัน
จํานวนผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษา

จํานวนขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา

รับไว้วา่ โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยควรจะมีจาํ นวนรับตรง ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 50 ของยอดการรับรวมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพือ่ สนับสนุนการรับ
บุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบคัดเลือกกลาง โดยการคัดเลือกในปี การศึกษา 2557 มีภาพรวม แยกตามประเภทการรับเข้า
เป็ นดังนี้

1. การคัดเลือกกลาง (Admissions)

3,541

35.84

22,187

2. การรับตรง
2.1 โครงการรับตรงที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ (โครงการปกติ)
2.2 โครงการรับตรง (รับผ่าน
กสพท.)
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
2.3 โครงการรับตรงที่คณะ
ดําเนินการ (โครงการพิเศษ) หลักสูตร
ภาษาไทย หลักสู ตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสู ตรนานาชาติ

5,377

53.56

1,859

18.82

47,634 1 : 26 1,851

65
20

0.66
0.20

1,922
326

1 : 30
1 : 16

3,433

34.19

13,970

3. การรับโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา (กระจายโอกาสทางการศึกษา การ
1,122
ให้โอกาสแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคม และ ผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ / ดีเด่น)

11.36

8,177

ประเภทการรับเข้าศึกษา

รวม

10,040 100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2557

1 : 6 3,366

67
18

- 24 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2558
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ได้รวบรวมข้อมูลแผนการรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2558 จากคณะต่าง ๆ เพือ่
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและจะได้นาํ ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา 2558 ออกสู่สาธารณชนต่อไป
ในการนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงขอนําเสนอข้อมูลจํานวนการรับเข้าศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ที่ต้ งั ไว้สาํ หรับปี การศึกษา 2557 กับเป้ าหมายปี 2558
ปี การศึกษา 2557
ประเภทการรับเข้า
1) ระบบการคัดเลือกกลาง Admissions
2) ระบบการคัดเลือกร่ วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
3) ระบบการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยดําเนินการเอง

จํานวน
รับ

คิดเป็ น
%

3,541

35.27

85
65
20

0.85

โครงการรับตรง(โครงการปกติ)
โครงการพิเศษ
หลักสู ตรภาษาไทย
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ / หลักสู ตรนานาชาติ / หลักสู ตรทวิ
ภาษา

1,859
3,433
1,125

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

1,122

11.18

10,040

100.00

รวม

18.52
34.19

2,308

ปี การศึกษา 2558

ผล
จํานวน คิดเป็ น
ต่าง
รับ
%
3,568 35.11
89
65
24

0.88

27
4

1,642 16.16 217
3,708 36.49 275
1,350
2,358
1,156 11.37

34

10,163 100.00 123

- 25 นโยบายของการรับนักศึกษา จะเห็นว่าข้อมูลที่แสดงข้างต้นตามที่คณะแจ้ง เป็ นผลให้จาํ นวนการรับ
นักศึกษาในภาพรวมของปี การศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2557 จํานวน 123 คน โดยสัดส่ วนการคัดเลือกที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการเองมีจาํ นวนเพิ่มมากกว่าเดิม ในขณะที่จาํ นวน Admissions ยังคงเดิม ซี่งสัดส่ วน
การรับระหว่าง การคัดเลือกกลาง Admissions กับ รับตรง (โครงการปกติ + โครงการพิเศษ) ไม่รวมโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา = 40 : 60 และหากรวมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สัดส่ วนการรับของ การคัดเลือกกลาง
Admissions : รับตรง :โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา = 36 : 52 : 11 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การรับผ่านระบบคัดเลือกกลาง Admissions
1.1 คณะที่ลดจํานวนรับ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 คน เพื่อรับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกของ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย (กสพท.) แทน และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีการปรับ
ลดจํานวนการรับจาก 163 คน เป็ น 145 คน
1.2 คณะที่เพิ่มจํานวนรับ คือ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 คน คณะเภสัชศาสตร์ จาก
เดิมรับ 40 คน เป็ น 60 คน
2. การรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) คณะทันตแพทยศาสตร์เข้า
ร่ วมเป็ นปี ที่สอง เพิ่มจํานวนรับจาก 20 คน เป็ น 24 คน และปี การศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่รับนักศึกษาผ่าน
ระบบคัดเลือกกลาง (Admissions)
3. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง
3.1 โครงการปกติ
- คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร 5 ปี ได้รับอนุมตั ิเพิ่มจํานวนรับอีก 15 คน
- คณะที่ลดจํานวนรับ
3.1.1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 35 คน ยกเลิกการรับนักศึกษา
ผ่านโครงการรับตรง และจํานวนดังกล่าวนําไปเพิ่มการรับ Admissions แทน
3.1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ เนื่องจากมีการกําหนดพื้นที่ดาํ เนินงาน คณะขอแยกมาดําเนินการคัดเลือกเอง โครงการดังกล่าวจะอยูใ่ นกลุ่ม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา แทนโครงการรับตรง
3.1.3 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 คณะดําเนินการเอง
3.2 โครงการพิเศษ ที่คณะ/สถาบันดําเนินการเอง
คณะสหเวชศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะแจ้งแผนรับ 160
คน เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมตั ิให้รับนักศึกษา 150 คน ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะคงจํานวนการรับให้เป็ นไป
ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมตั ิ
ทั้งนี้โครงการพิเศษที่คณะ/สถาบันดําเนินการเองมีจาํ นวนที่เพิม่ ขึ้น เนื่องจากในแต่ละปี
การศึกษา มหาวิทยาลัยมีการอนุมตั ิหลักสู ตรใหม่เพิ่มขึ้น เป็ นผลให้จาํ นวนการรับในระบบการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

- 26 ดําเนินการเอง โดยเฉพาะโครงการพิเศษ มีจาํ นวนสัดส่ วนเพิ่มขึ้น ปั จจุบนั โครงการบริ การสังคม แบบรับปริ ญญา
แยกเป็ น
หลักสูตรภาษาไทย
จํานวน 16 โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ จํานวน 23 โครงการ/หลักสู ตร
หลักสู ตรทวิภาษา
จํานวน 1 โครงการ/หลักสู ตร
3.3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการเพิ่มจํานวนรับแยกเป็ น
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษามธ.ศูนย์ลาํ ปาง มีการเพิ่มจํานวนรับของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 คน
โครงการนักศึกษาเรี ยนดีจากชนบท จํานวนการรับ 6 % จากจํานวนการรับผ่านระบบ
คัดเลือกกลาง (Admissions) + โครงการรับตรงปกติ แต่มีหลายคณะได้ขอรับเกิน 6 % เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปางคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
โครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนเรี ยนดีภาคเหนือ เป็ นโครงการใหม่ โดยในปี การศึกษา 2557 ได้มีการ
เปิ ดรับนักศึกษาเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจัดการเรี ยนการสอนปี 1-2
ที่ศูนย์รังสิ ตและ ปี 3-4 จัดการเรี ยนการสอนที่ศูนย์ลาํ ปาง ในปี การศึกษา 2558 คณะขอยังไม่รับนักศึกษาในโครงการ
ดังกล่าว เนื่องจากในปี นี้คณะสามารถร่ วมดําเนินการรับนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง พร้อม
คณะอื่น ๆ ได้ทนั
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน 30 หนวยงาน
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สํานักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการของหน่วยงานต่างๆ จํานวน 30 หน่วยงาน ซึ่งเป็ นยอด
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และผลการติดตามชําระหนี้คืน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี งบประมาณ 2557 และได้นาํ เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2557 มีประเด็นข้อตรวจพบในภาพรวมและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ประเด็นข้อตรวจพบในภาพรวม
1. ความถูกต้องของยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จากทั้งหมด 46 หน่วยงาน พบว่า มียอด

- 27 ลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้ น 30 หน่วยงาน เป็ นเงิน 53.66 ล้านบาท จากการเปรี ยบเทียบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 ตามงบการเงินกับยอดลูกหนี้เงินยืมที่เข้าตรวจ พบว่า ยอดลูกหนี้แตกต่างกัน 7 หน่วยงาน
2. จากการติดตามการส่ งใช้คืนเงินยืมของหน่วยงานตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 – 21 กรกฎาคม 2557 พบว่า
ตามทะเบียนคุมลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งสิ้ น 612 สัญญา เป็ นเงิน 53.66 ล้านบาท มีการส่ งใช้คืนเงินยืมทั้งสิ้ น
348 สัญญา เป็ นเงิน 26.58 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้ น 264 สัญญา เป็ นเงิน 27.08 ล้านบาท
3. จากลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จํานวน 264 สัญญา เป็ นเงิน 27.08 ล้าน
บาท ประกอบด้วย
3.1 ลูกหนี้เงินยืมราชการจําแนกตามอายุลูกหนี้ที่คา้ งนานเกินกําหนดชดใช้คืนเงินยืม จํานวน 261
สัญญา เป็ นเงิน 24.34 ล้านบาท
จํานวนเงิน
อายุลูกหนี้
จํานวนสัญญา
ล้านบาท
ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
95
11.37
42.00
1-2 ปี
55
6.92
25.57
2-3 ปี
24
1.29
4.75
3-5 ปี
15
0.68
2.53
4-5 ปี
15
1.19
4.38
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
57
2.89
10.66
รวม
261
24.34
100.00
3.2 ลูกหนี้เงินยืมที่ไม่สามารถจําแนกอายุลูกหนี้ที่คา้ งนานเกินกําหนดชดใช้คืนเงินยืม เนื่องจากเป็ น
ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาต่อของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อีกจํานวน 3 สัญญา เป็ นเงิน 2.74 ล้านบาท
(คิดเป็ นร้อยละ 10.11)
เลขที่สญ
ั ญา
วันที่ยมื
ชื่อ – สกุล
จํานวนเงิน
ล.166/56
4 มี.ค. 56
อ.พญ.ขนิษฐา คูศิริไลส์
1,352,276.83
ล.398/56
25 ก.ค. 56
นายสิ ระ นันทพิศาล
1,345,500.00
ล.470/56
2 ก.ย. 56
น.ส.ศิรินภา หมัน่ การ
40,000.00
4. จากการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ พบประเด็นปัญหา ดังนี้
4.1 ไม่มีสญ
ั ญายืมเงินให้ตรวจสอบ เนื่องจากสัญญาเกิดการสู ญหาย 3 หน่วยงาน และไม่ได้จดั ทํา
สัญญายืมเงิน จํานวน 1 หน่วยงาน
4.2 การอนุมตั ิให้จ่ายเงินยืมราชการไม่เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 เช่น การจ่ายเงินยืมซํ้าซ้อน ผูย้ มื ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญายืมเงิน การจ่ายเงิน
ยืมก่อนจัดโครงการหลายวัน จ่ายเงินยืมหลังเสร็ จสิ้ นโครงการ เป็ นต้น

- 28 4.3 จากการตรวจสอบการชดใช้คืนเงินยืมเป็ นใบสําคัญจ่ายและเงินสดเหลือจ่าย พบว่า เมื่อมีการรับ
คืนเงินยืมไม่มีการออกใบเสร็ จรับเงิน/ใบสําคัญ ไม่มีการกําหนดวันครบกําหนดในสัญญา ทําให้เจ้าหน้าที่ละเลยการ
ติดตามทวงถาม
4.4 การแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่ายเงินยืมค่าจ้างนักศึกษาทํางาน ในปี งบประมาณ 2555 แต่
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจัดทําเอกสารใหม่เพื่อเบิกจ่ายปี งบประมาณ 2556
4.5 การอนุมตั ิสญ
ั ญาการยืมเงินโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจในการลงนาม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 32
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบตามรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอ และให้จดั ทํารายงานเสนอ
อธิการบดีเพื่อสัง่ การไปยังแต่ละหน่วยงาน โดยแจ้งให้หน่วยงานชี้แจงผลการดําเนินการแก้ไขตามประเด็นข้อตรวจพบ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ และหากประเด็นใดที่หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้
ขอให้หน่วยงานชี้แจงผลและแจ้งกําหนดระยะเวลาว่าจะสามารถดําเนินการแล้วเสร็ จได้เมื่อใด เพื่อให้ทางสํานักงาน
ตรวจสอบภายในจะได้รายงานผลการติดตามยอดลูกหนี้เงินยืม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลรายชื่อเพื่อนรวมงานทางวิชาการ (Academic Peer List)
และรายชื่อนายจางหรือผูแทนนายจาง (Recruiter List) จากคณะ/สํานัก/สถาบัน สําหรับ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา อยูร่ ะหว่างดําเนินการรวบรวมและจัดทําข้อมูลต่างๆ เพื่อส่ งให้ QS นําไปพิจารณาใช้จดั
อันดับมหาวิทยาลัยสากลให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งข้อมูล 2 รายการต่อไปนี้มีความสําคัญยิง่ เพราะเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วดั ที่มีค่านํ้าหนักสูงมาก
1. รายชื่อเพื่อนร่ วมงานทางวิชาการ (Academic Peer List) หมายถึง บุคคลในสถาบันการศึกษาหรื อ
องค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศที่ร่วมดําเนินงานทางวิชาการกับบุคคลหรื อหน่วยงานใมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจเป็ นการร่ วมงานวิจยั การเขียนบทความทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่ วมกันจัดการประชุมทางวิชาการ/
การประชุมสัมมนา หรื อกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ร่ วมกัน โดยคาดว่าบุคคลนั้นน่ าจะมีความคิดเชิ งบวก (Good Will) กับ
บุคลากรหรื อหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายชื่อดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่ QS จะสอบถามความมีชื่อเสี ยง
ทางวิชาการ (Academic Reputation) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่านํ้าหนักในส่ วนของ QS ร้อยละ 40
2. รายชื่อบุคคลซึ่งเป็ นนายจ้างหรื อผูแ้ ทนนายจ้าง (Recruiter List) หมายถึง บุคคลซึ่ งจะสามารถให้

- 29 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผูร้ ับการจ้างงานที่สาํ เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบุคคลดังกล่าวมีความยินดีตอบ
แบบสํารวจออนไลน์จาก QS และหากเป็ นไปได้ควรมีความคิดเห็นเชิงบวกกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อดังกล่าวจะเป็ นข้อมูลที่ QS จะสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง (Employer Reputation) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ค่านํ้าหนักในส่ วนของ QS ร้อยละ 10
ดังนั้นฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลรายชื่อเพื่อนร่ วมงานทางวิชาการ
(Academic Peer List) และ รายชื่อนายจ้างหรื อผูแ้ ทนนายจ้าง (Recruiter List) อย่างน้อยข้อมูลละ 10 รายชื่อ โดยขอให้
กรอกเป็ นภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มครบถ้วนทุกช่อง
ทั้งนี้ขอความกรุ ณาส่ งข้อมูลที่ กองส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารโดมบริ หาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.6 เรื่อง การจัดทํางบประมาณบูรณาการ และงบลงทุน งบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ด้วยปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลกําหนดให้มีการจัดทํางบประมาณบูรณาการ และจัดทําแผนงบลงทุน โดยมีแนวทาง
ในการจัดทําดังนี้ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557)
1. งบบูรณาการ ประเด็นที่รัฐบาลกําหนดให้มีการจัดทํางบบูรณาการและเกี่ยวข้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการมี ดังนี้
เรื่อง
นโยบายรัฐบาล
1.1 การเตรี ยมความพร้อมประเทศ - การส่ งเสริ มบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งและคมนาคม ด้านคมนาคม
ขนส่ งและบริ การของประเทศ
ทางบก
- ปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการในสาขาขนส่ ง
1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหา - เร่ งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 การส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา - สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมายให้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 1 ของ GDP และมีสดั ส่ วนรัฐต่อเอกชน 30:70
- เร่ งเสริ มสร้างสังคมนวัตกรรม ผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
- ส่ งเสริ มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
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1.5 การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริ การ
1.6 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

1.7 การบริ หารจัดการขยะและ
สิ่ งแวดล้อม
1.8 การป้ องกัน ปราบปรามการ
ทุจริ ต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

- ชักจูงให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
- เร่ งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มนั่ คงแก่ผทู ้ ี่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาส
- พัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม
- เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
- เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ สงั คมที่มีความหลากหลายโดยสร้างความเข้มแข็ง
และความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่ วมพัฒนาระบบความคุม้ ครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน
- องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสร่ วมจัดการศึกษา
- พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
- ส่ งเสริ มอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
- วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุ ขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่ วนอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
- เสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้ าระวังโรคระบาด
- การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นและปัญหาด้าน
การแพทย์และจริ ยธรรมของการอุม้ บุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
- ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสี ย

- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
- ปรับปรุ งและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครื อข่ายต่าง ๆ
2. การจัดทํางบลงทุน ตามที่ฝ่ายวางแผนฯ ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานจัดทํางบลงทุน และส่ งให้กอง
แผนงานภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นั้น สํานักงบประมาณได้แจ้งหลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน
เบื้องต้น ประจําปี งบประมาณ 2559 ดังนี้
2.1 เกณฑ์ทวั่ ไป
2.1.1 ครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจส่ วนราชการ และมีแผนการใช้ประโยชน์
อย่างชัดเจน
2.1.2 ครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างจะต้องไม่สร้างภาระรายจ่ายประจําเพิ่มขึ้นโดยไม่จาํ เป็ น
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ั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนต้องมีการจัดทํารายละเอียดรายการ
และแผนปฏิบตั ิงาน รวมทั้งระบุพ้นื ที่ดาํ เนินการอย่างชัดเจน และพร้อมดําเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ
2.2 เกณฑ์คา่ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
2.2.1 การก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่ งก่อสร้างเดิมที่เสื่ อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของ
สิ่ งก่อสร้างเดิม ความจําเป็ นที่ตอ้ งก่อสร้างใหม่แทนการปรับปรุ งเดิม และคาดการณ์ผใู ้ ช้งาน/ผูใ้ ช้ประโยชน์ ภายหลังจาก
การก่อสร้างเสร็ จ
2.2.2 การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริ มาณที่เพิม่ ขึ้น หรื อการปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้างเดิมเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ ต้องมีแผนการขยายหรื อเพิ่มปริ มาณกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อปริ มาณงานอย่างชัดเจน
2.2.3 การก่อสร้างสิ่ งก่อสร้างขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานใหม่/ภารกิจใหม่ ที่ไม่เคย
ดําเนินการมาก่อน ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลหรื อมติคณะรัฐมนตรี
2.2.4 สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบ
สถานะในปัจจุบนั และพิจารณาจากผลการดําเนินงานกับงวดงานตามสัญญา หรื อแผนการใช้จ่ายตามสถานการณ์จริ ง
2.2.5 ส่ วนราชการมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด แบบรู ปรายการและประมาณ
ราคา มีสถานที่ พื้นที่พร้อมที่จะดําเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แล้ว
2.2.6 การก่อสร้างอาคารที่ทาํ การใหม่ของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตรวจแบบประเมิน
2.3 เกณฑ์ครุ ภณ
ั ฑ์
2.3.1 การจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อทดแทนครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อเสื่ อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของ
ครุ ภณ
ั ฑ์เดิม ความจําเป็ นที่ตอ้ งจัดหาใหม่ ทดแทนการซ่อมแซมของเดิม และคาดการณ์ผใู ้ ช้งาน ผูใ้ ช้ประโยชน์ภายหลัง
การจัดหาเสร็ จสิ้ น
2.3.2 การปรับปรุ ง/พัฒนา/ซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์เดิม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานของ
การปฏิบตั ิงาน หรื อการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น ต้องมีแผนการขยายหรื อเพิ่มปริ มาณ
กลุ่มเป้ าหมาย หรื อปริ มาณงานอย่างชัดเจน
2.3.3 การจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานใหม่ ที่ไม่เคยดําเนินการมาก่อนต้องมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลหรื อมติคณะรัฐมนตรี รองรับอย่างชัดเจน
2.3.4 ครุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบ
สถานะในปัจจุบนั และพิจารณาจากผลการดําเนินงานกับงวดงานตามสัญญาหรื อแผนการใช้จ่ายตามสถานการณ์จริ ง
2.3.5 กรณี การจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน
2.3.6 ส่ วนราชการมีความพร้อมในการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคา
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ั ฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.7 เรื่อง กําหนดการเสวนาและประกาศสัตยาบันสถาบันอุดมศึกษาตอตานคอรรัปชัน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดจัดเสวนาและ
ประกาศสัตยาบันสถาบันอุดมศึกษาต่อต้านคอร์รัปชัน โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครื อข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน ซึ่งมี มธ. เป็ นเจ้าภาพ ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เริ่ มเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ มธ. ท่าพระจันทร์ จึง
ขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.8 เรื่อง ระบบประเมินการสอนออนไลน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีระบบให้นกั ศึกษาได้
ประเมินออนไลน์ในเรื่ องการวิจยั หรื อวิชาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนได้ โดยระบบจะทดลองใช้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2557 และจะเปิ ดใช้จริ งในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สาํ นักทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษาจึงสามารถเข้าถึงระบบโดยผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าถึง
ได้ตลอดเวลา โดยในเบื้องต้นได้มีการนําบัตรสําหรับรับประทานอาหารที่โรงอาหารกลางมาแจกให้นกั ศึกษาที่เข้าไป
ทดลองระบบจํานวน 200 รางวัล
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.9 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
มธ. มีนโยบายนําผลการปฏิบตั ิราชการตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใน มธ. ที่หน่วยงานทํา
ข้อตกลงกับอธิ การบดีเป็ นประจําทุกปี งบประมาณ มาใช้ในการจัดสรรเงินรางวัลผลปฏิบตั ิราชการจากงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้มหาวิทยาลัย โดยเริ่ มดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สําหรั บผลการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ที่มหาวิทยาลัยได้นาํ งบประมาณมา
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้ าหมาย (การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ และมหาวิทยาลัย

- 33 ของประชาชน)
ทั้งนี้ผลจากการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรางวัลให้แก่หน่วยงานตามผลปฏิบตั ิราชการดังกล่าว ทําให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้ าหมาย โดยผลผลิตตามนโยบายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น ในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงานภายใน มธ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงยังคงนโยบายในการจัดสรรเงิ น
รางวัลให้แก่หน่วยงานตามผลปฏิบตั ิราชการเช่นเดิม
อนึ่งฝ่ ายวางแผนได้ประชุมชี้แจงหน่วยงานแล้ว เมื่อวันที่ 15 และ 21 สิ งหาคม 2557 โดยตัวชี้วดั การ
ปฏิบตั ิราชการ มีท้ งั หมด 32 ตัวชี้วดั เป็ นตัวชี้วดั เดิม 27 ตัวชี้วดั และตัวชี้วดั ใหม่ 5 ตัวชี้วดั (ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัยวิจยั 2
ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัยของประชาชน 1 ตัวชี้วดั และด้านประสิ ทธิภาพ 2 ตัวชี้วดั เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มธ. และพันธกิจของหน่วยงานมากยิง่ ขึ้น)
บัดนี้หน่วยงานได้จดั ทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการและเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบตั ิราชการครบ
ทุกหน่วยงานแล้ว จึงเสนอมาเพื่อลงนามคํารับรองดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2557 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

