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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2556

วันจันทรที่ 7 ตุลาคม 2556
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
5. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
9. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสิ นธุ์
แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
17. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
21. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
25. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์

-226. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา หวังบุญสกุล แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
27. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
28. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
29. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์ แทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
30. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ แทนรักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
32. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
33. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
37. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ นียพ์ ร เลิศกุลทานนท์ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนริ นทร์ เมธีกลุ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
39. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
40. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
41. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
42. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร บุญยืน
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประธานสภาอาจารย์
43. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
44. นายสุ รชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
45. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
46. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
47. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกลุ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
48. นายไชยรัตน์
อยูแ่ สง
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
49. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา
วรเสี ยงสุ ข
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
จันทร์ชีวะ
4. นางศรี จนั ทร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด

-35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั

ศุภชลาศัย

6. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ
7. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม

บุญมี
รัฐอมฤต

รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่ง มธ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
2. รองศาสตราจารย์ วริ นทร
วูวงศ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รัตนเดโช
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
4. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. อาจารย์ ดร. Charlie E.M. Thame
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. Marc Van der Putten วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
11. นางกุลิสราพ์
บุญทับ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
12. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิ ต
13. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
14. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
15. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต หัวหน้างานอัตรากําลัง
16. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรและบริ หารการศึกษา
17. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
หัวหน้างานบริ หารสํานักงานและสวัสดิการ
18. นางสาวมยุลี
สุ ดสระ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
19. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
20. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
21. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
22. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
23. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จํานวน 4 ท่าน
ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์ วาสิ กะสิ น คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ รักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ ง มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง สถานการณน้ํา มธ. ศูนยรังสิต
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปั จจัยที่จะทําให้เกิดนํ้าท่วมขังใน
มหาวิทยาลัยมี 2 ปัจจัย คือ 1. ปริ มาณนํ้าฝนที่ตกลงมาในปริ มาณมาก 2. ปริ มาณนํ้าจํานวนมากที่ไหลล้นมาจากแม่น้ าํ
เจ้าพระยา สําหรับปั จจัยที่ 1 ปริ มาณฝนที่ตกขณะนี้มีปริ มาณน้อยแต่ต่อเนื่อง สามารถระบายลงคูคลองได้ทนั ที โดย
นํ้าส่ วนเกินจะถูกสู บออกทางสถานีสูบด้านถนนพหลโยธิน ส่ วนปั จจัยที่ 2 ในปั จจุบนั มีโอกาสน้อย ดังข้อมูล
เปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 และ 6 ตุลาคม 2556 จากสถานีวดั นํ้า C.29 บ้านสามง่าม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา แม่น้ าํ เจ้าพระยา ณ จุดนี้รับนํ้าได้สูงสุ ด 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับความสูง 4.09 เมตร ปี
2554 ปริ มาณนํ้าไหลผ่านสูงสุ ดอยูท่ ี่ 3,930 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จัดอยูใ่ นระดับและปริ มาณนํ้าท่วม ปี 2556 ปริ มาณ
นํ้าไหลผ่านสูงสุ ดอยูท่ ี่ 2,273 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จัดอยูใ่ นระดับและปริ มาณนํ้าปกติ
การเตรี ยมพร้อมและการป้ องกันของมหาวิทยาลัย
1. ส่ วนของ มธ. และ สวทช. ประกอบด้วยกําแพงคอนกรี ตความยาว 3,260 เมตร สูง 5.2 เมตร
(รทก.) กําแพงคอนกรี ตเสริ มเหล็กความยาว 800 เมตร สูง 4.7 เมตร (รทก.) และเขื่อนพนังดินความยาว 2,297 เมตร
สู ง 4.7 เมตร (รทก.) รวมทั้งประตูก้ นั นํ้า 6 จุด และทางเข้าออกร่ วมประตูพหลโยธิน 1 ดําเนินการก่อสร้างเสร็ จแล้ว
2. ส่ วนของ AIT เขื่อนพนังดินและกําแพงคอนกรี ต (เฉพาะด้านถนนพหลโยธินหน้าไปรษณี ยค์ ลอง
หลวงและธนาคารกสิ กรไทยถึงทางออกร่ วม) ความยาว 3,018 เมตร สูง 4.7 เมตร (รทก.) ดําเนินการแล้วเสร็ จร้อยละ
95 (เหลือเพียงส่ วนกําแพงคอนกรี ต และการเก็บรายละเอียด)
3. ฝ่ ายบริ หารศูนย์รังสิ ตมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สาํ รองกระสอบทราย
จํานวน 30,000 กระสอบ ถุง big bag 300 ถุง และแหล่งทรายที่พร้อมส่ ง อีกทั้งมีการซักซ้อมเตรี ยมรับสถานการณ์ท้ งั
ภายในและร่ วมกับ สวทช. และ AIT
4. ปั จจุบนั การระบายนํ้าออกจาก มธ. จะใช้สถานีสูบด้านถนนพหลโยธิน ประกอบด้วยปั๊มนํ้า 2 ตัว

-5ตัวละ 2 ลบ.ม./วินาที ทํางานระบบอัตโนมัติ ถ้ามีปริ มาณนํ้ามากจะปรับการทํางานเป็ นการควบคุมแบบเปิ ด/ปิ ด ตาม
สถานการณ์
ประธานกล่าวว่า สถานการณ์น้ าํ ในปี 2556 แตกต่างกับในปี 2554 ค่อนข้างมาก คงไม่มีผลกระทบใด
กับ มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร์ ประจําเดือนสิ งหาคม 2556 ปี ที่ 46 ฉบับที่ 7
2. จุลสาร Dome@Tham ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2556

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 13/2556 เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2556
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
16 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ 24
กันยายน 2556 เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)
แจงการยุบเลิกอัตราลูกจางประจําที่วางจากการเกษียณอายุและวางระหวางป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ มธ. จํานวน 18 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกําหนดเป้ าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) แจ้งการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่วา่ งจากการเกษียณอายุและว่างระหว่างปี
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ มธ. จํานวน 18 อัตรา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-63.1.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรายงานการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ ชวงที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30
กันยายน 2556)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การ
จัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจ่ายวงเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราว่างข้าราชการทุกกรณี คืนหน่วยงานปี ละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑ์การ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนให้เต็มจํานวนวงเงินค่าจ้างขั้น 23,720 บาท/เดือน หรื อ 32,300 บาท/เดือน
แล้วแต่กรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนให้ร้อยละ 70 กรณี ที่มีเศษ .50 ขึ้นไปให้ปัดเศษเป็ น 1 หรื อ
หน่วยงานใดมีอตั ราว่างเพียง 1 อัตรา ให้คืนเต็มจํานวนวงเงินค่าจ้างขั้น 15,190 บาท/เดือน (ปริ ญญาตรี )
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณี เป็ นตําแหน่งในสายวิชาชีพเฉพาะ และตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยขาด
แคลน ได้แก่ ตําแหน่งนิติกร นายแพทย์ พยาบาล บรรณารักษ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหน่งอื่นที่ ก.บ.ม.
จะกําหนดตามความจําเป็ นและเหมาะสมให้จดั สรรคืนเต็มจํานวน
4. ห้ามมิให้หน่วยงานนําอัตราที่ได้รับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกว่าจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย
5. กรณี หน่วยงานจ้างเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้ถวั จ่ายวงเงินในการจ้างได้ แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงิน
ค่าจ้างที่ได้รับจัดสรรต่อเดือน และไม่เกินจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรรโดยให้ถวั จ่ายวงเงินได้ตามหลักเกณฑ์การถัว
จ่ายเงิน
ในการนี้งานอัตรากําลังได้ตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 แล้ว มีอตั ราว่างข้าราชการ สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
1 อัตรา รวมทั้งสิ้ น 3 อัตรา ดังนั้นจึงเห็นควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแก่หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.
กําหนดจํานวน 3 อัตรา แยกเป็ น สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา และสายสนับสนุนจํานวน 1 อัตรา เป็ นเงินรวม 62,630
บาท/เดือน ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.3 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรายงานการจัดสรรอัตราและวงเงิน
งบประมาณลูกจางชั่วคราว งบคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์

-7ได้รับแจ้งจากกองแผนงานว่าสํานักงบประมาณได้จดั สรรงบประมาณลูกจ้างชัว่ คราว งบคลัง ประจําปี พ.ศ. 2557 ให้
มธ. จํานวน 118 อัตรา วงเงิน 25,832,100 บาท
ในการนี้จึงเห็นควรพิจารณาจัดสรรอัตราให้แก่หน่วยงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมี
จํานวน 18 หน่วยงาน รวม 104 อัตรา คงเหลืออัตราไม่มีเงินไว้ที่ส่วนกลาง จํานวน 14 อัตรา โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่มีการจ้างบุคคลต่อเนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็ นอันดับแรก
2. พิจารณาจากสถิติการจ้างลูกจ้างชัว่ คราว งบคลัง ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา คือ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555-2556 หากหน่วยงานใดไม่มีการจ้างจะยังไม่จดั สรรอัตราให้แก่หน่วยงานนั้น
3. หน่วยงานที่มีรายละเอียดของลูกจ้างที่จะจ้างชัดเจน ได้แก่ ชื่อพร้อมประวัติลูกจ้างชัว่ คราว
งบคลัง ภาระงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
สําหรับอัตราที่เหลือจากการจัดสรรให้รวมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริ หารอัตรา
ได้ในกรณี ที่หน่วยงานใดมีความขาดแคลนอัตรา และมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องจ้างในระหว่างปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากตําแหน่งเลขที่ของผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศไม่ตรง
กับตําแหน่งเลขที่ในสัญญาจ้าง
ประธานกล่าวว่า มอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์นาํ เรื่ องนี้ไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้จดั ประชุมหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มธ. ประจําปี งบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2556 และให้หน่วยงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไป
ปฏิบตั ิในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู ้ ความสามารถ มีสมรรถนะที่สอดคล้องตามเป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ บัดนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มธ.
ประจําปี งบประมาณ 2557 ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอความเห็นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-83.1.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้เสนอขอจัดทํา
กรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม่และได้ส่งหนังสื อถึงคณบดีคณะต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ขณะนี้เหลือเวลาเพียง
3 วัน ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงขอเน้นยํ้าให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่ งเอกสารกลับมายังกองการเจ้าหน้าที่ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 สําหรับหน่วยงานที่ตอ้ งการกรอบอัตรากําลังใหม่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง สํานักงานบริหารศูนยลําปางขออนุมตั ิแตงตัง้ ผูอาํ นวยการและ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน รวม 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปางเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 33 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ เป็ นตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
2. แต่งตั้งให้นางสาวสุ ภาณี แก้วมณี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 33) อัตราเงินเดือน 27,950 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งผ่านการประเมินฯ และผ่านการอบรมแล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
บริ หารศูนย์ลาํ ปาง โดยให้พน้ จากหัวหน้างานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา สํานักงานศูนย์ลาํ ปาง
3. แต่งตั้งนางจารุ วณั ณี บุญญานุสิทธิ์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ (เลขที่ตาํ แหน่ง 1221) อัตราเงินเดือน 24,450 บาท สังกัดสํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ให้
เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา สํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปางอีกหน้าที่
หนึ่ง โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ มธ.
เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ข้อ
16 ซึ่งเป็ นอํานาจอธิการบดี
4. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารศูนย์

-9ลําปาง และผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา สังกัดสํานักงานบริ หารศูนย์
ลําปาง ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง กองคลังขออนุมัตแิ ตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองคลังเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 149 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างาน
พัสดุ กองคลัง
2. แต่งตั้งให้นางสุ วิมล สัมฤทธิ์ทรัพย์ ข้าราชการพลเรื อนในสถานบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 149) สังกัดงานพัสดุ กองคลัง อัตราเงินเดือน 48,620 บาท ซึ่งเป็ นผู ้
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ ซึ่งผ่านการประเมินฯ และผ่านการอบรมแล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างาน
พัสดุ กองคลัง
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้นางสุ วิมล สัมฤทธิ์ทรัพย์
ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติแตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 2510 ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
2. แต่งตั้งให้นางชุตินนั ท์ กลิ่นจันทร์หอม ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
บุคลากรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 2510) อัตราเงินเดือน 30,200 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผ่านการประเมินฯ และผ่านการอบรมแล้วให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ สํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
3. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 2559 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ เป็ นตําแหน่ง
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. แต่งตั้งให้นายธาตรี ทวีแสง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 2559) อัตราเงินเดือน 30,800 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งผ่านการประเมินฯ และผ่านการอบรมแล้วให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
5. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 10 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้างานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ และหัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการ
คณะ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอแต่งตั้ง
นางพีรภาว์ สุ ขสว่าง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ หัวหน้า
งานคลังและพัสดุ (ตําแหน่งเลขที่ 1684) อัตราเงินเดือน 36,320 บาท สํานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการคณะสาธารณสุ ขศาสตร์อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางพีรภาว์ สุ ขสว่าง ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งเลขานุการคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอแต่งตั้งนางจริ นทร์
อยูเ่ จริ ญ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่
1579) อัตราเงินเดือน 24,450 บาท สํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การ
วิชาการแก่สงั คม อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายจริ นทร์ อยูเ่ จริ ญ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ การวิชาการแก่สงั คม สังกัดสํานักงานเลขานุการสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5892 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
โทหรื อเอกทางด้านสังคมวิทยาหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”

- 11 2. จ้างนางสาววาทินีย ์ วิชยั ยา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ 5892) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาววาทินีย ์ วิชยั ยา
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 4243 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
โท-เอก สาขาวัสดุศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเน้นทางด้าน x-ray single crystal”
2. จ้างนายกิตติพงษ์ ไชยนอก เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 4243) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
3. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6264 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
โท-เอก สาขากีฏวิทยา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
4. จ้างนางสาวจุรีมาศ วังคีรี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 6264) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
5. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 2 ราย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5692 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอกเป็ นปริ ญญาโท-เอก
Mechanical Engineering หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”

- 12 2. จ้างนายจักรพงษ์ ชวนอาษา นักเรี ยนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี
2538 เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่ง
เลขที่ 5692) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายจักรพงษ์ ชวนอาษา เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 4062 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
ตรี -โท สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทนั ตกรรม หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนายอมากร พุม่ มูล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาตรี
(ตําแหน่งเลขที่ 4062) คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 17,520 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีคณะทันตแพทยศาสตร์จา้ งเป็ นวุฒิปริ ญญาตรี ใช่หรื อไม่ และสามารถ
สอนได้หรื อไม่
2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีเนื่องจากไม่มีพ้นื ฐานทางทันตแพทย์ แต่จบ
การศึกษาโดยมีพ้นื ฐานทางเทคโนโลยีทนั ตกรรม เหตุผลที่จา้ งเนื่องจากจะให้ดูแลเกี่ยวกับการทําฟันเทียม ซึ่งใน
ปัจจุบนั อาจารย์ทนั ตแพทย์ตอ้ งไปฝึ กนักศึกษา ซึ่งความชํานาญของอาจารย์ทนั ตแพทย์ในห้องปฏิบตั ิการมีนอ้ ย และ
ผูท้ ี่จบทางเทคโนโลยีทนั ตกรรมจะมีความชํานาญมากกว่า เดิมบุคคลนี้ปฏิบตั ิงานในสังกัดโรงเรี ยนช่างทันตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่งสอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องทันตกรรม แต่ มธ. ไม่มีโรงเรี ยนช่างทันตกรรม เพราะฉะนั้นเรื่ อง
การทําฟันเทียม เปลี่ยนฟันเทียม จึงต้องให้อาจารย์ทาํ แต่ตวั อาจารย์เมื่อจบทันตแพทย์กจ็ ะไม่ได้ทาํ เรื่ องเหล่านี้เอง
จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีช่างทันตกรรม ประเด็นที่สอง ในกรณี ที่นกั ศึกษาทําฟันเทียมเมื่อส่ งงานออกไปห้องแล็บ
ภายนอกเมื่อมีงานเสี ยหรื องานแก้ตอ้ งมีอาจารย์ช่วยดูแล มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องติดต่อกับบริ ษทั ภายนอกโดยตรง ใน

- 13 กรณี น้ ีได้นาํ เสนอคณะกรรมการประจําคณะและมีความเห็นให้พฒั นาโดยการไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
ทางด้านนี้ เพือ่ รองรับการเรี ยนการสอนและนําผลงานวิจยั ไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม
3. ประธานกล่าวว่า ในประเทศไทยมีการเรี ยนวิชาด้านนี้หรื อไม่
4. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า มี เป็ นโรงเรี ยนทันตกรรมที่ผลิตช่างทันตกรรม หลักสูตร
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในเอกสารระบุไว้วา่ เป็ นขั้นวุฒิปริ ญญา
โท-เอก เมื่อประกาศเป็ นการประกาศรับวุฒิปริ ญญาโท-เอก แต่รับวุฒิปริ ญญาตรี จะมีปัญหาหรื อไม่
6. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในการประกาศรับประกาศโดยใช้วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี แต่สาย
ทันตแพทย์ที่เป็ นอาจารย์จะมีเฉพาะปริ ญญาโท บุคคลที่จะจ้างนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการทําฟันเทียมแล้วยังมี
ความเชี่ยวชาญในการทําหน้าเทียมและหูเทียมด้วย ซึ่งมีความจําเป็ นมากต่อผูท้ ี่ประสบอุบตั ิเหตุกบั ใบหน้า ซึ่ง มธ. ยัง
ไม่มีผเู ้ ชี่ยวชาญในด้านนี้
7. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันอื่นมีตาํ แหน่งอาจารย์ที่
รับบุคคลที่จบการศึกษาในลักษณะนี้หรื อไม่
8. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า ไม่มี แต่จะให้บุคคลเหล่านี้ไปสอนผูท้ ี่จบ ปวช. ก็จะต้องมี
วุฒิปริ ญญาตรี ขณะนี้อาจารย์ทนั ตแพทย์ของสถาบันที่มีชื่อเสี ยงมีภาระงานที่ตอ้ งเข้าห้องปฏิบตั ิการสอนนักศึกษา
ทันตแพทย์ให้ทาํ ฟันเทียมเป็ น ความถนัดจะมีไม่มาก แต่บุคคลที่จะรับจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยจะสอน
วิธีแก้ไขทางเทคนิคและสอนวิธีแก้ไขปั ญหาเมื่อต้องพบกับบริ ษทั ภายนอก ซึ่งในกรณี น้ ีเป็ นเรื่ องที่มีความจําเป็ นและ
ในต่างประเทศก็มีบุคคลเหล่านี้อยูใ่ นคณะทันตแพทยศาสตร์
9. ประธานกล่าวว่า เนื่องจากตําแหน่งเป็ นวุฒิปริ ญญาโท-เอก ยังไม่เปลี่ยนเป็ นปริ ญญาตรี สามารถ
บรรจุได้หรื อไม่
10. ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สําหรับกรณี น้ ีในการประกาศรับสมัครประกาศรับในวุฒิ
ปริ ญญาตรี และกําหนดคุณสมบัติไว้วา่ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
ทันตกรรม หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่ วนเรื่ องการกําหนดตําแหน่ง คณะได้กาํ หนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเพิ่มขึ้น
โดยขออนุมตั ิ ก.บ.ม. ในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพร้อมกับการจ้างโดยกําหนดวุฒิของตําแหน่งไปพร้อม
กัน
11. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งอนุมตั ิวฒ
ุ ิปริ ญญาโท-เอก เป็ นวุฒิปริ ญญาตรี -โท ไปพร้อมกันใช่
หรื อไม่ เพราะโดยปกติตอ้ งขออนุมตั ิกาํ หนดหรื อเปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษาของตําแหน่งนั้น ๆ ก่อน โดยหลักการ
ต้องเปลี่ยนแปลงวุฒิตาํ แหน่งก่อนจึงจะเปิ ดรับสมัคร
12. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หากพิจารณาเรื่ องแผนการพัฒนาบุคคลที่จะรับดังกล่าว รวมถึง
แผนการวิจยั และแผนการศึกษาต่อ ประเด็นที่สอง ในคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นอาจจะไม่มีกรณี
เช่นนี้ มีขอ้ กังวลว่า หากจะขอตําแหน่งทางวิชาการในอนาคตจะมีช่องทางหรื อไม่ และในสายทันตแพทย์จะมี
ความก้าวหน้าได้หรื อไม่ สําหรับกรณี น้ ี

- 14 13. ประธานกล่าวว่า ไม่มีขอ้ ขัดข้องในการรับบุคคลดังกล่าว แต่การบรรจุแต่งตั้งและการเปลี่ยน
ตําแหน่ง ประเด็นที่สอง เมื่อบรรจุแล้วเป็ นวุฒิปริ ญญาตรี ไปตลอดก็จะมีปัญหาในการทําตัวชี้วดั
14. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า เมื่อมีการนําเรื่ องนี้เสนอคณะกรรมการประจําคณะได้มี
การหารื อกันค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่า ควรมีตาํ แหน่งนี้เพราะมีความจําเป็ น และอาจารย์มีภาระงานด้าน
อื่นมาก ในกรณี น้ ีได้ให้หวั หน้าสาขาวิชามอบหมายงานเรี ยบร้อยแล้วโดยต้องสอนวิชาสิ่ งประดิษฐ์ฟันปลอม และ
ต้องเป็ นผูช้ ่วยในการทําแล็บและต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนผูช้ ่วยทันตแพทย์ ส่ วนเรื่ องตําแหน่งทางวิชาการ
เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์เมื่อเสนอมหาวิทยาลัยมีตาํ แหน่งทางวิชาการประมาณ 20 ตําแหน่ง และจะมีการทํา
สัญญาว่า จะพัฒนาตัวเองอย่างไร สาขาที่จะก้าวหน้าได้คือ สาขาทันตเทคโนโลยีและสาขาทันตวิทยาศาสตร์ ซึ่งใน
การที่รับบุคคลดังกล่าวก็มีการหารื อกันว่า จะมีผลเรื่ อง QA หรื อไม่ ซึ่งเมื่อรับเข้ามาแล้วบุคคลดังกล่าวต้องไปเรี ยน
ปริ ญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องและจะต้องทํางานวิจยั ในด้านนี้ และจะช่วยอาจารย์ทาํ งานวิจยั เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ซึ่ง
ในกรณี น้ ีไม่น่ามีปัญหาใด
15. ประธานกล่าวว่า ขณะนี้ มธ. กําลังจะโอนโรงเรี ยนประถมและมัธยมของ สพฐ. มาอยูก่ บั มธ.
โดยจะทําโรงเรี ยนสาธิตธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์ ซึ่งได้มีการหารื อกันว่า จะไม่ให้ครู ในโรงเรี ยนเป็ นอาจารย์ เพราะ
จะทําให้ตวั ชี้วดั ของ มธ. ตกลง ในกรณี น้ ีของคณะทันตแพทย์กส็ ามารถบรรจุได้ ไม่มีปัญหาใด
16. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีการรับ
ตําแหน่งครู ซึ่งเป็ นคณะเดียวที่มีครู อยูใ่ น มธ. ในส่ วนของมหาวิทยาลัยมหิ ดลจะมีสาขาวิชาที่ทาํ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ร่ างกายมนุษย์รวมอยูใ่ นวิชาที่คณบดีกล่าวถึงหรื อไม่
17. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับกรณี น้ ีเป็ นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการทําฟันปลอม
ทุกชนิด แต่สาํ หรับบุคคลที่จะรับมีการเรี ยนในส่ วนของการทําใบหน้าปลอม ขากรรไกรปลอม ตาปลอมและหูปลอม
ด้วย ซึ่งศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ตอ้ งมี แต่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ไม่มี ขณะนี้มีอาจารย์ทนั ตแพทยศาสตร์ที่จบ
ทางด้านนี้มาแต่ไม่สามารถทํางานได้ เนื่องจากไม่มีช่างทํา เช่น แผนกจักษุแพทย์ การทําตาปลอมต้องส่ งไปให้
โรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องส่ งต่อไปที่มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่งหากรับบุคคลนี้จะได้ท้ งั อาจารย์และช่างที่มีความ
เชี่ยวชาญและจะเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนการสอน และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ก็ขาดทางด้านนี้ซ่ ึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายอมากร พุม่ มูล
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 4641 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญา

- 15 แพทยศาสตร์ และวุฒิบตั ร หรื ออนุมตั ิบตั ร แสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสญ
ั ญี
วิทยา”
2. จ้างนายศรัณย์ ศรี วสุ ธา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ 4641) คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2556 เป็ นต้นไป เนื่องจากอาจารย์ที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายศรัณย์ ศรี วสุ ธา เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5891 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา”
2. จ้างนายสาโรช สุ วรรณสุ ทธิ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 5891) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 33,340 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายสาโรช สุ วรรณสุ ทธิ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 4723 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอก จากเดิม “ปริ ญญาโท
หรื อเอกทางพัฒนศึกษาศาสตร์” เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านการจัดการท่องเที่ยวหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน”
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วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 4723) วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวสุ ทราสิ นี จําปาจี
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6324 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท เป็ น “ปริ ญญาโท
หรื อเอกทาง Public Policy, Science, Social Science, Social Work, Humanity Anthropology, Community
Development, Internatioanl Relation, Public Administration, Economics หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 6324) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5388 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้วฒ
ุ ิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์”
2. ย้ายนายเทิดภูมิ เบญญากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งแพทย์ อัตรา
เลขที่ 4729 ค่าจ้าง 29,420 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ (ตําแหน่งเลขที่ 5388) คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 33,340

- 17 บาท ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิจารณาแล้วไม่ขดั ข้องในการย้าย โดยให้ขาดจากตําแหน่งและขั้น
ค่าจ้างเดิมตําแหน่งเลขที่ 4729
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและย้ายนายเทิดภูมิ เบญญากร
พนักงานมหาวิทยาลัย ไปดํารงตําแหน่งในสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.15 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมัติยายพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติตจุฬาภรณ์เสนอ
ขอดําเนินการดังนี้
1. ย้ายนางสาวกุสุมา ศรี ยากูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ตําแหน่งเลขที่ 4777 อัตราค่าจ้าง 32,300 บาท คณะแพทยศาสตร์ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ตําแหน่งเลขที่ 5768 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยนางสาวกุสุมา ศรี ยากูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ไปสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

3.2.16 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับวุฒินายประเสริ ฐ
สายเชื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 4895 ค่าจ้างขั้น 23,880 บาท ซึ่งได้รับวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ชีวเวชศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้น เป็ นให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 13 สิ งหาคม 2556 (วันที่สาํ เร็ จการศึกษา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินายประเสริ ฐ สายเชื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย

- 18 สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.17 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับวุฒิ
นางสาวณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 6644 ค่าจ้างขั้น
25,520 บาท ซึ่งได้รับวุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชาเอกการพยาบาล จาก University of Illinois at Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ้น เป็ นให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 29 สิ งหาคม 2556 วันที่รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบตั ิราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินางสาวณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.18 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอแต่งตั้งนางรัชนี
สุ วรรณวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (ตําแหน่ง
เลขที่ 6332) อัตราเงินเดือน 22,440 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางรัชนี สุ วรรณวงศ์ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.19 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอย้ายนางสาวมัจฉรี ย ์
ชมรุ่ ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ระดับวุฒิปริ ญญาตรี ) ตําแหน่งเลขที่ 6046 ขั้น 15,190 บาท
สังกัดสํานักหอสมุด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ระดับวุฒิปริ ญญาตรี )
ตําแหน่งเลขที่ 6335 ขั้น 15,190 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 19 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรงกับตําแหน่งหรื อไม่
ผูแ้ ทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจบการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์
และเคยทํางานในโรงงานผลิตยามาก่อน ในส่ วนของการเพาะเลี้ยงเชื้อในโรงงานยาและเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยนางสาวมัจฉรี ย ์ ชมรุ่ ง พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ไปดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.20 เรื่อง สํานักงานบริหารศูนยลําปางขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปางเสนอขอปรับวุฒิ
นางแสงเดือน อุบลศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งบรรณารักษ์ ตําแหน่งเลขที่ 5139
ค่าจ้างขั้น 18,740 บาท สังกัดสํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งได้รับวุฒิปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สารสนเทศศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขึ้น เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การปรับวุฒิฯ และผ่านการ
ประเมินฯ แล้ว เป็ นให้ได้รับค่าจ้างขั้น 20,660 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2556 (วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่ อง)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินางแสงเดือน อุบลศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ตามที่เสนอ

3.2.21 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรและตัดโอนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 31 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. จัดสรรอัตราและตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 31 อัตรา
- สายวิชาการ 16 อัตรา
คณะนิติศาสตร์ 3 อัตรา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 อัตรา
คณะสหเวชศาสตร์ 5 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 อัตรา
- สายสนับสนุนวิชาการ 15 อัตรา
กองงานศูนย์รังสิ ต (ศูนย์สุขศาสตร์) 1 อัตรา

- 20 สํานักงานบริ หารการวิจยั 1 อัตรา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10 อัตรา
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตรา ตัดโอนอัตราและกําหนดตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 31 อัตรา ตามที่เสนอ

3.2.22 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรกรอบและจางอาจารย
ประจําตามสัญญา จํานวน 10 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. จัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ประจําตามสัญญาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 10 อัตรา
คณะรัฐศาสตร์ 1 อัตรา (รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิ โรรส)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี 1 อัตรา (รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิพฒั นเสริ ญ)
คณะศิลปศาสตร์ 2 อัตรา (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พนมพร นิรัญทวี) (รองศาสตราจารย์
ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา (รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์
ชุนชาติประเสริ ฐ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 อัตรา (รองศาสตราจารย์ กาญจนา กาญจนทวีวฒั น์ หรื อ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พจนารถ เบญจกุล)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ 1 อัตรา (รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศกั ดิ์ สัตย์ธรรม)
สถาบันภาษา 2 อัตรา (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรี ยาฉัตร อุตตมะโยธิน) (อาจารย์ วนิดา
พันธุ์แก้ว)
คณะเภสัชศาสตร์ 1 อัตรา (นางสาวชวลี มณี ฉาย)
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอไป 2 อัตราในตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก แต่ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากศาสตราจารย์ ปริ ญญาเอก ของคณะพยาบาลศาสตร์ใน

- 21 ประเทศมีเพียง 7 คนเท่านั้น ซึ่งในกรณี น้ ีจะมาช่วยในเรื่ องการจัดตั้งหลักสูตรปริ ญญาเอกนานาชาติและจัดทํา
ศูนย์วิจยั ทางการพยาบาล รวมทั้ง 1 ใน 2 คน ได้ทาํ สัญญาจ้างกับคณะไปแล้ว และได้นาํ อาจารย์ไปอบรมในเรื่ องการ
จัดทําโครงการวิจยั ต่าง ๆ ในส่ วนนี้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตราให้กบั คณะพยาบาลศาสตร์ดว้ ย
ประธานกล่าวว่า ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยมีเพียง 10 ตําแหน่งเท่านั้น และเป็ นการจัดสรรตามความ
จําเป็ นและให้สิทธิกบั อาจารย์ของ มธ. ที่เกษียณอายุราชการ ในกรณี 10 อัตรานี้ขอให้อนุมตั ิไปตามปกติ ส่ วนกรณี
ของคณะพยาบาลศาสตร์ขอมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรกรอบอัตราและจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน
10 ราย ตามที่เสนอ

3.2.23 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรอัตราและจางพนักงาน
ราชการ จํานวน 6 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. อนุมตั ิการจัดสรรอัตราพนักงานราชการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 อัตรา
สํานักงานอธิการบดี 4 อัตรา
1.1 รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
1.2 รองศาสตราจารย์ อาทร ฟุ้ งธรรมสาร
1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพร สิ ทธิราชา
1.4 อาจารย์ ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
กองกิจการนักศึกษา 2 อัตรา
1.5 นางสาวอัจฉรี ฉวีรัตน์
1.6 นางอรอุมา กระแจะจวง
2. จ้างพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 4 อัตรา และกลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
จํานวน 2 อัตรา
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราและจ้างพนักงานราชการจํานวน 6 อัตรา
ตามที่เสนอ

3.2.24 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย

- 22 สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จากเดิมตําแหน่งนักวิจยั (ตําแหน่ง
เลขที่ 6334) วุฒิปริ ญญาโท ค่าจ้างขั้น 20,660 บาท เป็ นตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริ ญญาตรี ค่าจ้างขั้น 15,190
บาท
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูแ้ ทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจยั ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.25 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมัติจา งผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอจ้างนายชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 47,720 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอมาข้างต้น (ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542) โดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่ได้รับกรอบ
อัตรา และงบประมาณการจ้างที่ได้รับจัดสรรประจําปี งบประมาณ 2557 ซึ่งใช้จา้ ง ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกลุ ให้คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์รับผิดชอบ ในเรื่ องงบประมาณการจ้าง ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกลุ ในครั้งนี้ดว้ ย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกลุ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเปนกรณีพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอเลื่อนค่าจ้าง
นางสาววรางคณา ก่อเกียรติพิทกั ษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิจยั สังกัดสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา เป็ นกรณี พิเศษ (กรณี ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาและมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานหลังกลับจาก

- 23 ศึกษาไม่ครบ 8 เดือน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 13(6)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลื่อนค่าจ้างนางสาววรางคณา ก่อเกียรติพิทกั ษ์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิแตงตั้งผูบริหาร สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 11 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
7/2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิโครงสร้างการบริ หารส่ วนงานที่ทาํ หน้าที่สนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย และให้จดั ตั้ง
ส่ วนงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีความเป็ นเอกภาพ มีความคล่องตัวและมีความ
ยืดหยุน่ เพียงพอที่จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมองค์กรและสามารถปรับตัวองค์กร
เองในเชิงพัฒนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการประสานงานทั้งภายในและภายนอก และสามารถรองรับภาระงาน
ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยจัดกลุ่มหน่วยงานระดับกอง/สํานักงานในสํานักงาน
อธิการบดีตามลักษณะภารกิจหลัก และความเกี่ยวข้องของภารกิจที่แต่ละกอง/สํานักงาน ต้องรับผิดชอบปฏิบตั ิ เป็ น
4 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย
1. สํานักงานยุทธศาสตร์และการคลัง
2. สํานักงานบริ หารวิชาการและพัฒนานักศึกษา
3. สํานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
4. สํานักงานกายภาพและบริ การกลาง
2. กําหนดตําแหน่ง “ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน” ซึ่งมีฐานเทียบเท่าตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 4 ตําแหน่ง
และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 มีมติอนุมตั ิการ
กําหนดระดับตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทั้ง 4 ตําแหน่ง เป็ นตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้า
หน่วยงานที่มีลกั ษณะการใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพแล้ว ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
นั้น
ในการนี้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร จํานวน 11 ราย โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะ
ราย ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดีดงั นี้
1. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง (ตําแหน่งเลขที่ 1286) ไปรักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานยุทธศาสตร์และการคลัง โดยให้พน้ จากหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการกองคลัง

- 24 2. นางสุ ภาพ ดวงไสว ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน (ตําแหน่งเลขที่ 1241) ไปรักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยให้พน้ จากหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการกองแผนงาน
3. นายจักรชัย หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ตําแหน่งเลขที่ 0006) ไปรักษาการใน
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย โดยให้พน้ จากหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่
4. นายสมพงษ์ กันบุญ ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง (ตําแหน่งเลขที่ 0086) ไปรักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานกายภาพและบริ การกลาง โดยให้พน้ จากหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการกองกลาง
5. นางสาวอรุ ณศรี เตชะดํารงสิ น ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่
1112) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ไปรักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองคลัง โดยให้พน้ จากหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
6. นางรัชนี สุ ขสว่าง ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 0053) หัวหน้างาน
กลุ่มตรวจ 1 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไปรักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายในอีกหน้าที่หนึ่ง
7. นางสาวอัจฉรา จินดารัตน์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่
1101) รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารการวิจยั ไปรักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน โดยให้
พ้นจากหน้าที่รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารการวิจยั
8. นางพรพิมล บุญศิริ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (ตําแหน่งเลขที่ 2857) ไปรักษาการแทน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารการวิจยั โดยให้พน้ จากหน้าที่เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
9. นางสุ พิณ หิ รัณยะวสิ ต บุคลากรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1289) หัวหน้างานอัตรากําลัง
กองการเจ้าหน้าที่ ไปรักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
10. นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่ง
เลขที่ 1555) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต ไปรักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง โดยให้พน้ จาก
หน้าที่ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต
11. นายพรวิชยั แช่มศิริวฒั น์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ตําแหน่งเลขที่ 1239) สํานักงาน
อธิการบดี ไปรักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต โดยให้พน้ จากหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการย้ายครั้งใหญ่ที่สุดของ มธ. ซึ่งเป็ นการย้ายเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น และจะมีการปรับย้ายหัวหน้างานและผูอ้ าํ นวยการกองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประสิ ทธิภาพของการ
บริ หารสํานักงานอธิการบดีคล่องตัวขึ้น โดยจะให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ที่คณะต้องการปรับเปลี่ยนตําแหน่งต้องเสนอ

- 25 อธิการบดีหรื อไม่
3. ประธานกล่าวว่า ต้องแจ้งให้ทราบ เช่น กรณี ของเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ที่ให้ยา้ ยกลับมา
สํานักงานอธิการบดี เพราะเมื่อให้ยา้ ยไปคณะสหเวชศาสตร์เป็ นการเปลี่ยนตัวกัน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะด้วย ในกรณี น้ ีได้เคยหารื อในที่ประชุมไปแล้วว่า ต้องการสับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารสายสนับสนุนวิชาการในระดับ
คณะด้วย ซึ่งหากคณะต้องการดําเนินการให้เสนอเรื่ องมาที่มหาวิทยาลัย เมื่ออยูใ่ นระบบราชการการย้ายในระดับสู ง
ต้องย้ายไปเป็ นตําแหน่งสู งเช่นเดิม เช่น จากเลขานุการคณะก็ตอ้ งย้ายไปเป็ นเลขานุการคณะหรื อผูอ้ าํ นวยการกอง ซึ่ง
ไม่สามารถลดตําแหน่งลงได้ แต่เมื่อออกนอกระบบได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายไปดําเนินการร่ างระเบียบเพื่อทําให้การย้าย
คล่องตัวขึ้นกว่าเดิม เช่น อาจจะย้ายออกจากตําแหน่งเลขานุการคณะไปเป็ นตําแหน่งเชี่ยวชาญ ชํานาญการเฉพาะด้าน
ได้ ขณะนี้กาํ ลังคิดระบบนี้อยู่ เพราะหากมหาวิทยาลัยทําไม่ได้จะไม่คล่องตัว เห็นว่า เลขานุการคณะและผูอ้ าํ นวยการ
กองส่ วนใหญ่ทาํ งานดี แต่ผทู ้ ี่ทาํ งานไม่ดีกต็ อ้ งมีระบบที่สามารถจัดการได้
4. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า หากมีผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 คณะสหเวชศาสตร์จะไม่มี
เลขานุการคณะอยูร่ ะยะหนึ่ง แต่คณะสหเวชศาสตร์มีภาระงานที่สาํ คัญและต้องดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
เลขานุการคณะได้ดาํ เนินการอยู่ รวมถึงหลักสู ตรต่าง ๆ ในกรณี น้ ีขอให้มีการรักษาการในตําแหน่งก่อนได้หรื อไม่
5. ประธานกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนั้นขอให้รักษาการในตําแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์อีก
หน้าที่หนึ่งไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 11 คน และใน
กรณี ของนางพรพิมล บุญศิริ ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ต่อไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และ
ให้รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารการวิจยั อีกหน้าที่หนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรือ่ ง พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิศวกรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งเป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค
ดําเนินการในรู ปแบบโครงการเลี้ยงตนเอง จัดการเรี ยนการสอน 2 แห่งคือ ชั้นปี ที่ 1 ศึกษา ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต และชั้น
ปี ที่ 2-4 ศึกษา ณ ศูนย์พทั ยา มีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป ปี การศึกษาละ 60 คน
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้วพบว่า หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.
2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีลกั ษณะโดดเด่น คือ รายวิชาใน
หลักสูตรมีการเชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งจากการทํา workshop ในแต่ละ

- 26 ภาคการศึกษาโดยวิชาหลักทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะเป็ นการบูรณาการวิชาเรี ยนและปฏิบตั ิต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรก
จนถึงปี ที่ 3 และนักศึกษาจะได้ศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่มีโจทย์จากผูใ้ ช้จริ งทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ในแต่ละ
หัวข้อมาบรรยายเสริ มเพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ซึ่งยังไม่มีหลักสู ตรใดในมหาวิทยาลัยไทยที่มี
การจัดรายวิชาในลักษณะบูรณาการเช่นนี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า หลักสูตรนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิ ด
สอนมา 15 ปี แล้ว ซึ่งเป็ นเรื่ องดีที่มีสองคณะเปิ ดสอน และในกรณี น้ ีควรจะเปิ ดเป็ นสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ใช้อาจารย์ร่วมกันไม่ทราบว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ เมื่อพิจารณาแล้วหลักสูตรนี้จะคล้ายกับหลักสู ตรที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเปิ ดอยูแ่ ล้ว
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะเรี ยน 1 ปี ที่ศูนย์รังสิ ตและจะเรี ยน 3 ปี ที่ศูนย์
พัทยา และจะเปิ ดคู่ขนานที่ศนู ย์รังสิ ตด้วย โดยจะรับทั้ง 2 ศูนย์การศึกษา โดยในส่ วนของศูนย์รังสิ ตจะเรี ยนที่รังสิ ตทั้ง
4 ปี
3. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ที่หลักสูตรนี้มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะดําเนินการอย่างไร
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สําหรับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะคล้ายคลึงกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรณี น้ ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาจากรายวิชาว่า มีความ
ซํ้าซ้อนกันใช่หรื อไม่
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า คําว่าวิศวกรรมในที่น้ ีหมายถึงกระบวนการใน
การผลิตซอฟต์แวร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ และมีหลักสู ตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เปิ ดสอนอยู่ และรายละเอียดของวิชามีความคล้ายคลึงกัน
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ตามที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ ีแจงว่าเป็ นปริ ญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางฝ่ ายวิชาการได้พิจารณาในเรื่ องความแตกต่างของศาสตร์ซ่ ึงมีความแตกต่างกันอยูแ่ ล้ว
โดยไม่ได้พิจารณาเรื่ องเนื้อหารายวิชา
7. ประธานกล่าวว่า ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยยอมให้มีความซํ้าซ้อนกันได้ไม่เกิน 50% เช่น คณะ
นิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์กม็ ีหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่คนหนึ่งสําเร็ จการศึกษาในทางนิติศาสตร์อีกคน
หนึ่งสําเร็ จการศึกษาทางรัฐศาสตร์ แต่หากมีเนื้อหาเหมือนกันสอนเหมือนกันและนําไปใช้เหมือนกัน ในกรณี น้ ีไม่
สามารถอนุมตั ิได้ ยกเว้นรายวิชาไม่ซ้ าํ ซ้อนเกินเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรื อใช้วิธีการเดียวกับกรณี ของคณะสหเวช
ศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

- 27 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็ นปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แต่ทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิตจึงไม่ได้พิจารณาในเนื้อหาวิชา เพราะมีความแตกต่างในตัวปริ ญญาอยูแ่ ล้ว
เห็นว่าน่าจะมีความเหมือนกันในเนื้อหาได้ เพราะอาจจะมีความซํ้าซ้อนกันและมีความใกล้เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งหากชื่อปริ ญญามีความแตกต่างกันเห็นว่า ไม่น่ามีปัญหาใด
9. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด แต่ควรจัดตั้งสถาบันที่นาํ หลักสู ตรของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์มาอยูใ่ นสถาบันที่เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อผลักดันให้
มีประสิ ทธิภาพ ในกรณี น้ ีจะมีกลุ่มเป้ าหมายและมีจุดมุ่งหมายในการสร้างที่คล้ายคลึงกันอาจจะเป็ นการแย่ง
กลุ่มเป้ าหมายแทนที่จะส่ งเสริ มกัน
10. ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องคิดในเชิงนโยบาย เช่น มีความคิดที่จะแยกคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีออกเป็ น 2-3 คณะ เนื่องจากเป็ นคณะใหญ่และมีปัญหามาก แต่กไ็ ม่ประสบความสําเร็ จ เพราะมีปัญหา
หลายเรื่ อง ในกรณี น้ ีเคยคิดที่จะตั้งสถาบันด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย แต่เห็นว่าควรขึ้นกับทั้งสอง
คณะ เพราะหากนําหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมารวมกันทั้ง 3 คณะจะยินยอมหรื อไม่ แต่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ดี มธ.
มีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรซึ่งเรี ยนเหมือนกัน รวมถึงมีการแข่งขันและส่ งเสริ ม
กัน รวมถึงสถาบันภาษาและคณะศิลปศาสตร์กเ็ ช่นเดียวกัน หากหลักสูตรไม่ตรงกันทั้งหมดและอยูใ่ นหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรมีความซํ้าซ้อนกันไม่เกิน 50% ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด กรณี น้ ีขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดําเนินการต่อไป หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับทั้งสองคณะขอให้นาํ เรื่ องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า เนื้อหาวิชาหรื อวิธีการเรี ยนการสอนคงไม่ซ้ าํ ซ้อนกัน
ทั้งหมด และสาขาวิชาอื่นที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี เช่น วิทยาศาสตร์เคมี กับเคมีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมเคมี โดยปกติคนทัว่ ไปจะคิดว่า เหมือนกัน แต่การเรี ยนการสอนทางวิศวกรรมจะเรี ยนการออกแบบ
เครื่ องมือเครื่ องจักร ส่ วนวิทยาศาสตร์จะเรี ยนด้านปฏิกิริยาเคมี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะมีความแตกต่างกัน
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเน้นทางด้านซอฟต์แวร์ ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นด้านฮาร์ดแวร์ และ
เห็นด้วยหากจะรวมสาขาคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
12. ประธานกล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรก็มีหลักสู ตรนี้ใช่หรื อไม่
13. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า มี แต่ไม่มีปัญหาใดที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะเปิ ดหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน เพราะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรจะสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด
14. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า เห็นว่าเนื้อหาที่แท้จริ งยังไม่มีการพิจารณาว่า
ซํ้าซ้อนกันมากเพียงใด เพียงแต่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอว่ามีเนื้อหาซํ้าซ้อนมาก ในกรณี น้ ีตอ้ งการให้
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาว่าเนื้อหามีความซํ้าซ้อนกันมากเพียงใด
15. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะอนุมตั ิหลักสู ตรนี้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปก่อน ส่ วนปั ญหา
ทางเทคนิคให้ไปแก้ไขให้ไม่ซ้ าํ ซ้อนกัน เพราะโดยหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นด้านฮาร์ดแวร์ ส่ วนคณะ

- 28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเน้นด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ตรงกันอยูแ่ ล้ว เหมือนกับคณะสหเวชศาสตร์และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ที่มีเนื้อหาวิชาตรงกันบางรายวิชาและสามารถเรี ยนร่ วมกันได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจจะไปเรี ยนรวมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวิชาที่ซ้ าํ ซ้อนกันได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้เสนอขออนุมตั ิเปิ ด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและ
เทคโนโลยี (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ) โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป มีลกั ษณะเป็ น
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ควบโท เป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 60-90 คน หลักสูตรระดับปริ ญญาโทรับนักศึกษาปี การศึกษาละ
40 - 60 คน
ฝ่ ายวิชาการได้พิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้ว พบว่า ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยงั มีลกั ษณะ
พิเศษ คือ เป็ นหลักสู ตรในด้าน Design Management ระดับปริ ญญาตรี ควบโท (3.5 ปี +1.5 ปี ) หลักสู ตรแรก
ของประเทศไทย เป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกับคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาด้านธุรกิจในระดับปริ ญญาตรี และ School of
Engineering and Environment, Northumbria University, UK ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริ ญญา
โท และมีความร่ วมมือกับภาคธุรกิจในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมถึงกิจกรรมทาง
วิชาการ
สําหรับหลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษขอให้คณะทบทวนเพื่อปรับให้เป็ นหลักสูตร
นานาชาติ เพราะมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการในเรื่ องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ขอให้คณะพิจารณาใน
ประเด็นนี้ดว้ ย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 29 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตร 2 ภาษา กล่าวคือ จัดการเรี ยนการสอนในชั้นปี ที่
1-3 เป็ นภาษาอังกฤษ และชั้นปี ที่ 4-6 เป็ นภาษาไทย โดยใช้หลักสู ตรฉบับเดียวกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาไทย) เป็ นหลักสูตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค ดําเนินการในรู ปแบบโครงการปกติ จัดการเรี ยนการสอน
ณ ศูนย์รังสิ ต โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป ปี การศึกษาละ 15 คน
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วพบว่า หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) นอกจากนั้นหลักสู ตรยังมีลกั ษณะโดดเด่น คือ เป็ นหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แบบทวิภาษา แห่ งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็ นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเปิ ดสอนหลักสู ตรนี้จะเป็ นการเพิ่มจํานวนบุคลากรทางสายทันตแพทย์
ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่ อสาร เพื่อให้การบริ การแก่สงั คมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในหมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปชื่อปริ ญญาที่ออกมาต้องมีวงเล็บ
หรื อไม่ ประเด็นที่สอง หลักเกณฑ์สาํ หรับนักศึกษาที่จะเข้าเรี ยนเขียนไว้วา่ ต้องจบ ม.6 ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาโรงเรี ยนนานาชาติหรื อจบในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในกรณี น้ ี
หากจบการศึกษาจากต่างประเทศได้หรื อไม่
2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า โดยหลักการหลักสูตรทวิภาษามาจากหลักสูตรที่รับอยูเ่ ป็ น
ปกติอยูแ่ ล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์จะรับจากระดับมัธยมปลาย และอีกช่องทางคือรับจากหลักสูตรที่จบปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า ซึ่งในหลักการที่คิดน่าจะรับได้ หลักสู ตรนี้จะไม่เหมือนกับคณะแพทยศาสตร์ เพราะหลักสูตรนี้ได้ผา่ น
ทันตแพทยสภาแล้ว วิธีการรับสมัครสามารถจบปริ ญญาตรี ภายในประเทศหรื อต่างประเทศก็ได้ แต่ตอ้ งสอบ

- 30 ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาํ หนด และภาษาอังกฤษใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ
จะรับในลักษณะเดียวกัน เช่น หากคณะแพทยศาสตร์เปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี นานาชาติกจ็ ะรับนักศึกษาเหมือนกัน
ตามหลักสู ตร กสพท. ซึ่งหากผ่านทั้งหมดกระบวนการรับและกระบวนการเรี ยนใน 3 ปี แรกจะเรี ยนเหมือนกัน แล้ว
ไปแยกในปี สุ ดท้าย เพียงแต่เนื้อหาหลักสู ตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ตอ้ งเป็ นนักศึกษาไทยที่ภาษาอังกฤษดีหรื อ
เรี ยนจบโรงเรี ยนนานาชาติและต้องใช้ทุนเหมือนนักศึกษาในหลักสู ตรภาษาไทย ซึ่งเป็ นประเด็นที่ทนั ตแพทยสภามี
ข้อถกเถียงมาก แต่ในกรณี น้ ีสามารถเรี ยนจบจากต่างประเทศได้
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีโรงเรี ยนนานาชาติหมายถึงประเทศไทย แต่
ต่างประเทศต้องใช้คาํ ว่า ไฮสคูล
4. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีให้ไปเขียนเพิ่มเติม และในส่ วนของวงเล็บต้องมีหรื อไม่
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในส่วนของวงเล็บต้องมีเพื่อให้มีความแตกต่างกับหลักสูตร
แพทย์ภาษาไทย ซึ่งไม่มีวงเล็บ และขอฝากประเด็นในเรื่ องการจบไฮสคูลในต่างประเทศที่ไม่รู้ภาษาไทยจะเป็ น
ปั ญหา เพราะหลักสูตรนี้เป็ นหลักสู ตรทวิภาษา ซึ่งหลักสู ตรทวิภาษาหรื อหลักสูตรภาษาไทยจะเขียนไว้ในหลักสู ตร
แต่ไม่ได้เขียนในใบปริ ญญา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ใน
ปี การศึกษา 2557 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.4 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทยบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ได้เสนอขออนุมตั ิ
เปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) มีลกั ษณะเป็ นหลักสูตรปริ ญญาโท-เอกต่อเนื่อง เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่สอบ
วัดคุณสมบัติไม่ผา่ นภายใน 2 ครั้ง สามารถขอโอนไปศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทได้ ทั้ง 2 หลักสูตร เป็ น
หลักสู ตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค ดําเนินการในรู ปแบบโครงการเลี้ยงตัวเอง จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป หลักสูตรปริ ญญาโท รับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 25 คน และหลักสู ตรปริ ญญาเอกรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้ว พบว่า ทั้ง 2 หลักสู ตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีการเปิ ดสอนหลักสูตรสาขาวิชา

- 31 การแพทย์บูรณาการ นอกจากนั้น ยังเป็ นหลักสูตรนานาชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเข้าสู่
การเป็ นประชาคมอาเซียน และก่อให้เกิดการค้นคว้าวิจยั ด้านการแพทย์ทางเลือกผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั
ตอบสนองความต้องการของสังคมในการนําศาสตร์ทางการแพทย์แขนงต่าง ๆ มาใช้ในประเทศไทย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรแรกที่เปิ ด
ในประเทศไทย เพราะสาขาวิชาการแพทย์บูรณาการยังไม่มีสถาบันใดเปิ ดสอน มีเปิ ดสอนเฉพาะในต่างประเทศ และ
ต้องการให้แพทย์เรี ยนในหลักสู ตรนี้เพื่อนําไปบูรณาการในอาชีพของตนเอง โดยจะรับในระดับปริ ญญาเอกในกลุ่ม
แพทย์ ทันตแพทย์ และกลุ่มที่มีใบประกอบโรคศิลปะ และหากเป็ นพยาบาลต้องเป็ นประเภทปฏิบตั ิเพราะจะเน้นไป
ทางคลินิกเป็ นส่ วนใหญ่
2. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า หลักสูตรนี้แพทยสภาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลมีความเห็นอย่างไร เพราะหลักสู ตรนี้เป็ นการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์ทางเลือก
อื่น ๆ เข้าใจว่า เมื่อมีการนําไปใช้กบั ผูป้ ่ วยอาจจะมีปัญหากับวิชาชีพต่าง ๆ ทางคณะได้ประสานกับกระทรวง
สาธารณสุ ขหรื อไม่ โดยเฉพาะกองประกอบโรคศิลปะยอมรับวิชาชีพนี้หรื อไม่
3. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า หลักสูตรนี้ได้มีการหารื อกับ
กระทรวงสาธารณสุ ขแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ได้จดั ทําหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วมีปัญหาคือ กระทรวง
สาธารณสุ ขมีนโยบายให้ไปอยูโ่ รงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ซึ่งไม่สามารถทํางานได้ครบถ้วน จึงมีความเห็นว่า
น่าจะมีการปรับปรุ งหลักสู ตร กรณี น้ ีไม่เกี่ยวข้องกับแพทยสภาหรื อสภาการพยาบาลเพราะแต่ละคนต้องประกอบ
อาชีพของตัวเอง สําหรับใบประกอบโรคศิลปะสําหรับวิชาชีพนี้ได้มีการหารื อกันแล้ว แต่มีปัญหาคือ มีการฟ้ องร้อง
กันมากจึงต้องรอไปก่อน แต่เห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหาใด
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ประเด็นเรื่ องของการประกอบวิชาชีพคงไม่ตอ้ งขอแพทยสภา
แต่เมื่อเวลาทํางานจริ งหรื อเรี ยนบางอย่างต้องมีการสัมผัสผูป้ ่ วยด้วย หากสัมผัสโดยที่ไม่มีการให้ยาหรื อทําการรักษา
โดยการเข้าถึงตัวผูป้ ่ วยอาจจะไม่เกี่ยว ซึ่งหากเกี่ยวข้องก็อาจจะมีผลบางอย่าง โดยข้อเท็จจริ งแล้วแพทยสภาก็ยงั ตาม
ไม่ทนั ในเรื่ องนี้ รวมถึงสถาบันแพทย์ทางเลือกก็ยงั ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องนี้ เห็นว่าหลักสูตรสามารถเปิ ดได้ แต่
อาจจะต้องระมัดระวังเรื่ องเหล่านี้ในการดูแลคนไข้ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขต เพราะหากเป็ นแพทย์จะไม่มีปัญหาใดเพราะมี
ใบประกอบโรคศิลปะ แต่หากไม่ใช่แพทย์ตอ้ งระมัดระวังเพราะอาจจะถูกฟ้ องร้องหากทําในสิ่ งที่เกินขอบเขต
5. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า หากไปทํางานที่โรงพยาบาล
ชุมชน หรื อสถานีอนามัยจะเห็นว่า พยาบาลหรื อผูช้ ่วยพยาบาลต้องพบคนไข้ฉุกเฉินและต้องเตรี ยมการให้เรี ยบร้อยจึง
จะส่ งต่อโรงพยาบาลได้ ซึ่งเป็ นจุดที่หลักสูตรนี้เน้น รวมถึงเน้นในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม และหากเป็ นปริ ญญา
เอกจะให้ทาํ ตามวิชาชีพของแต่ละคน หากแพทย์แผนปัจจุบนั ไม่รับรู ้เรื่ องแพทย์แผนไทยจะมีปัญหามาก เพราะใน

- 32 ปัจจุบนั คนส่วนใหญ่จะสนใจเรื่ องแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย หากแพทย์ไม่ได้เข้ามาเรี ยนในส่ วนนี้กจ็ ะไม่
ทราบปัญหา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บรู ณาการ (หลักสู ตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ
มอบหมายให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาก่อนนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.5 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษา, นวัตกรรมสังคม
และความเปนผูประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษาได้เสนอขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษา, นวัตกรรมสังคม และความเป็ นผูป้ ระกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป มีลกั ษณะเป็ นหลักสูตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค
ดําเนินการในรู ปแบบโครงการเลี้ยงตัวเอง จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน
ฝ่ ายวิชาการได้พิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้ว พบว่า ปัจจุบนั สาขาวิชานี้ยงั ไม่แพร่ หลายในประเทศ
ไทย การเปิ ดหลักสู ตรนี้จึงเป็ นทางเลือกใหม่สาํ หรับผูส้ นใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ในด้านโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่
ขอให้พจิ ารณา คือ หลักสูตรนี้มีการกําหนดอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ดังนี้
1. มีอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพียง 4 ท่าน ไม่ครบ 5 ท่าน ในประเด็นนี้วทิ ยาลัยโลกคดีศึกษาแจ้งว่า
ได้ดาํ เนินการคัดเลือกอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่านแล้ว โดยขณะนี้อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการขออนุมตั ิจา้ งจากมหาวิทยาลัย
หากได้รับอนุมตั ิแล้ว จะดําเนินการบรรจุเข้าเป็ นอาจารย์สงั กัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา เพื่อทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรลําดับที่ 5 ต่อไป
2. คุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 3 และอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับที่ 4
(อาจารย์ Therese M. Caouette และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ตามลําดับ) ไม่ตรง/ไม่สมั พันธ์
กับหลักสู ตร กล่าวคือ อาจารย์ท้ งั 2 ท่านมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก/โท สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ แต่หลักสูตร
ที่เสนอมามีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมและความเป็ นผูป้ ระกอบการสังคม อย่างไรก็ตามวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ยืนยันว่า วุฒิการศึกษาของอาจารย์ท้ งั 2 ท่าน มีความสัมพันธ์กบั หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรนี้จดั การศึกษาภายใต้
บริ บทของโลกาภิวตั น์ ซึ่งเน้นความสําคัญในเรื่ องความมัน่ คงของมนุษย์ และสุ ขภาวะของประชาชน ตลอดจน
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ในการใช้กลยุทธ์ที่เป็ นสหสาขา (Transdisciplinary) มาจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนอันส่ งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงของมนุษย์ และสุ ขภาวะของประชาชน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ มีรายชื่อเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า
1 หลักสู ตร คือ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรฉบับนี้และหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสาธารณสุ ขโลก ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ในกรณี ที่ระบุวา่ ตนเองมี
ชื่อสอนใน 2 หลักสูตร ในกรณี น้ ีได้มีการปรับรายชื่อของคณะกรรมการหลักสู ตรแล้วและตัวเองไม่ได้สอนในอีก
หลักสูตรปริ ญญาโทแล้ว ประเด็นที่สอง เรื่ องวุฒิของอาจารย์ประจําไม่ตรงกับหลักสู ตร เนื่องจากหลักสู ตรใน
ปัจจุบนั จะเป็ นสหวิทยาการและต้องการอาจารย์หลาย ๆ ศาสตร์ในการสอน และหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่ องสุ ขภาวะ
ซึ่งเป็ นปั ญหาระดับโลก ซึ่งสุ ขภาพเป็ นส่วนหนึ่งและต้องใช้หลาย ๆ ศาสตร์ แม้จะไม่ได้จบทางด้านนี้โดยตรงแต่
ประสบการณ์ในการทํางานและการวิจยั จะสามารถช่วยในหลักสู ตรนี้ได้
2. ประธานกล่าวว่า หลักสูตรนี้เรี ยนจบแล้วสามารถทํางานใดได้บา้ ง
3. อาจารย์ ดร. Charlie E.M. Thame กล่าวว่า หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการสังคมใน
บริ ษทั เอกชน และองค์การด้านความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) รวมไปถึงองค์กรในภาครัฐ เช่น
สํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่ งชาติ (สกส.) และองค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลกและองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรประเภท Social Finances เช่น ระบบการเงินในระดับจุลภาค และการร่ วม
ลงทุนเชิงองค์กรเพื่อสังคม
4. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า หลักสู ตรนี้จะแตกต่างจากรัฐศาสตร์และสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์อย่างไร
5. อาจารย์ ดร. Charlie E.M. Thame กล่าวว่า หลักสูตรโลกคดีศึกษาจะมีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ
มากกว่า และจะเน้นการเรี ยนรู ้จากปั ญหา โดยสรุ ปนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวปัญหาที่แท้จริ งของโลก
6. อธิการบดีกล่าวว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นคนไทยหรื อชาวต่างชาติ
7. อาจารย์ ดร. Charlie E.M. Thame กล่าวว่าเป็ นหลักสู ตรนานาชาติและจะสอนเป็ นภาษาอังกฤษ จึง
ตั้งเป้ าว่าในปี แรกต้องการนักศึกษาต่างชาติจาํ นวน 5-10 เปอร์เซ็นต์แล้วจึงค่อยเพิ่มเป้ าหมายขึ้นในปี ต่อๆ ไป คิดว่าปี
แรกคงจะเน้นทําตลาดนักศึกษาไทยก่อน แต่กต็ อ้ งการให้มีนกั ศึกษาต่างชาติอยูบ่ า้ ง เพราะเห็นว่าสภาพแวดล้อมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งสําคัญ

- 34 8. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า ตามที่บอกว่าต้องการนักศึกษานานาชาติประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์
ถ้าได้นอ้ ยกว่านั้นจะทําอย่างไร
9. อาจารย์ ดร. Charlie E.M. Thame กล่าวว่า จะพยายามขยายตลาดในกลุ่มโรงเรี ยนในประเทศไทย
โดยประสานความร่ วมมือกับมูลนิธิอโชก้า ซึ่งติดต่ออยูก่ บั โรงเรี ยนหลายแห่ง และทําโครงการนวัตกรรมสังคมและ
การประกอบการสังคมกับนักศึกษาระดับมัธยมปลาย ความร่ วมมือนี้ถือว่ามีความสําคัญในการดําเนินหลักสูตรนี้ เป็ น
เรื่ องปกติที่ในปี แรกนักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชาวไทย ซึ่งจะขยับขยายกลุ่มเป้ าหมายให้กว้างขึ้นในปี ที่ 2-3
10. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ขอตัดคําว่า “Global Studies” ออกได้หรื อไม่ เพราะจากที่
อธิบายไม่ค่อยเข้าใจความหมายของโลกคดีศึกษา
11. อาจารย์ ดร. Charlie E.M. Thame กล่าวว่า โลกคดีศึกษาเป็ นสาขาที่ผสมผสานศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ
เช่น การเมือง ประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกัน แล้วสร้างพื้นที่ให้ผศู ้ ึกษาได้ศึกษาในแง่มุมที่เน้นการศึกษาปัญหาเป็ นสําคัญ
สิ่ งที่ทาํ ให้เราคิดว่ามีความแตกต่างจากหลักสูตรด้านนวัตกรรมสังคมและการประกอบการสังคมของที่อื่นๆ คือ
ต้องการให้นกั ศึกษาได้ศึกษาปั ญหาทางสังคมที่เชื่อมโยงไปถึงความมัน่ คงและสุ ขภาวะของมนุษย์ในบริ บทของโลกา
ภิวตั น์ คําว่าโลกคดีศึกษาจึงเป็ นอัตลักษณ์ที่สาํ คัญของหลักสูตรนี้
12. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ที่รับนักศึกษาต่างชาติไม่ทราบว่าจะสามารถดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
เพียงใด และชื่อหลักสู ตรสามารถตัดคําว่าโลกคดีศึกษาได้หรื อไม่ เพื่อให้เป็ นที่สนใจสําหรับนักศึกษาไทยด้วย
13. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า หลักสูตรนี้อยูใ่ นบริ บท
ของโลกและต้องพิจารณาว่า ในโลกมีปัญหาใดบ้างและปัญหาที่เกิดกับโลกจะมีผลกระทบในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศไปเรื่ อย ๆ และหลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งผูท้ ี่จะมาเรี ยนจะมาจากหลายประเทศ และผูท้ ี่จบ
การศึกษาน่าจะมีความต้องการทํางานในระดับนานาชาติ และจะเข้าใจปัญหาและบริ บทของโลกที่ตอ้ งใช้นวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหา
14. ประธานกล่าวว่า เนื้อหาของหลักสูตรเป็ น Global อยูแ่ ล้ว แต่เพื่อเป็ นการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
ให้นาํ คําว่าโลกคดีศึกษาไปอยูข่ า้ งหลัง ขอให้พิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ย เพราะระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งนําไปใช้ในการ
ทํางาน
15. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ในกรณี ที่อธิการบดี
แนะนําเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะต้องการให้มีคาํ ว่า Global Studies แต่ให้นาํ คําว่า Social Innovation ขึ้นมาไว้ขา้ งหน้า
เพื่อให้ชื่อหลักสูตรชัดเจนขึ้น
16. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า คําว่า Social Innovation มีขอบเขตมากเพียงใด เพราะยังไม่
ค่อยเห็นภาพว่าหลักสู ตรนี้จะศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง เหมือนพยายามจะกล่าวถึงกระบวนการว่าจะทําอะไรบ้าง จากที่
ได้อธิบายว่านวัตกรรมสังคมต่างจากบริ ษทั หรื อธุรกิจตรงที่ ธุรกิจนั้นต้องการทํากําไรแต่นวัตกรรมสังคมเน้นที่
จุดประสงค์หรื อเป้ าหมายทางสังคมที่ตอ้ งการจะทํา แต่วา่ ที่อธิบายมานี้คือกล่าวถึงกระบวนการมากกว่า ไม่ได้อธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์หลักๆ ของนวัตกรรมสังคม

- 35 17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. Marc Van der Putten กล่าวว่า การออกมาอยูน่ อกกรอบความรู ้
ของศาสตร์ต่างๆ แล้วมานัง่ พิจารณาปั ญหาด้วยกันว่า จะต้องใช้ศาสตร์ใดในการทําความเข้าใจปัญหานั้น และคิด
หาทางแก้ไข ปรัชญาของหลักสูตรคือเน้นศึกษาปัญหาด้านความมัน่ คงและสุ ขภาวะของมนุษย์ ในมุมมองของ
สาขาวิชาต่าง ๆ และพัฒนาบัณฑิตรุ่ นใหม่ให้รู้จกั พิจารณาปัญหาผ่านทางแง่มุมต่าง ๆ แล้วหาทางแก้ไข
18. ประธานกล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรมมีหลักสู ตร Social Innovation หรื อไม่
19. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า ในกรณี น้ ีพยายามจะทําความเข้าใจว่ามีอะไรที่มีนยั สําคัญหรื อ
มีอะไรที่คล้ายคลึงกับหลักสู ตรของวิทยาลัยนวัตกรรมบ้างหรื อไม่ ซึ่งวิทยาลัยโลกคดีศึกษาได้ช้ ีให้เห็นถึงจุดประสงค์
ของหลักสู ตรและวิธีการที่จะบรรลุเป้ าหมายแล้ว แต่ที่วทิ ยาลัยนวัตกรรมสอนเกี่ยวกับ product innovation แล้วก็สอน
ให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ หรื อพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึน แต่ไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์หรื อสิ่ งที่จะได้รับจาก
หลักสูตรโลกคดีศึกษาเท่าใด หากหลักสู ตรนี้มีจุดประสงค์และกระบวนการแล้ว ผลลัพธ์ที่หลักสูตรนี้จะมอบให้แก่
สังคมหรื อองค์กรคือสิ่ งใด
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. Marc Van der Putten กล่าวว่า ในหลักสูตรนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่หลักสู ตรนี้กาํ ลังกล่าวถึงคือการออกแบบ เป็ นต้น หัวใจสําคัญของหลักสู ตรคือ ต้องการให้นกั ศึกษา
สามารถคิดต่าง พิจารณาปัญหาจากหลากหลายแง่มุม แล้วคิดหาทางแก้ไขปัญหาได้ โดยการนําความรู ้จากศาสตร์ต่าง
ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม
21. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ขอให้วิทยาลัยโลกคดีศึกษาตรวจสอบเกณฑ์การใช้ผลสอบ
ภาษาอังกฤษTOEFL ในการรับเข้า เนื่องจากระดับคะแนน จาก Computer-based และ Internet-based ที่ปรากฎใน
เอกสารไม่สอดคล้องกัน และเนื่องจากรับนักศึกษาต่างชาติน่าจะมีการสอบ SAT ด้วย
22. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า คณะจะขอรับประเด็นนี้
ไปพิจารณาต่อไป
23. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า คําว่า Global Studies มีคาํ หนึ่งที่ได้ยนิ เป็ น
ประจําที่เกี่ยวกับ Context ที่ฟังแล้วจะเป็ น Social Innovation หรื อ Social Problem หากเป็ นคําว่า Global Issue หรื อ
คําว่า Global Social Innovation จะดีกว่าหรื อไม่ ขอให้พิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ยเพื่อให้นกั ศึกษามีความสนใจเพิ่มขึ้น
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกลุ กล่าวว่า จากการนําเสนอหลักสูตรพบว่า มีความ
คล้ายคลึงกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในระดับปริ ญญาตรี และขณะนี้มีกฎหมายของนักสังคมสงเคราะห์และใช้
องค์ความรู ้เดียวกับหลักสู ตรนี้ ในกรณี น้ ีขอให้ช้ ีแจงว่า เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจะออกไปทํางานได้หรื อไม่
เพราะอาจจะติดปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
25. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีได้หารื อกับคณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และได้มีการประสานกันแล้ว
26. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีคงไม่มีเนื้อหาที่ตรงกัน แต่มีขอ้ กังวลว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะ
ทํางานประเภทใด

- 36 27. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า หากเป็ นโครงการพิเศษต้องได้รับอนุมตั ิแผนการเงินก่อน
เปิ ดรับสมัคร โดยต้องเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังก่อน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษา,
นวัตกรรมสังคม และความเป็ นผูป้ ระกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษา และมอบหมายให้วิทยาลัยโลกคดีศึกษารับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามที่เสนอ

4.6 เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2557

3,606
3,891

42.06
45.39

3,411
4309

1,774
72
-

21.53

2,045

23.85

1,844
65
20
15
2365

-

38.61
48.77

22.00

26.77

จํานวนแผนรับ
56 กับ 57

แผนรับ
สัดส่ วน % การ
รับแต่ละประเภท

ประเภทการรับเข้าศึกษา
1. การคัดเลือกกลาง (Admissions)
2. การรับตรง
2.1 โครงการรับตรง
มหาวิทยาลัยดําเนินการ (โครงการปกติ)
คณะแพทย์ศาสตร์ รับผ่านกสพท.
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับผ่านกสพท.
คณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสู ตรทวิภาษา)
2.2 โครงการรับตรงที่คณะดําเนินการ (โครงการ
พิเศษ) หลักสูตรภาษาไทย และ หลักสู ตรภาษาอังกฤษ

แผนรับ
สัดส่ วน % การ
รับแต่ละประเภท

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า สํานักทะเบียนและประมวลผลได้รวบรวมข้อมูลแผนการรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2557 จากคณะต่าง ๆ เพือ่ นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและจะได้นาํ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา 2557 ออกสู่สาธารณชนต่อไป
ในการนี้สาํ นักทะเบียนและประมวลผล จึงขอนําเสนอข้อมูลจํานวนการรับเข้าศึกษา เปรี ยบเทียบ
ระหว่างเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้สาํ หรับปี การศึกษา 2556 กับเป้ าหมายปี 2557 ณ วันที่ 10 กันยายน 2556
ปี การศึกษา 2556 ปี การศึกษา 2557 ผลต่าง
ระหว่าง

-195
+418

- 37 3. การรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
1,076 12.55 1,115 12.62
+39
(กระจายโอกาสทางการศึกษา การให้โอกาสแก่
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม การให้โอกาสผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ / ดีเด่น) เช่น โครงการชนบท /
เมือง โครงการกีฬา เป็ นต้น
รวม
8,573 100 8,835 100
+262
นโยบายของการรับนักศึกษา จะเห็นว่าข้อมูลที่แสดงข้างต้นตามที่คณะแจ้ง เป็ นผลให้จาํ นวนการ
รับนักศึกษาในภาพรวมของปี การศึกษา 2557 (จํานวนรับจําแนกตามโครงการ/คณะ) เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2556
จํานวน 262 คน โดยจํานวนการรับตรงมีจาํ นวนเพิ่มมากกว่าเดิม ในขณะที่จาํ นวน Admissions ลดลง ดังนั้น
สัดส่ วนการรับระหว่าง การคัดเลือกกลาง Admissions กับ รับตรง (โครงการปกติ + โครงการพิเศษ) ไม่รวมโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา = 44.18 : 55.81 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การรับผ่านระบบคัดเลือกกลาง Admissions
1.1 คณะที่ลดจํานวนรับ ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง 15 คน คณะศิลปศาสตร์
85 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 คน (เพือ่ รับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท.) แทน) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 100 คน
1.2 คณะที่เพิ่มจํานวนรับ มี 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 10 คน และคณะเภสัชศาสตร์ 15 คน
2. การรับตรง จํานวนการรับเพิม่ จากปี การศึกษา 2556
2.1 โครงการปกติ
- คณะที่เพิ่มขึ้น/เพิ่มจํานวนรับ คณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมตั ิให้รับนักศึกษาในโครงการ
รับตรง เป็ นปี แรก ใน 4 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษารัสเซีย
และ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จํานวนรับ 85 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน ขอเพิม่ จํานวน 5 คน
(เป็ นสาขาที่ไม่มีการรับผ่านการคัดเลือกกลาง Admissions) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 10 คน และ
หลักสู ตรใหม่ที่จะเปิ ดในปี การศึกษา 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) 15 คน
- คณะที่ลดจํานวนรับ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบําบัด 10 คน และ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 20 คน
2.2 การรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย (กสพท.) เป็ นปี แรกที่คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ โดยรับนักศึกษาผ่านการคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)แทน
การรับผ่านการคัดเลือกกลาง Admissions จํานวน 20 คน
2.3 โครงการพิเศษ ที่คณะ/สถาบันดําเนินการเอง มีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้น สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 100 คน และหลักสู ตรใหม่ ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ สาขาวิชาอินเดีย
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 80 คน และหลักสูตรใหม่ที่รับในปี การศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตร

- 38 ภาษาอังกฤษ) 100 คน นอกจากนี้ยงั มีโครงการที่เป็ นหลักสู ตรใหม่ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการที่คณะยังไม่ได้แจ้ง
จํานวนรับ เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการเพิ่มจํานวนรับแยกเป็ น
- โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษา มธ. ศูนย์ลาํ ปาง มีการเพิ่มจํานวนรับของคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ จากเดิมรับ 50 คน เป็ น 80 คน
- โครงการนักศึกษาเรี ยนดีจากชนบท มี 2 คณะขอรับเกินกว่า 6% ในคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปางขอเพิม่ 6 คน เป็ น 10 คน และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จาก 6 คน เป็ น 8 คน
4. เกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง
(Admissions) ประจําปี การศึกษา 2557 ข้อมูลเกณฑ์องค์ประกอบที่แต่ละคณะแจ้งมาโดยทัว่ ไปเป็ นเกณฑ์เดียวกับที่
ใช้ในปี การศึกษา 2556 คงมีการปรับเปลี่ยนเพียงบางคณะ ได้แก่
- คณะศิลปศาสตร์ มีการปรับสาขาวิชาจากการรับรวมสาขาเป็ นรับแยกเข้าสาขาโดยตรง
อีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ และสาขาวิชาภาษาศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
2556
2557
ค่าร้อยละ
ค่าร้อยละ
GPAX
20
20
O-NET
30
30
GAT
30
20
PAT 1
10
PAT 2
20
20
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มีการปรับสาขาวิชาในรหัสการเลือกจาก 7 รหัส
เป็ น 4 รหัส
จํานวนการรับที่ลดลงของการคัดเลือกกลาง Admissions และในภาพรวมแผนการรับตรงมีสดั ส่ วนที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมีการปรับจํานวนรับระหว่าง การคัดเลือกกลาง Admissions กับ
โครงการรับตรงที่คณะรับเอง และการรับโครงการรับตรง (ปกติ) มีคณะเข้าร่ วมเพิ่มขึ้น โดยจํานวนที่เพิ่มขึ้นส่ วน
หนึ่งมาจากการที่มหาวิทยาลัยเปิ ดหลักสูตรใหม่ จึงมีแนวโน้มที่จาํ นวนการรับไม่เป็ นไปตามที่ทปอ.กําหนดนโยบาย
ไว้ สําหรับการเพิม่ จํานวนรับของโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็ นการให้โอกาสแก่นกั เรี ยนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น และเป็ นการเพิ่มเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ มธ. ศูนย์ลาํ ปางได้มีการเสนอโครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนเรี ยนดีจงั หวัดลําปาง ให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งเป็ นโครงการใหม่อยูร่ ะหว่างการเสนอขออนุมตั ิ

- 39 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีตอ้ งทําให้การรับตรงลดจํานวนลง
2. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์จะมีแผนการรับตรงในโครงการขยาย
โอกาส โดยรับ 20 คน และได้ทาํ หนังสื อแจ้งไปยังฝ่ ายวิชาการแล้วแต่ยงั ไม่มีขอ้ มูล
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรณี น้ ีได้นบั รวมไปแล้ว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ
ปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2557

4.7 เรื่อง การตรวจสอบการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามดําริ ของอธิการบดีที่แนะนําว่าควรให้คณะ/โครงการ มีส่วน
ร่ วมในการเสนอขออนุมตั ิปริ ญญา
ในการเสนอขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ผู ้ สําเร็ จการศึกษาทุกคณะ/โครงการ และทุกระดับการศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัย เป็ นหน้าที่หลักของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยตรวจสอบผลการศึกษาของผูแ้ จ้งจบ
การศึกษาให้เป็ นไปตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกําหนดของหลักสูตรวิชานั้น ๆ แต่เพื่อให้การอนุมตั ิปริ ญญา
มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงควรมีผตู ้ รวจสอบโดยคณะ/โครงการ ซึ่งมีนกั ศึกษาอยูใ่ นความดูแล มีส่วนร่ วมโดย
ปฏิบตั ิงานคู่ขนานกันและสอบทานความถูกต้อง ( Audit) ระหว่างกัน ทั้งนี้จึงมีขอ้ เสนอให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) การตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อนักศึกษาทุกคณะ/โครงการ และทุกระดับการศึกษาแจ้งจบการศึกษา
สํานักทะเบียนและประมวลผล และคณะ/โครงการ จะตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและข้อกําหนดของหลักสูตร
วิชานั้น ๆ โดยทํางานคู่ขนานกันและสอบทานความถูกต้อง(Audit) ระหว่างกันตามแบบการสอบทานการทํางาน
(2) การตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อนักศึกษาผูแ้ จ้งจบการศึกษา มีผลการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกวิชา สํานักทะเบียนและประมวลผล และคณะ/โครงการ จะตรวจสอบความสมบูรณ์ ของโครงสร้าง องค์ประกอบ
และข้อกําหนดของหลักสู ตรวิชานั้นอีกครั้งและสํานักทะเบียนและประมวลผลจะส่ งรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับการเสนอ
ขออนุมตั ิปริ ญญาให้คณะ/โครงการ ตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้อง (Audit) ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตาม
แบบการสอบทานการทํางาน
(3) ในการเสนอขออนุมตั ิปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผลและคณะ/
โครงการจะทํางานร่ วมกัน ในการตรวจสอบอนุมตั ิปริ ญญาในลักษณะคู่ขนานและสอบทานความถูกต้อง (Audit)
ระหว่างกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักร่ วมกัน การทํางานที่ตอ้ งมีกระบวนการที่ชดั เจนและแบบสอบทาน
ในการตรวจสอบที่ตอ้ งจัดทําขึ้นร่ วมกันและนํามาเป็ นเอกสารประกอบการทํางานอนุมตั ิปริ ญญาทุกครั้ง
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นงานใหม่ที่ขอให้คณะให้ความร่ วมมือใช่หรื อไม่
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ในเรื่ องนี้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลต้อง
ทําเพิ่มและมีบางส่ วนที่คณะต้องทํา ซึ่งในการทําเรื่ องนี้ไม่ได้ทาํ เฉพาะในช่วงการอนุมตั ิปริ ญญาเท่านั้น แต่สามารถ
ทําให้วางแผนการทํางานล่วงหน้าได้ดว้ ย
3. ประธานกล่าวว่า ขอให้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลนัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ของคณะเพื่อชี้แจง
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการตรวจสอบอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การเปดตรวจสอบรายงานการเงิน มธ. ป 2555
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแถลงว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยกําลังจะ
จัดทํางบการเงินรวม คือ งบการเงินในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยประจําปี งบประมาณ 2556 หมายความว่าสิ้ น
ปี งบประมาณ 2555 เมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผา่ นมา เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานจะต้องจัดทํางบการเงินให้เสร็ จตาม
รู ปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ภายในเดือนตุลาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะนํามารวมเป็ นงบการเงินรวมของ
มหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทําให้เสร็ จตามกําหนดและถูกต้อง จึงต้องมีการชี้แจง
และทําความเข้าใจ ทาง สตง. ได้เข้าดําเนินการชี้แจงและทําความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
พบว่าเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานได้เข้าร่ วมประชุมและรับฟังจํานวน 200 คน ทาง สตง. ได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทํางบการเงินรวม เรื่ องการบันทึกบัญชีและเรื่ องพัสดุต่าง ๆ ซึ่งในการประชุมนี้ทาง สตง. จะขอความร่ วมมือ
กับผูบ้ ริ หารเพือ่ ให้สงั่ การและดูแลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้ดาํ เนินการให้ได้ตามที่กาํ หนด และจะอธิบายถึงการ
จัดทํางบการเงินรวมของมหาวิทยลัยและชี้แจงแนวทางการตรวจสอบในสถานการณ์ปัจจุบนั ให้ทราบและเข้าใจ
ตรงกัน
นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ในปี งบประมาณ
2554 มธ. ได้จดั ทํางบการเงินส่ งให้ สตง. ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งต้องใช้เวลานานในการหารื อกันมาก และได้มีการสรุ ปเป็ นรายงานออกมาว่า สตง. ไม่อาจแสดงความเห็น
เกี่ยวกับงบการเงินหรื อรายงานการเงินของ มธ. ได้ ซึ่งทาง สตง. ก็มีความกังวลเพราะห่ วงในภาพลักษณ์ของ มธ. แต่
จําเป็ นต้องสรุ ปรายงานในลักษณะนี้ เพราะมีปัญหาและอุปสรรคหลายเรื่ อง และสื บเนื่องมาถึงปี 2555 มธ. ได้จดั ส่ ง
งบการเงินให้กบั สตง. แล้วและได้เข้าทําการตรวจสอบตามหนังสื อเปิ ดตรวจ จากการตรวจสอบพบจุดอ่อนและความ
เสี่ ยง หากสถานการณ์ยงั เป็ นเช่นนี้อยูแ่ ละยังไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร เห็นว่าทาง สตง. คงไม่สามารถแสดง
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ของหน่วยงานภาครัฐ มธ. ต้องจัดทํางบการเงินที่เป็ นงบรวมซึ่งรวมเงินทุกประเภทที่เป็ นงบประมาณแผ่นดินหรื อเงิน
นอกงบประมาณที่เป็ นเงินรายได้ ซึ่งกฎหมายให้อาํ นาจมหาวิทยาลัยจัดเก็บเอง เช่น เงินรายได้จากการจัดการศึกษา
การจัดทําวิจยั จากหน่วยงานต่าง ๆ หรื อการอบรม ถือเป็ นเงินนอกงบประมาณ แต่กอ็ ยูภ่ ายใต้การตรวจสอบของ สตง.
และประเด็นนี้มีความเสี่ ยงมาก เนื่องจากเมื่อตรวจสอบแล้วผลที่ได้รับมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก ซึ่งเกิดจาก
ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หาร เช่น ไม่มีเงินทดรองราชการส่ งคืนกองคลังหรื อสํานักงานอธิการบดี มีแต่
เงินรายได้ที่จดั หาเอง ประเด็นนี้ในกฎหมายการตรวจสอบจาก สตง. หมายถึงเงินทุกประเภทที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ที่
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีสถานะเป็ นนิติบุคคลและควบคุมหน่วยงานย่อยต่าง ๆ เพราะฉะนั้นทุกเดือนต้องมีการลงบัญชี
รับและตรวจสอบเงิน ในส่วนนี้ได้จดั ทําเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบของ สตง. ซึ่งจะรวมประเด็นปัญหาจากอาคาร
สถานที่ที่เป็ นที่ราชพัสดุและได้รับมา โดย มธ. มีอาคารสถานที่อีกหลายอย่างที่เป็ นอาคารราชพัสดุแต่ได้รับมอบมา
ซึ่งเงินเหล่านี้ตอ้ งถูกตรวจสอบด้วย ประกอบกับมาตรฐานการบัญชีของไทยในปี ที่ผา่ นมาได้เสนอแนะไว้วา่ ให้ มธ.
รี บจัดทํานโยบายและมอบผังบัญชีมาตรฐานให้กบั ทุกคณะ/สถาบันเพื่อนําไปบันทึกบัญชีให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพราะหากต่างคนต่างทําจะไม่สามารถนํามารวมกันได้ จากการติดตามผลพบว่า มีหน่วยงานไม่ถึงครึ่ งหนึ่งที่นาํ ผัง
ใหม่ไปใช้ เพราะฉะนั้นงบประมาณปี 2555 คงจะมีปัญหาในเรื่ องการแสดงความเห็นอีก แต่ มธ. ก็ยดึ ถือตามาตรฐาน
การบัญชีที่ใช้กนั ทัว่ ไป คือ นโยบายบัญชีภาครัฐฉบับที่ 2 ซึ่งมีการระบุไว้ชดั เจนว่า ในกรณี น้ ีเมื่อผูบ้ ริ หารเข้าใจแล้ว
ขอให้สงั่ การให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สตง. ด้วย เพื่อที่
มธ. จะได้ไม่มีขอ้ ผิดพลาดในการจัดทํารายงานการเงินประจําปี 2555
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า เมื่อทาง สตง. ไปตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่ วมมืออย่าง
เต็มที่ ขอให้คณบดีหรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานได้ตรวจสอบในเรื่ องการเงินด้วย เพื่อให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วน
2. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ขอให้ทาง สตง. แจ้งล่วงหน้าด้วยว่าจะเข้าตรวจเมื่อใด
3. นางกุลิสราพ์ บุญทับ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีปัจจุบนั จะมีหนังสื อแจ้งการเปิ ดตรวจถึงอธิการบดี และ
ในปี นี้นอกจากจะส่ งหนังสื อแจ้งการเปิ ดตรวจแล้ว ยังมีบนั ทึกว่าต้องเตรี ยมการอย่างไร ส่ วนการแจ้งว่า วันใดจะเข้า
ตรวจคณะใด จะพยายามแจ้ง แต่บางครั้งได้รับข้อมูลว่าผูบ้ ริ หารไม่อยูเ่ พราะมีภารกิจมาก แต่ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ทีมงานตรวจสอบของ สตง. จะอยูท่ ี่อาคารโดมบริ หาร ห้อง 323 และบางวัน
อาจจะเวียนไปตามคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะใหญ่ และมีขอ้ สําคัญ 3 เรื่ องที่เป็ นข้อสังเกตที่ สตง. ได้เสนอ
คณะรัฐมนตรี และเห็นว่า ต้องเป็ นมาตรการที่ให้ทุกหน่วยงานทราบ ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่กรมบัญชีกลางได้เสนอ
รายงานการเงินแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติวา่ จากปัญหาที่รับทราบมา 3 เรื่ องและมีปัญหาเรื้ อรัง คือ (1) บุคลากร
ด้านบัญชีไม่เพียงพอและได้รับการพิจารณาความดีความชอบไม่ทวั่ ถึง ซึ่งในปัจจุบนั รัฐบาลให้ความสําคัญเพราะ
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วิเคราะห์ หลายหน่วยมีเจ้าหน้าที่คนเดียวทําทุกหน้าที่ ทําให้เกิดความเสี่ ยงมากเพราะรับเงินเองและจ่ายเงินเองและ
ลงบัญชีเอง ซึ่ งผิดหลักการควบคุมภายใน ต้องการให้พจิ ารณาในประเด็นนี้ดว้ ย (2) ข้อคลาดเคลื่อนและบัญชีวสั ดุ
อุปกรณ์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งและทะเบียนคุม กรณี น้ ีเป็ นเป้ าหมายของรัฐบาลที่ตอ้ งการทราบว่ามีทรัพย์สินใดบ้าง
เช่นเดียวกับการที่ สตง. จะตรวจสอบอาคารและสิ่ งปลูกสร้างที่อยูใ่ นศูนย์รังสิ ตทั้งหมด เพราะในปี 2556 มีการ
ตรวจสอบที่ดินทั้งหมดและได้ผงั ที่ดินมาแล้ว และในปี นี้จะมีการตรวจสอบว่า ทุกอาคารได้มีการประเมินมูลค่าที่
ยุติธรรมและถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ มธ. หรื อไม่ เช่น คณะใหญ่ ๆ จะมีอาคารของตัวเอง ส่ วนอาคาร
ที่มีการใช้งานหลายคณะต้องมีการประชุมหารื อว่า ให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็ นผูด้ ูแล เพราะปัญหาเรื่ อง
สิ นทรัพย์ถาวรซึ่งเป็ นสาระสําคัญในการแสดงฐานะการเงินจําเป็ นต้องนําเข้ามาให้มีการรับรู ้ฐานะการเงินของ
หน่วยงาน (3) ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญไม่มากเท่าที่ควรกับเรื่ องบัญชีและการตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชี
ขณะนี้คณะรัฐมนตรี ให้ความสําคัญกับเรื่ องการเงินการคลังมาก เพราะเป็ นการดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ให้เกิด
การรั่วไหล
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า หน่วยงานใดที่ตอ้ งรี บปิ ดงบประมาณและมี
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอหรื อไม่เข้าใจ ขอให้ประสานงานมายังกองคลังเพื่อที่จะได้จดั ส่ งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยสหวิทยาการได้แจ้งกองคลังว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ ทางกองคลังจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
แล้ว ขอให้คณบดีคณะต่าง ๆ พิจารณาในเรื่ องนี้ดว้ ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบแนวทางการตรวจสอบรายงานการเงิน มธ. ปี งบประมาณ
2555 และให้ผบู ้ ริ หารทุกหน่วยงานอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2555
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบภายในได้ดาํ เนินการจัดทําสรุ ปการจัดส่ งงบ
การเงินประจําปี รายงาน ก.บ.ม. ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556
การนําส่ งงบการเงินประจําปี 2555 งบเงินรายได้หน่วยงาน 43 หน่วยงาน นําส่ งงบการเงินแล้ว
19 หน่วยงาน นําส่ งงบการเงินล่าช้า 23 หน่วยงาน ยังค้างส่ งงบการเงิน 1 หน่วยงาน ส่วนงบการเงินโครงการบริ การ
การศึกษา 69 โครงการ นําส่ งงบการเงินแล้ว 40 โครงการ นําส่ งงบการเงินล่าช้า 29 โครงการ
หน่วยงานที่ยงั ค้างส่ งงบการเงินปี 2555 จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง โดยอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 43 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
เรื่อง ความคืบหนาการจัดงานครบรอบ 80 ปแหงการสถาปนา มธ. ของ
ฝายนิทรรศการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายนิทรรศการได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทําหนังสื อ
E-book ทางระบบออนไลน์ โดยต้องการขอความอนุเคราะห์ภาพถ่ายผลงานและรางวัลของอาจารย์ นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลทุกประเภทในระดับชาติ และระดับนานาชาติที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่า มีความโดดเด่น 5 ลําดับแรก ในรอบ
5 ปี หรื อเท่าที่หน่วยงานสามารถจัดหาได้ โดยเป็ นภาพขณะที่รับรางวัลนั้น ๆ พร้อมข้อมูลสําคัญ เช่น ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบรางวัล วันเดือนปี ที่ได้รับรางวัล โดยขอให้ส่งในแต่ละรางวัลรางวัลละ 1-2 ภาพ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายเลขานุการขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2556 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

