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ในระยะแรก มหาวทยาลัยวชาธรรมศาสตร�และการเมืองมีลักษณะเป�นตลาดวชา โดยเป�ดกว�างแก�ผู�สําเร็จประโยค

มัธยมศึกษาและผู�ที่ทํางานแล�วเข�าเรยนโดยไม�มีการสอบเข�า เก็บค�าเล�าเรยนในอัตราต่ํา จัดพมพ�คําสอนจําหน�าย  

ในราคาถูก ไม�บังคับให�นักศึกษาต�องมาฟงคําบรรยาย เพยงแต�มาสอบตามกําหนดเวลา นับเป�นมหาวทยาลัยเป�ด

แห�งแรกของประเทศไทย ปรากฏว�า ในป�แรกมีผู�สมัครเข�าศึกษาถึง 7,094 คน ส�วนใหญ�ประกอบด�วยบุตรชายหญิง

จากชนชั้นที่ไม�ได�ร่ํารวย รวมทั้งชนชั้นกลางท่ีมีความหลากหลายทางอาชีพ วชาที่เป�ดสอนมี 2 แขนงคือ หลักสูตร

ธรรมศาสตรบัณฑิตและวชาการบัญชี

8 พฤศจกายน 2490 มหาวทยาลัยวชาธรรมศาสตร�และการเมือง ได�เปลี่ยนชื่อเป�น “มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�” 

หลักสูตรการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิตเปลี่ยนแปลงไป กลายเป�นการจัดการเรยนการสอน  4 คณะ คือ รัฐศาสตร� 

นิติศาสตร� เศรษฐศาสตร� พาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

ในช�วงป� 2516 ถือเป�นยุคแห�งการต�อสู�ทางอุดมการณ�ทางการเมืองการปกครองของไทย จากเหตุการณ�วัน

วปโยค 14 ตุลาคม 2516 มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�ได�มีบทบาทสําคัญในเหตุการณ�ประวัติศาสตร�คร้ังน้ี ท่ีก�อให�

เกิดความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ�ทางการเมืองไทยยุคใหม�ในเวลาต�อมา

ในป� 2518 ศาสตราจารย� ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� อธิการบดี ได�เจรจาขอใช�ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 2,430 ไร� เพ่อรองรับการขยายตัวของมหาวทยาลัย มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�จง

ขยายออกไปที่รังสิต เรยกว�า มหาวทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต ซ่ึงพัฒนาเจรญก�าวหน�ามาจนถึงป�จจบัน

ในป� 2537 มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�ได�ก�อตั้งมหาวทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�พัทยา เพ่อพัฒนาการจัดการเรยน

การสอน การวจัยและพัฒนาในด�านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ป�จจบันมีการเรยนการสอน  

หลักสูตรวศวกรรมยานยนต� และหลักสูตรวศวกรรมซอฟต�แวร�  อีกท้ังยังมีนโยบายให� มหาวทยาลัยธรรมศาสตร� 

ศูนย�พัทยา เป�น “Green Campus” 

ในป� 2538 สภามหาวทยาลัยธรรมศาสตร�จงได�มีมติให�ดําเนินการจัดตั้งมหาวทยาลัยธรรมศาสตร� ศูนย�ลําปาง

ข้น เพ่อเป�นการเป�ดโอกาสให�แก�เยาวชนทางภาคเหนือและภูมิภาคใกล�เคียงได�มีโอกาสเข�าศึกษาในระดับปรญญา

บัณฑิตและได�เป�ดการเรยนการสอนครั้งแรกในป�การศึกษา 2541 คือ คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร� และขยายการ

เรยนการสอนสู�คณะสาขาวชาอื่น ๆ และระดับปรญญาโท 

ระยะเวลามากกว�า 84 ป� ที่มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�ยืนหยัดเคียงคู�สังคมไทย และยึดมั่นเจตนารมณ�ในการผลิต

“เมล็ดพันธุ�คนธรรมศาสตร�” กอปรด�วยความรู�ความสามารถและจตวญญาณแห�งการรับใช�สังคม เพ่อเป�นกําลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู�สังคมโลกอย�างเต็มภาคภูมิ โดยการปลูกฝ�งความเป�นธรรมศาสตร�ให�เป�นผู�มี

จตสาธารณะและความรับผดชอบต�อสังคม เพราะชาวธรรมศาสตร�ทุกคน ไม�ว�าจะเป�นศิษย�เก�าหรอ ศิษย�ป�จจบัน   

ต�างภาคภูมิใจท่ีได�กล�าวว�า  “ฉันรักธรรมศาสตร� เพราะธรรมศาสตร� สอนให�ฉันรักประชาชน”
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ตราสัญลักษณ�  ธรรมจักร

 ธรรมจักรสีเหลืองทอง ตัดเส�นด�วยสีแดง ทั้งหมด ๑๒ แฉก มีพานรัฐธรรมนูญ 

 สีแดงสลับเหลืองอยู�กึ่งกลาง ที่ขอบธรรมจักรมีอักษรสีแดงจารก “มหาวทยาลัย

 ธรรมศาสตร�” อยู�ด�านบน กับ “THAMMASAT UNIVERSITY” อยู�ด�านล�าง

 และระหว�างท้ังสองคําจะมีลายกนกสีแดงคั่นอยู�

 ตราธรรมจักร หมายถึง สถาบันแห�งน้ียึดถือคติธรรมของพทธศาสนาเป�นหลัก

 กล�อมเกลาบัณฑิตกึ่งกลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยึดม่ัน 

 เชิดชูรัฐธรรมนูญ เป�นหลักการที่ทางมหาวทยาลัยยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ

 เสมอมา

สีประจํามหาวทยาลัย  สีเหลือง-แดง 

 การเลือกสีเหลือง-แดงน้ี ไม�มีหลักฐานแน�ชัด สันนิษฐานว�า สีเหลือง เป�นสีของ

 ศาสนา เหมือนดังธรรมจักร ส�วนสีแดง แสดงความเข�มข�นคือ เลือด ดังปรากฏ

 ในเพลงของขนวจตรมาตราว�า “เหลืองของเราคือธรรมประจําจต แดงของเรา 

 คือโลหิตอุทิศให�” 

ต�นไม�ประจํามหาวทยาลัย ต�นหางนกยูง

    

   พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงปลูก

   ต�นหางนกยูง จํานวนห�าต�น บรเวณหน�าหอประชุมใหญ� 

   เพ่อให�เป�นต�นไม�ประจํามหาวทยาลัย  ด�วยสีของดอก

   หางนกยูงมีความสอดคล�องกับสีประจํามหาวทยาลัย 

   คือสี เหลือง - แดง
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ปรัชญา มหาวทยาลัยย�อมอุปมาประดุจบ�อน้ํา บําบัดความกระหายของราษฎร ผู�สมัครแสวงหาความรู� 

 อันเป�นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได� ตามหลักแห�งเสรภาพของการศึกษา

 A university is, figuratively, an oasis that quenches the thirst of those 

 who are in pursuit of knowledge. The opportunity to acquire higher education   

 rightly belongs to every citizen under the principle of freedom of education.

ปณิธาน มหาวทยาลัยเพ่อประชาชน  

 THAMMASAT FOR THE PEOPLE

วสัยทัศน�  สร�างผู�นํา ด�วยการศึกษาและวจัยระดับโลก 

 Leadership through World-Class Education and Research

พันธกจิ 1. จัดการศกึษา เผยแพร�ความรู� ส�งเสรมและพัฒนาวชาการและวชาชีพชั้นสูง 

 2.  สร�างงานวจัย และองค�ความรู� 

 3.  ให�บรการทางวชาการ และวชาชีพแก�สังคม 

 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิป�ญญา ส�งเสรมและพัฒนา

  วชาธรรมศาสตร�และการเมือง 

ยุทธศาสตร�เพ่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

3 สร�าง สร�างบัณฑิต 

   สร�างสรรค�งานวจยั 

   สร�างเครอข�ายความร�วมมือ 

2 มุ�ง มุ�งเน�นคุณภาพการให�บรการวชาการและบรการสุขภาพ 

   มุ�งสู�ความมั่นคง และย่ังยืน
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รายนามประธาน รองประธานและเลขานุการ ทคบร.

ศ.ดร.พญ.พัชรย� เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยมหิดล ประธาน

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ�รัตนชีวน คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยขอนแก�น รองประธาน

ศ.ดร.ดํารงศักดิ์ ฟ�ารุ�งสาง คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยสงขลานครนทร� รองประธาน

รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกป�ญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยศรนครนทรวโรฒ รองประธาน

รศ.ดร.เอกชัย แสงอนิทร� คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยเชียงใหม� รองประธาน

ผศ.ธนดล ปรตรานันท� รองคณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยมหิดล เลขานุการ

รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ป�ญญาภิญโญผล  รองคณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยมหิดล รองเลขานุการ



ข�าวสาร ทคบร. ป�ที่ 20  ฉบับที่ 1  ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

6 

 รายนามคณะผู�บรหาร ทคบร.

 1. รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวทยาลัย จฬาลงกรณ�มหาวทยาลัย 

 2. รศ.ดร.ศรจตรา เจรญลาภนพรัตน� คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร� 

 3. อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแก�ว คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยทักษิณ 

 4. ดร.สรัญญา ทองเล็ก ผู�อาํนวยการสํานักงานพัฒนาการศึกษาและบรการ
   มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร

 5. ผศ.ดร.สุพจน� จันทร�วพัฒน� คณบดีบัณฑิตวทยาลัย 
   มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

 6. รศ. ร.อ. ดร.กนต�ธร ชํานิประศาสน� รองอธิการบดีฝ�ายวชาการและพัฒนาความเป�นสากล
   มหาวทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

 7. ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว�าง คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยนเรศวร

 8. รศ.ดร.นุจร ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยบูรพา

 9. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ�ายวชาการและประกันคุณภาพ มหาวทยาลัยพะเยา 

 10. รศ.ดร.กรสน� ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยมหาสารคาม

 11. ผศ.ดร.สนิท สิทธิ ผู�อาํนวยการสํานักบรหารและพัฒนาวชาการ มหาวทยาลัยแม�โจ�

 12. ศ.ดร.สุจตรา วงศ�เกษมจตต� รองอธิการบดี มหาวทยาลัยแม�ฟ�าหลวง 

13. ผศ.ดร.สืบพงษ� ปราบใหญ� คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยรามคําแหง 

 14. รศ.ดร.พงษ�พชิต จันทร�นุ�ย คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยวลัยลักษณ� 

15. รศ.ดร.จไรรัตน� นันทานิช คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปากร 

 16. รศ.ดร.วัลภา สบายยิง ผู�อาํนวยการสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 17. รศ.ดร.อรยาภรณ� พงษ�รัตน� รองอธิการบดีฝ�ายวชาการ สํานักงานบรหารบัณฑิตศึกษา 
   สํานักงานอธิการบดี มหาวทยาลัยอุบลราชธานี

18. ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต� รองอธิการบดีฝ�ายวชาการและต�างประเทศ 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

 19. ผศ.ดร.ณดา จันทร�สม รองอธิการบดีฝ�ายวชาการ สํานักงานอธิการบดี 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร� 

 20. รศ.ดร.ชาลี  เจรญลาภนพรัตน� รองอธิการบดีฝ�ายวชาการ มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�     
   (ดํารงตําแหน�งถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ� 2564)

  รศ.ดร.พภพ อุดร   รองอธิการบดีฝ�ายวชาการ มหาวทยาลัยธรรมศาสตร�    
   (ดํารงตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 27 กุมภาพันธ� 2564)                                                                       
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รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิร อธิการบดี มหาวทยาลัยแม�ฟ�าหลวง กล�าวต�อนรับผู�เข�าร�วมประชุมที่ประชุมคณะผู�

บรหารบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ศ.ดร.สุจตรา วงศ�เกษมจตต� 

รองอธิการบดี มหาวทยาลัยแม�ฟ�าหลวง กล�าวรายงานการเป�นเจ�าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคบร.

รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณะผู�บรหารบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัยใน

กํากับของรัฐ (ทคบร.) กล�าวขอบคุณและเป�ดการประชุมสามัญ ทคบร. ครั้งที่ 4/2563 และดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ โดยสรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี

1.  รายงานบัญชีเงนอุดหนุน ทคบร. เดือนตุลาคม – พฤศจกายน 2563

 บัญชีเงนอุดหนุน ทคบร. ณ วันที่ 30 พฤศจกายน 2563 มียอดคงเหลือสุทธิตามสรุปบัญชีฯ ณ วันที่ 30 

พฤศจกายน 2563 จํานวนเงน 1,106,037.51 บาท (หน่ึงล�านหนึ่งแสนหกพันสามสิบเจ็ดบาทห�าสิบเอ็ด

สตางค�) แต�มียอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงนฝากออมทรัพย� ณ วันท่ี 30 พฤศจกายน 2563 จํานวนเงน

 1,072,797.51 บาท เน่ืองจากเมื่อวันที่ 5 พฤศจกายน 2563 มีการเบิกเงนยืมรองจ�ายค�าใช�จ�ายของทีม

เลขานุการที่ประชุม ทคบร. ในการประชุม ทคบร. ครั้งท่ี 4/2563 จํานวนเงน 33,240 บาท  

2.  ข�าวสาร ทคบร. ป�ที่ 19 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

 ได�จัดทําเป�นฉบับอิเล็กทรอนิกส�และนําข้นเผยแพร�ทางเว็บไซต� ทคบร. ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดเพมเติมที่ 

URL: https://www.grad.chula.ac.th/cgau/download/CGAU-2020-vol4.pdf  

3. การขอสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมวชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ 
  จากสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทยาศาสตร� และนวัตกรรม

 บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยบูรพา กําหนดจัดการประชุมวชาการเสนอผลงานวจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�ง

ชาติ ครั้งท่ี 52 (The 52nd National Graduate Research Conference, 2021) ในวันที่ 28 พฤษภาคม

  2564 ณ มหาวทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร และมีการบรรยายพเศษหัวข�อ “Disruption vs. Innovation: 

สาระสําคัญการประชุมสามัญ
ที่ประชุมคณะผู�บรหารบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

ครั้งท่ี 4/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ณ ห�องมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park  มหาวทยาลัยแม�ฟ�าหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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What is the future for graduate education?” ทั้งน้ี บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยบูรพาขอรับเงน

สนับสนุนการจัดประชุมวชาการเสนอผลงานฯ ดังกล�าว จากบัญชีเงนอุดหนุน ทคบร. จํานวน 100,000 บาท

(หนึ่งแสนบาทถ�วน) และขอรับเงนสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทยาศาสตร� วจัย

 และนวัตกรรม (สป.อว.) จาํนวนเงน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ�วน) โดยสํานักงานเลขานุการ ทคบร. ได�

ประสานงานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทยาศาสตร� วจยัและนวัตกรรม เพ่อสอบถาม

แนวทางการขอรับเงนสนับสนุนการจัดประชุมวชาการเสนอผลงานฯ ซ่ึงได�รับแจ�งว�า ให�สถาบันเจ�าภาพจัดทํา

หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขออนุญาตใช�ตราสัญลักษณ�ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทยาศาสตร� วจัยและนวัตกรรม เพ่อพจารณาต�อไป

4.  i-Thesis

 สืบเน่ืองจากการประชุมสามัญ ทคบร. ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ประธานฯ เสนอให�มีการ

 แลกเปลี่ยนประเด็นป�ญหา/แนวทางการแก�ไขในเร่องการส�งวทยานิพนธ�ฉบับสมบูรณ�ผ�านระบบ i-Thesis 

ของแต�ละสถาบัน ซึ่งพบว�าป�จจบันยังมีป�ญหาเดิมที่ยังไม�ได�รับการแก�ไข ทั้งนี้ ผู�แทน ทคบร. ได�เข�าหารอกับ  

 ผู�อาํนวยการฯ UniNet เสนอให�ตัวแทนของที่ประชุม ทคบร. และ สคบท. มีส�วนร�วมในการร�าง TOR กับ 

 UniNet ในป�ถัดไป เพ่อให�ทราบถึงป�ญหาและแก�ป�ญหาได�ถูกต�อง และยังได�มีการเสนอให�สํานักงานปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วทยาศาสตร� วจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  เป�นเจ�าภาพในการเช�าซื้อระบบ Turnitin 

และเชื่อมต�อกับระบบ i-Thesis เพ่อใช�สําหรับตรวจสอบการลักลอกวทยานิพนธ�และลดค�าใช�จ�ายของแต�ละ

มหาวทยาลัย ในการนี้สํานักงานเลขานุการ ทคบร. ได�ประสานขอข�อมูลค�าใช�จ�าย Maintenance ของแต�

ละสถาบันฯ ที่ใช�ระบบ i-Thesis และจํานวนผู�ใช� Turnitin ของแต�ละสถาบันฯ จากสถาบันสมาชิก เพ่อเป�น

ข�อมูลเรยบร�อยแล�ว  

 ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ�รัตนชีวน คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยขอนแก�น ช้ีแจงให�ท่ีประชุมทราบ 2 ประเด็น

 1) CopyCatch ของศูนย�เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส�และคอมพวเตอร�แห�งชาติ (National Electronics and 

Computer Technology Center: NECTEC หรอเนคเทค) ขณะนี้เช่ือมต�อกับฐานข�อมูล TCI ซ่ึงเป�น

ข�อดี หากแต�ละมหาวทยาลัยใช� CopyCatch เท�ากับการนําข�อมูลไปเทียบกับฐานข�อมูล TCI ทั้งนี้ มีค�า

สิทธิ์การใช�งานตลอดชีพ (Lifetime License) เป�นเงน 400,000 บาท จากการเจรจาต�อรองค�าใช�จ�าย

เนคเทคเสนอให�เซ็นสัญญาใช�งานฟร 1 ป�แรก และในป�ที่ 2-5 คิดค�าสิทธิ์การใช�งานป�ละ 100,000 บาท

หลังจากนั้นจะมีสิทธิ์การใช�งานฟรตลอดชีพ โดยเนคเทคจะอปัเดตฐานข�อมูล TCI ให�ตลอดระยะเวลา

การใช�งาน จากนั้นได�นําเร่องปรกษาผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาวทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ  

(สวทช.) และ สวทช. รับไปพจารณาเพ่อต�อรองเพมเติมต�อไป

 2) Turnitin จากการสํารวจมหาวทยาลัยทั้งประเทศ มีค�าใช�จ�ายในการใช� Turnitin ทั้งสินประมาณ 

9,000,000 บาท จํานวน 7,000,000 ล�านบัญชี (Account) เห็นควรให�ที่ประชุม ทคบร. ร�วมกันหารอ

วธีการต�อรองค�าใช�จ�ายที่เกิดข้นดังกล�าว โดยอาจขอความร�วมมือไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทยาศาสตร� วจัยและนวัตกรรม ให�เป�นเจ�าภาพในการเจรจา
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 ประธานฯ แจ�งท่ีประชุมว�า จากการหารอร�วมกันระหว�าง ประธานฯ ทคบร. ประธานฯ สคบท. และ รศ.นพ.

ฉัตรชัย  เอกป�ญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยศรนครนทรวโรฒ จะส�งข�อมูล จํานวนผู�ใช�

 Turnitin ของแต�ละสถาบันฯ ให�กับผู�อํานวยการฯ UniNet เพ่อเป�นตัวแทนเจรจาค�าใช�จ�ายการเช�าซื้อระบบ 

 Turnitin และเชื่อมต�อกับระบบ i-Thesis ต�อไป และข�อมูลตัวเลขของมหาวทยาลัยใดที่ยังไม�แน�นอนให�เร�ง

แก�ไขเพ่อส�งข�อมูลทั้งหมดไปพร�อมกัน

 รศ.ดร.จไรรัตน�  นันทานิช คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปากร แจ�งข�อมูลค�าใช�จ�าย i-Thesis ค�า 

 Maintenance โดยประมาณ 130,000 บาท แต�มหาวทยาลัยมีเคร่องแม�ข�าย (Server) ที่หอศิลป�ในการ

สํารองข�อมูล (Backup) ผู�ใช�งานโดยประมาณ 30 บัญชี ค�าใช�จ�ายประมาณ 300,000 บาท และต�องเสียค�า

ใช�จ�ายในการใช�งานฐานข�อมูล Scopus ทุกป� ในการนี้ ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทัล (องค�การ

มหาชน) (สพร.) เสนอว�ามีโปรแกรม Mendeley ที่ใช�ทดสอบแทน Turnitin ซึ่งจะรวมอยู�ในค�าใช�จ�ายของฐาน

ข�อมูล Scopus มหาวทยาลัยได�ประสานงานกับบรษัทที่ดูแลเร่อง i-Thesis แจ�งป�ญหาที่เกิดข้นว�า Mendeley 

มีการอัปเดตทุกเดือนทําให�บรษัทไม�สามารถอัปเดต i-Thesis ได�ทัน ท้ังนี้ ผู�อํานวยการฯ สพร. ให�ข�อมูลว�าจะ

พยายามผลักดันหาแนวทางแก�ป�ญหาในเร่องน้ี หากมีความคืบหน�าจะรายงานให�ท่ีประชุมทราบต�อไป

5.  Student Barometer Survey 2020/2021

 ตามที่ท่ีประชุมสามัญ ทคบร. คร้ังท่ี 3/2563 วันศุกร�ที่ 30 ตุลาคม 2563 เห็นควรให�มีการทํา Student 

Barometer Survey ต�อไป เนื่องจากข�อมูลที่ได�มีประโยชน� สามารถนํามาเปรยบเทียบและปรับปรุงพัฒนา

 การบรการต�างๆ ของแต�ละสถาบันการศึกษาและทํางานร�วมกันระหว�างสถาบันการศึกษาในภาพรวมได� ทั้งนี้

แต�ละสถาบันการศึกษาควรหาวธีให�นิสิต/นักศึกษา ตอบแบบสํารวจให�มากข้น และได�ขอให�ประธานฯ เจรจา

กับบรษัท The International Graduate Insight (i-graduate) ใน 2 ประเด็น ดังนี้

  1)  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการสํารวจ ขอให�เท�ากับป�ที่แล�ว คือ ราคาต�อหน�วย 95 เซ็นต� ทั้งน้ีจํานวนกลุ�ม

   ตัวอย�างท่ีจะเก็บข�อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  2)  ขอเปลี่ยนแปลงช�วงเวลาในการสํารวจ จากเดือนธันวาคม เป�น เดือนพฤษภาคม  เนื่องจากเป�นช�วง

   เวลาที่เหมาะสมในการสํารวจของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 

 ประธานฯ ได�สอบถามไปยังบรษัทฯ เรยบร�อยแล�ว และแจ�งท่ีประชุมว�าค�าใช�จ�ายในการดําเนินการสํารวจเท�ากับ

ป�ที่แล�ว

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให�ทําสัญญาและใช�งาน Student Barometer Survey แบบป�เว�นป� ในช�วงเดือน

เมษายนหรอพฤษภาคม 
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6.  ปฏิทินการประชุมสามัญ ทคบร. และการประชุมวชาการเสนอผลงานวจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ 
  ประจําป� 2564

 สถาบันสมาชิกที่รับเป�นเจ�าภาพการจัดประชุมสามัญ ทคบร. และเจ�าภาพจัดการประชุมวชาการเสนอผลงาน

วจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ ประจําป� 2564 ได�แจ�งวันจัดประชุมสามัญ ทคบร. และการประชุมวชาการ

เสนอผลงานวจยัฯ ดงันี้

   การประชุมสามัญ ทคบร.    การประชุมวชาการเสนอผลงานวจัยฯ
คร้ังที่ วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ คร้ังที่ วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ

 1/2564 มีนาคม ม.ธรรมศาสตร�   

 2/2564 28 พฤษภาคม ม.บูรพา 52 28 พฤษภาคม ม.บูรพา (ทคบร.)

 3/2564 ตุลาคม ม.มหาสารคาม   

 4/2564 2-3 ธันวาคม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 53 ธันวาคม มรภ.เชียงใหม� (สคบท.)

  มติที่ประชุม เห็นชอบ

7.  การส�งมอบงานตําแหน�งประธาน ทคบร.

 ตามที่ รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจกัร คณบดีบัณฑิตวทยาลัย จฬาลงกรณ�มหาวทยาลัย ได�รับเลือกตั้งให�ดํารง

ตําแหน�งประธานที่ประชุมคณะผู�บรหารบัณฑิตศึกษามหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัยในกํากับของรัฐ

(ทคบร.) ต้ังแต�เดือนมกราคม 2562 และครบวาระในเดือนธันวาคม 2563 และในการประชุมสามัญ ทคบร. 

ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ มหาวทยาลัยสงขลานครนทร� ได�มีมติเลือกตั้งผู�ดํารงตําแหน�ง

ประธาน ทคบร. ท�านต�อไป ได�แก� ศ.ดร.พญ.พัชรย� เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยมหิดล  

เป�นประธานที่ประชุม ทคบร. ศ.ดร.พญ.พัชรย� เลิศฤทธิ์ ได�เสนอผู�ดํารงตําแหน�งรองประธาน ทคบร. จํานวน 

4 ท�าน คือ

  1)  ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ�รัตนชีวน   คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยขอนแก�น 

  2)  รศ.ดร.เอกชัย แสงอนิทร�  คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยเชียงใหม�

  3)  ศ.ดร.ดํารงศักดิ์ ฟ�ารุ�งสาง      คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยสงขลานครนทร�

  4)  รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกป�ญญาสกุล   คณบดีบัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยศรนครนทรวโรฒ

 ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอชื่อผู�สมควรดํารงตําแหน�งรองประธาน ทคบร. ทั้ง 4 ท�าน และร�วมแสดงความยินดี

กับประธานที่ประชุม ทคบร. วาระต�อไป (ศ.ดร.พญ.พัชรย� เลิศฤทธิ์) และได�ทําการส�งมอบงานให�แก�ประธานฯ 

และคณะทํางาน ซ่ึงจะเรมดําเนินงานตั้งแต� 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

การประชุมสามัญ ทคบร.    การประชุมวชาการเสนอผลงานวจัยฯ
คร้ังที่ วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ คร้ังที่ วัน/เดือน สถาบันเจ�าภาพ

 2/2564 28 พฤษภาคม ม.บูรพา 52 28 พฤษภาคม ม.บูรพา (ทคบร.)

 4/2564 2-3 ธันวาคม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 53 ธันวาคม มรภ.เชียงใหม� (สคบท.)
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8.  เสนอให� ทคบร. เป�นเจ�าภาพ พจารณาสังคยานาและปรับเปลี่ยนการจัดการบัณฑิตศึกษาของประเทศ

 ประธานฯ เสนอว�า ด�วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวศักดิ์ ระมิงค�วงศ� อดีตประธานก�อต้ัง ทคบร. อดีตคณบดีบัณฑิต

วทยาลัย มหาวทยาลัยเชียงใหม� และอดีตคณบดีคณะวทยาศาสตร� มหาวทยาลัยเชียงใหม� ได�มีจดหมายถึง

ประธาน ทคบร. โดยเสนอให� ทคบร. เป�นเจ�าภาพ พจารณาสังคยานาและปรับเปลี่ยนการจัดการบัณฑิตศึกษา

ของประเทศ เนื่องจากป�จจบันมีการปรับเปลี่ยนบัณฑิตศึกษาของแต�ละสถาบันกันน�อยมาก การปรับเปลี่ยน

ยังคงอยู�ในกรอบโครงสร�างหลักสูตร และกรอบความคิดแบบเดิม ดังน้ันจงเสนอให� ทคบร. เป�นเจ�าภาพใน 

การสังคยานาและปรับเปลี่ยนบัณฑิตศึกษาของประเทศ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให�หารอร�วมกันเพ่อสรุปประเด็นป�ญหาต�างๆ เก่ียวกับบัณฑิตศึกษาส�งไปยัง 

สกอ. ต�อไป 

สํานักงานเลขานุการ

ท่ีประชุมคณะผู�บรหารบัณฑิตศึกษา

มหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัย

ในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพทธมณฑล สาย 4 

ตําบลศาลายา อําเภอพทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170

E-mail: cgau.gradmu@gmail.com

โทรศัพท�.  024414125 ต�อ 501

https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/

กองบรรณาธิการ 

ข�าวสารที่ประชุมคณะผู�บรหารบัณฑิตศึกษา

มหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัย

ในกํากับของรัฐ (ทคบร.)

บรรณาธิการ:   ผศ.ธนดล ปรตรานันท�

กองบรรณาธิการ:
 รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ป�ญญาภิญโญผล

 ศรเรอน โกศัลวัฒน�

 ธัญวลัย สิรไพโรจน�

 ลลิตา อดุลย�กิตติไพศาล

ออกแบบ/จัดรูปเล�ม:   ชลญภัสส� แสงเสน
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ที่ประชุมคณะผู�บรหารบัณฑิตศึกษามหาวทยาลัยของรัฐและมหาวทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) จัดประชุม

สามัญ คร้ังที่4/2563 เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ณ ห�องคํามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวทยาลัย

แม�ฟ�าหลวง จังหวัดเชียงราย
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