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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2556

(ฉบับพิจารณา)

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป
ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กาพล รุ จิวชิ ชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
6. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาปาง
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์
ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
9. รองศาสตราจารย์ สวาท
แย้มวงษ์ศรี
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสิ นธุ์
แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ อดุลยฤทธิกุล แทนรักษาราชการในตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสี ยงสุ ข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา
15. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
19. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิ ชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
23. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
24. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
รักษาราชการในตาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

-225. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
26. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริ ฐ แทนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
28. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา รักษาราชการในตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
29. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ รักษาราชการในตาแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สาราญเวทย์ ผูอ้ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
32. นางสาวแจ่มจันทร์
นพบุตรกานต์ ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
33. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
34. นางดวงรัตน์
เอนกเวียง
แทนผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. อาจารย์ ดร.สุ วรรณา
โควะวินทวีวฒั น์ แทนผูอ้ านวยการสานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
37. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกุล ผูอ้ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
38. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ง มธ.
39. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ านวยการสานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรี ชานนท์ ประธานสภาอาจารย์
41. นายสุ รชัย
เชื้อคาเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
42. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
43. อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
สันติกุล
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
44. นายไชยรัตน์
อยูแ่ สง
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
45. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
46. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

-37. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ
8. อาจารย์ ดร.ธเนศ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั
10. นายนัทธี

บุญมี
เมฆจาเริ ญ
ศุภชลาศัย
ฤทธิ์ ดี

ผูอ้ านวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูอ้ านวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุ พนั ธ์ วิสุวรรณ
5. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิ ต
6. นางสุ พิณ
หิรัณยะวสิ ต
7. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์
8. นางสาวนวพรรณ
อิ่มดวง
9. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข์
10. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
11. นายอดิศร
เพชรคุม้
12. นายภูมินาถ
สวัสดี
13. นางสาวรักษิณา
แสงศรี

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานอัตรากาลัง
หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประชุม
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง นักวิจัย มธ. ได้ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้ประกาศรางวัล
นักวิจยั และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี 2556 ทีมคณะนักวิจยั มธ. ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ “รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร” จาก คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์)
2. รางวัลผลงานวิจยั จานวน 3 รางวัล
1. ผลงานวิจยั เรื่ อง “ความรับผิดชอบในความเสี ยหายของบิดา มารดาหรื อผูม้ ีหน้าที่ดูแลต่อ

-4การกระทาผิดของเด็กและเยาวชน” (Liabilities of Parents and Supervisors for Wrongful Acts of Minors)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร (สาขานิติศาสตร์ )
2. ผลงานวิจยั เรื่ อง “การผสมผสานลักษณะความเป็ นไทยกับการเรี ยนการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ” (Integrating Thai Collectivist Conventions into EFL Writing
Instruction) โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองริ นทร์ (สาขาการศึกษา)
3. ผลงานวิจยั เรื่ อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน” โดย
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ชัยสมภพ และคณะฯ (สาขาสังคมวิทยา)
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก จานวน 4 รางวัล
1. วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในวัสดุไดอิเล็กตริ กที่
ขับเคลื่อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าใช้ท่อนาคลื่นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม (ทฤษฎีและการทดลอง)” (Analysis of
Microwave Driven Free Convection in Dielectric Materials Using a Rectangular Waveguide (Theory and
Experiment) โดย ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั )
2. วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “องค์ประกอบที่เป็ นสาระสาคัญอันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จของการ
ประนอมข้อพิพาทระหว่างผูเ้ สี ยหายและผูก้ ระทาความผิด” (Success Components of Victim-Offender
Mediation) โดย ดร.สุ ภทั รา กรอุไร อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต (สาขานิติศาสตร์)
3. วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การวิเคราะห์ค่าคอนดิชนั่ ของอัลกอริ ทึมสาหรับการหาส่ วนที่ตดั กัน
ระหว่างเส้นตรงกับพื้นผิวและระหว่างพื้นผิวสองชิ้น” โดย ดร.กันต์ ศรี จนั ท์ทองศิริ (อาจารย์ประจาสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
4. วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การดัดแปลงอินเทอร์ เฟสระหว่างสารอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยโ์ ดยการ
กราฟท์โมเลกุลบนพื้นผิว” โดย ดร.พีรศักดิ์ เภาประเสริ ฐ (อาจารย์ประจา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ผลงานเรื่ อง “เกษตร+อาศรม : บ้านแห่งอนาคต (ทาเกษตรแผนใหม่ พร้อมอยูบ่ า้ นไทยอย่าง
พอเพียง) โดย ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง (สาขาปรัชญา)
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์ มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
คือ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรี กุล ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติในครั้งนี้ดว้ ยในหัวข้อเรื่ อง การผลิต
แอนติบอดี้เพื่อรักษาโรคที่มีสาเหตุจากอาวุธชีวภาพ ซึ่ งได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในส่ วนนี้
ด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-51.2 เรื่อง การจัดสัมมนาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ผูแ้ ทนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยนานาชาติ
ปรี ดี พนมยงค์ ร่ วมกับศูนย์อินเดียศึกษาจัดงานสัมมนาทางวิชาการเนื่ องในวันสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 31
มกราคม 2556 โดยมีเอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศไทยเป็ นผูก้ ล่าวนา รายการที่ 2 เป็ นการจัดสัมมนา
ร่ วมกับ SEASREP Foundation เป็ นการจัดเพื่อเป็ นเกียรติกบั Prof. Yoneo Ishii ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เชี่ยวชาญด้านไทย
ศึกษา โดยจะจัดงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และจะมีนกั วิชาการจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย
เกียวโต และมหาวิทยาลัยโกเบ เข้าร่ วมในงานนี้ ส่ วนรายการสุ ดท้าย คือ กาหนดการวันตรุ ษจีนและเสวนา
วิชาการจีนศึกษา เรื่ อง “เรี ยนจีนศึกษาแล้วดีอย่างไร” โดยจะจัดงานในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ขอเชิญผูท้ ี่
สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง สภาอาจารย์จัดประกวดหนังสั้นรณรงค์ เรื่อง “จรรยาบรรณครู”
ประธานสภาอาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา
08.30 น. – 11.00 น. สภาอาจารย์และคณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จัดประกวดหนังสั้นรณรงค์เรื่ อง “จรรยาบรรณครู ” โดยมีนกั ศึกษาจานวน 3 ทีม
ส่ งเข้าประกวด ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิ ต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณบดีสาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีประเด็นสาคัญดังนี้ (1) การหารื อเรื่ องการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ธรรมศาสตร์ อาเซี ยนในปี 2556 เนื่องจากในปี 2555 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีการจัดสัมมนา
ธรรมศาสตร์ กบั อาเซี ยนร่ วมกัน ซึ่ งในปี 2556 มีความเห็นว่า กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และต้อง
ดาเนินการต่อเนื่อง จึงเห็นชอบในหลักการร่ วมกันว่า คณบดีสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะร่ วมกันจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่ งอาจจะเป็ นกิจกรรมด้านการวิจยั หรื อการจัดสัมมนาที่ให้ทุกหน่วยงานในสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สามารถเข้าร่ วมได้ ในปี 2555 คณะรัฐศาสตร์ เป็ นคณะหลักในการจัดกิจกรรมนี้ แต่ในปี 2556
ยังไม่ทราบว่า คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จะมีนโยบายอย่างไรในเรื่ องนี้ เพราะฉะนั้นจะหารื อเรื่ องนี้ อีกครั้งในการ
ประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครั้งต่อไป (2) การจัดประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จะดาเนินการต่อไปในปี 2556 แต่มีขอ้ ขัดข้องเล็กน้อยในเรื่ องเวลา เพราะในปี ที่ผา่ นมามีการ
ประชุม ก.บ.ม. ในเวลา 13.30 น. คณบดีสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จะจัดประชุมในช่วงเช้า

-6เพื่อนาประเด็นหรื อความเห็นที่สาคัญเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในช่วงบ่าย แต่ในปี 2556 มีกาหนดการประชุม
ก.บ.ม. ในเวลา 10.00 น. เป็ นปัญหาในเรื่ องของเวลาการประชุม ในกรณี น้ ี จะขอให้ปรับเวลาการประชุม ก.บ.ม.
ออกไปได้หรื อไม่ เพื่อให้การประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ยงั ดาเนินการจัดประชุมต่อไปได้
ประธานกล่าวว่า การประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เริ่ มในสมัยที่ตนเอง
ดารงตาแหน่งคณบดีคณะนิ ติศาสตร์ กรณี น้ ีขอหารื อว่าสามารถเลื่อนการประชุม ก.บ.ม. เป็ นเวลา 10.30 น. จะ
ได้หรื อไม่
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ขอให้ประชุม ก.บ.ม. ในเวลา 10.00 น. เช่นเดิม แต่ขอให้
กาหนดการประชุมที่แน่นอน
ประธานกล่าวว่า ในสมัยที่เริ่ มจัดการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่ได้
จัดประชุมวันเดียวกันกับการประชุม ก.บ.ม.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินเปิ ด
อาคารกิตติวัฒนา 2
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม
2556 ในช่วงบ่ายจะมีพิธีเปิ ดอาคารกิตติวฒั นา 2 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินในเวลา 15.00 น. ขอเชิญผูบ้ ริ หารเข้าเฝ้ ารับเสด็จฯ พร้อมกันในเวลา 13.30 น. ณ อาคาร
ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ การแต่งกายข้าราชการใส่ ชุดปกติขาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง การจัดเสวนาทางวิชาการของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ผูอ้ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษาจะจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่ องผูน้ าญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน กับความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออก โดย
จะจัดในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิ ต เนื่องจากเป็ นโอกาสสาคัญ
ที่มีการเปลี่ยนผูน้ าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก ซึ่ งเป็ นประเทศใหญ่ 3 ประเทศที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
โดยจะมีการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ ขอเชิ ญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนาเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ 46 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556

-72. ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.
3. การ์ ดเชิ ญร่ วมงานสัมมนาของวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 19/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสานักงานอธิการบดี ลงวันที่
9 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยกาหนดให้แก้ไขภายในวันที่
16 มกราคม 2556 นั้น เนื่องจากได้พน้ กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ สุ รพล ปธานวนิช ในสาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
2. รองศาสตราจารย์ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะ
นิติศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดตามนัยหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ. 0509(2)/12 ลงวันที่ 2
มกราคม 2556
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราว่างข้ าราชการ
ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555)

-8รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรา/วงเงิน
และการถัวจ่ายวงเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกาหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราว่างข้าราชการทุกกรณี คืนหน่วยงานปี ละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑ์การจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย คือ
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนให้เต็มจานวนวงเงินค่าจ้างขั้น 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 ให้คืนเต็มจานวน วงเงินค่าจ้างขั้น 15,190 บาท/เดือน (ปริ ญญาตรี )
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณี เป็ นตาแหน่งในสายวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งที่มหาวิทยาลัย
ขาดแคลน ได้แก่ ตาแหน่งนิ ติกร นายแพทย์ พยาบาล บรรณารักษ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตาแหน่งอื่น
ซึ่ง ก.บ.ม. กาหนดตามความจาเป็ นและเหมาะสมให้จดั สรรคืนเต็มจานวน
4. ห้ามมิให้หน่วยงานนาอัตราที่ได้รับจัดสรรไปแตกอัตราเพิม่ เกินกว่าจานวนอัตราที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
5. กรณี หน่วยงานจ้างเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ถวั จ่ายวงเงินในการจ้างได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน
วงเงินค่าจ้างที่ได้รับจัดสรรต่อเดือน และไม่เกินจานวนอัตราที่ได้รับจัดสรร โดยให้ถวั จ่ายวงเงินได้ตาม
หลักเกณฑ์การถัวจ่ายเงิน
งานอัตรากาลังได้ตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม –
31 ธันวาคม 2555 แล้ว มีอตั ราว่างข้าราชการ สายวิชาการ จานวน 2 อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 3 อัตรา
รวมทั้งสิ้ น 5 อัตรา ดังนั้นจึงเห็นควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแก่หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.
กาหนด จานวน 5 อัตรา แยกเป็ น สายวิชาการ จานวน 2 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 3 อัตรา เป็ น
เงินรวม 93,010 บาท/เดือน ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.3 เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้ งการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง หลักสูตร Thammasat University Executive Development Course
(TU-EDC) รุ่นที่ 1
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ จึงได้มอบให้ฝ่าย

-9บริ หารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์จดั โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้นเพื่อยกระดับ
ความรู ้ ความสามารถ และเตรี ยมความพร้อมในการก้าวสู่ ตาแหน่งผูบ้ ริ หารขององค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ด้วยศักยภาพที่พร้อมจะนาองค์กรให้กา้ วทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาใน
ระดับนานาชาติต่อไป โดยกาหนดจัดหลักสู ตร Thammasat University Executive Development Course (TUEDC) รุ่ นที่ 1 ซึ่ งจะอบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2556 อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ของสัปดาห์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ
โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง หลักสู ตร TU-EDC รุ่ นที่ 1 จะใช้เวลาอบรมทั้งสิ้ น 78 ชัว่ โมง
และเนื้อหาวิชาของหลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ภาคการประเมินก่อนอบรม ภาคการบรรยาย และภาค
ดูงานต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศสหรัฐอเมริ กา ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเข้ารับการอบรม โดยหน่วยงานผูเ้ ข้าอบรม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็ นค่าลงทะเบียนการอบรมคนละ 72,000 บาท โดยส่ งใบสมัครไปยังงานพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ศูนย์รังสิ ต ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า หลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรที่จะสร้างคนธรรมศาสตร์ ให้มีการสื บทอดกันต่อไป
ในระดับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งใช้เงินทั้งหมดประมาณ 6 ล้านบาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิของผูเ้ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 6 ราย และมีมติดงั นี้
1. ผูส้ มควรได้รับตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
1.1 อาจารย์ ดร.นุชนาฎ เสื อเล็ก
คณะแพทยศาสตร์
1.2 อาจารย์ นายแพทย์ รัฐฤกษ์ อรุ ณากูร
คณะแพทยศาสตร์
1.3 อาจารย์ แพทย์หญิง อลิสา เสี ยงลิ่วลือ
คณะแพทยศาสตร์
2. ผูส้ มควรได้รับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
2.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
คณะเศรษฐศาสตร์
2.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
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คณะพยาบาลศาสตร์
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
6 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.2.2 เรื่อง สานักงานบริหารการวิจัยขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้ างาน จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานบริ หารการวิจยั ขออนุมตั ิ
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดตาแหน่งเลขที่ 18 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ เป็ นตาแหน่งหัวหน้างาน
วางแผนและบริ หารงานวิจยั และ
2. แต่งตั้งนางสาวทัศนีย ์ ดาวเรื อง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ตาแหน่งเลขที่ 18) สังกัดสานักงานบริ หารการวิจยั อัตราเงินเดือน 23,790 บาท
ผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานวางแผนและบริ หารงานวิจยั ซึ่ งผ่านการประเมินและผ่านการอบรมแล้ว ให้
ดารงตาแหน่งหัวหน้างานวางแผนและบริ หารงานวิจยั สานักงานบริ หารการวิจยั
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุ มตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งนางสาวทัศนีย ์ ดาวเรื อง
ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานวางแผนและบริ หารการวิจยั สังกัดสานักงานบริ หารการวิจยั ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้ างาน
จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมตั ิ
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดตาแหน่งเลขที่ 2128 ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ เป็ นตาแหน่งหัวหน้างาน
บริ การการศึกษา และ
2. แต่งตั้งนางสาวเกษมศรี ดุริยรัตนทัต ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (ตาแหน่งเลขที่ 2128) อัตราเงินเดือน 30,260 บาท สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษา ซึ่ งผ่านการประเมินและผ่าน
การอบรมแล้ว ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษา สานักงานเลขานุการ คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
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สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งนางสาวเกษมศรี
ดุริยรัตนทัต ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษา สานักงานเลขานุการ คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้ างาน
จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอ
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดตาแหน่งเลขที่ 1767 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ เป็ นตาแหน่ง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
2. แต่งตั้งนางโนรี เทียนขวัญ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีชานาญการ (ตาแหน่งเลขที่ 1767) สังกัดสานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อัตรา
เงินเดือน 31,950 บาท ผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ ซึ่ งผ่านการประเมินและผ่านการอบรม
แล้ว ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุ มตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งนางโนรี เทียนขวัญ ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัตแิ ต่งตั้งหัวหน้ างาน
จานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอ
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดตาแหน่งเลขที่ 1573 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ เป็ นตาแหน่ง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ
2. แต่งตั้งนางสุ วรรณา ทัศนพงศ์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชานาญการพิเศษ (ตาแหน่งเลขที่ 1573) อัตราเงินเดือน 41,240 บาท ผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้า

- 12 งานคลังและพัสดุ ซึ่ งผ่านการประเมินและผ่านการอบรมแล้ว ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
3. กาหนดตาแหน่งเลขที่ 1569 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ เป็ นตาแหน่ง
หัวหน้างานบริ การวิชาการ และ
4. แต่งตั้งให้นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ (ตาแหน่งเลขที่ 1569) อัตราเงินเดือน 23,510 บาท ผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้างานบริ การวิชาการ ซึ่ งผ่านการประเมินและผ่านการอบรมแล้ว ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานบริ การ
วิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
5. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุ มตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง สานักหอสมุดขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ างาน
จานวน 2 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักหอสมุดเสนอขอแต่งตั้งบุคลากร
สังกัดสานักหอสมุด เป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี และผูร้ ักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาห้องสมุด ทั้งนี้ยอ้ นหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวพัชรี ภูริเทศน์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์
ชานาญการพิเศษ (ตาแหน่งเลขที่ 242) สานักหอสมุด เป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์
ชัยเสรี อีกหน้าที่หนึ่ง
2. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่ง
บรรณารักษ์ (ตาแหน่งเลขที่ 5612) สานักหอสมุด เป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนา
ห้องสมุดอีกหน้าที่หนึ่ง โดยขอกาหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งบริ หาร เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอานาจของอธิการบดี
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์
ชัยเสรี และผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาห้องสมุด สังกัดสานักหอสมุด ตามที่เสนอ

- 13 3.2.7 เรื่อง สานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งระดับ
ชานาญการ จานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต เสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งนางสาวภัคนี หมากผิน ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (ตาแหน่งเลขที่
1374) อัตราเงินเดือน 18,840 บาท ซึ่ งผ่านการประเมินแล้ว ให้กาหนดตาแหน่งเป็ นระดับชานาญการ ตั้งแต่วนั ที่
19 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งนางสาวภัคนี หมากผิน เป็ นระดับ
ชานาญการ สังกัดสานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะสหเวชศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์ เสนอขอดาเนิ นการดังนี้
1. กาหนดเงื่อนไขการจ้างตาแหน่งเลขที่ 6104 ตาแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น
“ปริ ญญาโท-เอก ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา สรี รวิทยาการออกกาลังกายหรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนายพิริยะ สุ วรรณดิษฐ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตาแหน่งเลขที่ 6104) คณะสหเวชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 14,120 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุ มตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายพิริยะ สุ วรรณดิษฐ์
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
1. กาหนดเงื่อนไขการจ้างตาแหน่งเลขที่ 6102 ตาแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญา
เอกหรื อวุฒิบตั รทางด้านการบริ บาลเภสัชกรรม หรื อเภสัชกรรมเทคโนโลยี หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนายปกรณ์ ไกรสิ ทธิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตาแหน่งเลขที่ 6102) คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 19,230 บาท

- 14 3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป เนื่ องจากต้องมาปฏิบตั ิงานเพื่อเตรี ยมคู่มือ
ปฏิบตั ิการและสื่ อการเรี ยนการสอนและรวบรวมเอกสารดังกล่าวนาส่ งสภาเภสัชกรรมเพื่อขอรับการรับรอง
สถาบันต่อไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายปกรณ์ ไกรสิ ทธิ์
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง สานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอดาเนินการ
ดังนี้
1. กาหนดเงื่อนไขการจ้างตาแหน่งเลขที่ 6005 ตาแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก จากเดิม
“ปริ ญญาโท-เอก ทางด้านสังคมศาสตร์ -มนุษย์ศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวกิตติกาญจน์ หาญกุล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตาแหน่งเลขที่ 6005) สานักบัณฑิตอาสาสมัคร โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 14,120 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุ มตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ

3.2.11 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับวุฒิ
นางสาววรรณวรางค์ หิ ริโอตป์ ตาแหน่งอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งเลขที่ 4625 ค่าจ้าง
ขั้น 21,330 บาท ซึ่งได้รับวุฒิวทิ ยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต จาก University of Newcastle upon Tyne, UK. เพิ่มขึ้น
เป็ นให้ได้รับค่าจ้างขั้น 21,330 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป (วันที่รายงานตัวกลับเข้า
รับราชการ)
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินางสาววรรณวรางค์ หิ ริโอตป์ เป็ นพนักงาน

- 15 มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจาที่จ้างจากงบประมาณ
คณะนิติศาสตร์ จานวน 2 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอจ้างอาจารย์ประจาที่
จ้างจากงบประมาณคณะนิติศาสตร์ วุฒิปริ ญญาตรี เกียรตินิยม จานวน 2 ราย โดยให้ได้รับค่าจ้าง 11,540 บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป ดังนี้
1. นายกีระเกียรติ พระทัย
2. นายฉัตรดนัย สมานพันธ์
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งอาจารย์ประจาที่จา้ งจากงบประมาณคณะนิติศาสตร์
จานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้ างาน จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองบริ การการศึกษาเสนอขอแต่งตั้ง
นางสาวชุลีพร นุชหมอน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตาแหน่ง
เลขที่ 5295) สังกัดงานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการอีกหน้าที่หนึ่งโดยขอกาหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งบริ หาร เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอานาจของอธิการบดี
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวชุลีพร นุชหมอน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ เป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ สังกัดกองบริ การ
การศึกษา ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามคาสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
1742/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 ได้แต่งตั้งนางดวงใจ ศุภสารัมภ์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
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อธิ การบดี โดยให้พน้ จากตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
นั้น บัดนี้ อธิ การบดีได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดาเนินการประเมินฯ บุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี ในการนี้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินฯ นางดวงใจ ศุภสารัมภ์ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีตามที่
กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสาหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ประธานกรรมการ
2. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
กรรมการ
3. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการและเลขานุการ
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดีตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติปรับโครงสร้ างการแบ่งส่วน
ราชการ กองกิจการนักศึกษา และสานักงานบริหารการวิจัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยกองกิจการนักศึกษาและสานักงาน
บริ หารการวิจยั ประสงค์ขออนุมตั ิปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการดังนี้
1. กองกิจการนักศึกษา จากเดิม 5 งาน เป็ น 6 งาน โดยเพิ่มงานบริ การนักศึกษาพิการ
(ศูนย์บริ การนักศึกษาพิการ) เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู ้
พิการ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0516.0422/416 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
2. สานักงานบริ หารการวิจยั จากเดิม 2 งาน เป็ น 3 งาน โดยเพิ่มงานวารสารทางวิชาการและ
ระบบข้อมูลการวิจยั เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0516.16/1978 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา และสานักงานบริ หารการวิจยั สานักงานอธิ การบดีในครั้งนี้ เป็ น
การเพิ่มงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนี้เห็นควรดาเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษาและสานักงานบริ หารการวิจยั ดังนี้
1. ปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษาจาก
เดิม 5 งาน เป็ น 6 งาน ดังนี้
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1.2 งานกิจกรรมนักศึกษา
1.3 งานวินยั และพัฒนานักศึกษา
1.4 งานอนามัย
1.5 งานแนะแนวการศึกษา
1.6 งานบริ การนักศึกษาพิการ (เดิมศูนย์บริ การนักศึกษาพิการ) งานเพิ่มใหม่
2. ปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานบริ หารการ
วิจยั จากเดิม 2 งาน เป็ น 3 งาน ดังนี้
2.1 งานวางแผนและบริ หารงานวิจยั
2.2 งานส่ งเสริ มและเผยแพร่ งานวิจยั
2.3 งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจยั (งานเพิ่มใหม่)
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการของกอง
กิจการนักศึกษาและสานักงานบริ หารการวิจยั และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.3.3 เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ว่างเกิน 2 ปี และอัตรากลางให้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 พิจารณาแล้วเห็นชอบแนวทางการดาเนินการ
สาหรับอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยให้นาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่วา่ ง
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปที่หน่วยงานยังคัดเลือกบุคคลไม่ได้มารวมไว้ส่วนกลางเพื่อพิจารณาจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่มี
ความจาเป็ น แต่ไม่มีอตั รารองรับ หรื อใช้บรรจุนกั เรี ยนทุน และผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกไปพลางก่อน
แต่หากหน่วยงานเจ้าของอัตราจะบรรจุผไู ้ ด้รับคัดเลือกโดยส่ งเรื่ องไปถึงฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เมื่อใด
หน่วยงานจะได้รับคืนอัตราเพื่อใช้บรรจุผไู ้ ด้รับคัดเลือกทันที ทั้งนี้เพื่อให้การบริ หารอัตรากาลังเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม มีความคล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดนั้น บัดนี้มีหน่วยงานจัดตั้งใหม่และ
หน่วยงานที่มีความจาเป็ นแจ้งขอรับการจัดสรรอัตราจานวน 9 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จานวน 39 อัตรา แยกเป็ นสาย
วิชาการ 21 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 18 อัตรา และให้ตดั โอนอัตราไปตั้งจ่ายที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
2. กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตามนัยข้อ 1 ดังนี้
2.1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จานวน 8 อัตรา
2.2 ศูนย์สุขศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
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2.4 ศูนย์สัตว์ทดลอง จานวน 3 อัตรา
2.5 สานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ จานวน 2 อัตรา
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุ มตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับ
จัดสรรจานวน 2 อัตราในระดับปริ ญญาโท ในกรณี น้ ีจะขอกาหนดวุฒิเป็ นปริ ญญาเอกได้หรื อไม่
2. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถกาหนดเป็ นวุฒิปริ ญญาโท-เอกได้
3. ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า อัตราที่สานักทะเบียนและ
ประมวลผลเสนอขอไปจานวน 5 อัตรา เนื่องจากสานักทะเบียนและประมวลผลมีการเกษียณอายุราชการจะ
ได้รับจัดสรรอัตรากลับมาไม่ครบจานวน และขณะนี้มีคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เกิดขึ้นจานวนมาก ทาให้อตั รา
ของสานักทะเบียนและประมวลผลหายไป และอัตราที่ขอไปจานวน 5 อัตราก็ไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้
4. ประธานกล่าวว่า การจัดสรรอัตราจะมีการจัดสรรตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาใด กรณี ของสานัก
ทะเบียนและประมวลผลเป็ นการขอในขณะตั้งงบประมาณ ไม่ได้ขอในช่วงกลางปี
5. ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า สานักทะเบียนและประมวลผลได้
เสนอขออัตราและชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นไปแล้ว จานวน 5 อัตรา
6. ประธานกล่าวว่า สาหรับการขอจัดสรร 5 อัตรานั้น ในครั้งนี้จะไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา
ขอให้สานักทะเบียนและประมวลผลเสนอเรื่ องใหม่อีกครั้งหนึ่ง
7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เรื่ องการรับอาจารย์ระดับปริ ญญาตรี ตอ้ งการขอเวลา
ปรับตัวเล็กน้อย เพราะอยูใ่ นกระบวนการที่ทาอยู่ โดยอาจจะขอเวลาประมาณ 6 เดือนในการปรับตัว
8. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ี เป็ นการขออนุมตั ิในหลักการกว้าง ๆ ซึ่ งระดับปริ ญญาตรี ยงั
สามารถบรรจุได้ เดิมมีการรับวุฒิปริ ญญาตรี แต่ต่อไปเมื่อมีการรับวุฒิปริ ญญาตรี ตอ้ งมีการชี้แจงเหตุผลว่า มี
ความจาเป็ นอย่างไร
9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ของคณะทันตแพทยศาสตร์มีการรับวุฒิ
ปริ ญญาตรี เนื่องจากเป็ นทันตแพทย์ที่ตอ้ งชดใช้ทุน และตาแหน่งที่ได้เป็ นตาแหน่งที่จบทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต แต่ตาแหน่งเก่าพยายามรับคนที่ได้วุฒิบตั รแล้ว และตาแหน่งที่บรรจุซ่ ึ งได้คนมาจากกระทรวง
สาธารณสุ ขเป็ นทันตแพทย์ชดใช้ทุน
10. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีให้ดาเนิ นการไปถึงสิ้ นเดือนมิถุนายน 2556 สาหรับ
กระบวนการรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ส่ วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้หารื อเป็ น
รายกรณี ไป

- 19 11. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า อัตราของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได้โอนไปให้คณะแพทยศาสตร์ ในกรณี น้ ีจะได้อตั ราคืนหรื อไม่
12. ประธานกล่าวว่าได้ แต่ในทางบริ หารบุคคลต้องเขียนในลักษณะนี้ ในทางปฏิบตั ิยงั มี
จานวนอัตราเท่าเดิม ไม่มีปัญหาใด และโดยหลักการต้องรับวุฒิปริ ญญาโท-เอก เป็ นหลัก ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่รับ
วุฒิปริ ญญาตรี ได้ ซึ่งโดยข้อเท็จจริ งแล้วสามารถรับวุฒิปริ ญญาตรี ได้ แต่เดิมเมื่อมีการรับวุฒิปริ ญญาตรี และ
เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มีการอนุมตั ิไปตามปกติ แต่ในระยะยาวจะมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
วิเคราะห์วา่ ในคณะมีอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี จานวนเท่าใด มีความจาเป็ นหรื อไม่ อย่างไร ไม่ใช่จะรับวุฒิปริ ญญา
ตรี ได้ทนั ที แต่ตอ้ งมีการพิจารณาก่อน
13. คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการกล่าวว่า หากอัตราถูกนาไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่น เมื่อ
ต้องการเปิ ดรับใหม่ไม่ตอ้ งอ้างอิงอัตราใดเลยใช่หรื อไม่
14. ประธานกล่าวว่า หากเป็ นอัตราที่กาลังจะเปิ ดสอบ เช่น อัตราเลขที่หนึ่งซึ่งมีการโอนไปให้
คณะอื่นแล้ว แต่คณะที่เปิ ดรับก็ตอ้ งการใช้ กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด เพราะเมื่อมีการประกาศรับสมัครไม่มีการระบุ
เลขที่ตาแหน่งอยูแ่ ล้ว และหากมีอตั ราอยูก่ ็ไม่มีปัญหาใด
15. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า หากคณะจะรับสมัครอาจารย์ใน
ระดับปริ ญญาเอกได้ทนั ทีใช่หรื อไม่ ในกรณี น้ ีขอให้แจ้งให้คณะต่าง ๆ ทราบด้วย
16. ประธานกล่าวว่า อัตราที่นามาจัดสรรทั้ง 39 อัตรา คือ อัตราที่วา่ งเกิน 2 ปี ซึ่ งมหาวิทยาลัย
นามารวมไว้ที่ส่วนกลางทั้งหมดแล้ว เมื่อคณะหรื อหน่วยงานเสนอเรื่ องมาและเป็ นเลขที่ที่จดั สรรให้คณะหรื อ
หน่วยงานอื่นไปแล้ว ให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ตอ้ งส่ งเรื่ องกลับไป แต่ขอให้แก้ไขแล้ว
ดาเนินการต่อไป
17. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ของคณะนิ ติศาสตร์ ซ่ ึ งเคยรับวุฒิปริ ญญาตรี ก็ตอ้ งใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันใช่หรื อไม่ รวมถึงระบบคู่ขนานด้วย
18. ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น แต่คณะนิ ติศาสตร์ อาจจะมีขอ้ ยกเว้นอยูบ่ า้ ง เพราะเคย
ปฏิบตั ิเช่นนี้มา แต่หลักการต้องการให้เป็ นในลักษณะนี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่วา่ งเกิน 2 ปี
และอัตรากลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ ได้เสนอขออนุมตั ิเปิ ด
สอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) โดยมี

- 20 เป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป ฝ่ ายวิชาการพิจารณาแล้ว
ขอเสนอข้อมูลและความเห็น ดังนี้
ก. ข้อมูล
1. หลักสู ตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการวางแผน ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบให้บรรจุ
หลักสู ตรดังกล่าวไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 มีมติรับทราบเรื่ องนี้เรี ยบร้อยแล้ว
2. หลักสู ตรดังกล่าวเป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษา
อังกฤษและภาษาฮินดี ดาเนินการในรู ปแบบโครงการเลี้ยงตัวเอง จัดการเรี ยนการสอนที่ท่าพระจันทร์
โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษาปี ละ 80 คน และมีสาระสาคัญของหลักสู ตร ดังนี้
2.1โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสู ตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่วยกิต
ประกอบด้วย วิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 84 หน่วยกิต
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
2.2 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ สมัครเข้าศึกษา
(1) คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
(2) มีผลสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรื อผลสอบ TOEFL แบบ IBT
(Internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรื อ CBT (Computer-based test) 173 คะแนน หรื อแบบ PBT (Paperbased test) 500 คะแนนขึ้นไป หรื อ ผลสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป ผูท้ ี่คะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ขา้ งต้น
จะต้องเรี ยนและสอบผ่านวิชา Intensive English ที่วทิ ยาลัยเปิ ดสอน
2.3 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา สอบการเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษเรื่ องเกี่ยวกับอินเดียศึกษา
และสอบสัมภาษณ์
3. ฝ่ ายวางแผนและการคลัง ได้วเิ คราะห์ความพร้อมและศักยภาพในการเปิ ดสอนหลักสู ตร
ดังกล่าวแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยในการเตรี ยม
ความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ มีความพร้อมด้านอาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร พ.ศ.
2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน
และแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา

- 21 ข. ความเห็น
1. หลักสู ตรดังกล่าวมีการกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบหลักสู ตร จานวนหน่วยกิต และ
ข้อกาหนดอื่นสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
2. หลักสู ตรดังกล่าวมีลกั ษณะพิเศษ คือ เป็ นหลักสู ตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
อินเดีย มีการเชิ ญอาจารย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของอินเดียมาร่ วมสอน อีกทั้ง นักศึกษาจะต้องไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ทาให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ตรงในการเรี ยน
ในบริ บทที่เป็ นอินเดียอย่างแท้จริ ง นอกจากนั้น เนื้ อหาของหลักสู ตรยังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และสอดรับกับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จึงเห็นควรสนับสนุ นให้เปิ ดสอนหลักสู ตรดังกล่าว
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูแ้ ทนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศอินเดีย
เป็ นประเทศที่มีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสู งและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ประเทศไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียมานาน แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่ องศาสนา
และวัฒนธรรมเป็ นหลัก ส่ วนความรู ้เกี่ยวกับด้านอื่น ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความมัน่ คง ยังมีอยูค่ ่อนข้าง
จากัด มธ. ให้ความสนใจเรื่ องอินเดียมานานแล้ว และมีการจัดตั้งศูนย์อินเดียศึกษาซึ่ งก่อตั้งมาเกือบ
20 ปี แล้ว และเป็ นศูนย์อินเดียศึกษาแห่งแรกทางด้านวิจยั ค้นคว้าและเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับอินเดียศึกษาจนเป็ น
ที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง แต่ยงั ไม่มีดา้ นการศึกษา ประกอบกับความสาคัญของประเทศอินเดียซึ่ งมีมากขึ้นในช่วง 2
ทศวรรษที่ผา่ นมา ทางวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ จึงเห็นว่า การเรี ยนด้านอินเดียศึกษามีความจาเป็ น
สาหรับประเทศไทย นอกจากนั้นทางวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านอาณาบริ เวณศึกษาในหลักสู ตรนานาชาติ เนื่ องจากได้จดั การเรี ยนการสอนด้านจีนศึกษา ซึ่งปัจจุบนั
นักศึกษาศึกษาอยูใ่ นชั้นปี 4 และกาลังจะสาเร็ จการศึกษา ประกอบกับได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
อินเดียศึกษา รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความเชี่ยวชาญร่ วมกันร่ างหลักสู ตร ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ในภาพรวมกับสังคม ซึ่ งจะรับนักศึกษาในเดือนสิ งหาคม 2556

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ และเสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ ในปี การศึกษา 2556
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะ/สาขาวิชาพิจารณา

- 22 ปรับปรุ งหลักสู ตรปริ ญญาตรี ท้ งั ระบบ เพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556 และฝ่ ายวิชาการได้เสนอหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ให้คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาไปแล้ว จานวน 3 ครั้ง คือ
ในการประชุมครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และครั้งที่
19/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้ น 59 หลักสู ตร นั้น
ฝ่ ายวิชาการขอนาเสนอหลักสู ตรในครั้งนี้เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้ น 16 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตร
คณะเศรษฐศาสตร์ (2 สาขาวิชา) หลักสู ตรคณะศิลปศาสตร์ (8 สาขาวิชา) หลักสู ตรคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (1 สาขาวิชา) และหลักสู ตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง (5 สาขาวิชา) โดยขอเสนอ
ข้อมูลสาระสาคัญในการแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรและความเห็น ดังนี้
1. หลักสู ตรคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิ ดสอนหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยใช้หลักสู ตรฉบับเดียวกับหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาค
ภาษาไทย) ที่เปิ ดสอนอยูโ่ ดยปกติ ซึ่ งที่ผา่ นมาคณะฯ จะผนวกรวมทั้ง 2 หลักสู ตรอยูภ่ ายใต้หลักสู ตรฉบับ
เดียวกัน ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ ฝ่ ายวิชาการได้ขอให้คณะฯ จัดทาหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษอีก 1 ฉบับ
เพื่อให้การรับรองของ สกอ. และ กพ. ปรากฏรายชื่อหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษด้วย คณะฯ จึงได้จดั ทาหลักสู ตร
ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ เป็ นคนละฉบับ แต่ยงั คงกาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
เหมือนกันทุกประการ พร้อมทั้ง ขอเปลี่ยนหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ การปรับปรุ ง
หลักสู ตรครั้งนี้ คณะฯ ยังคงกาหนดจานวนหน่วยกิตรวมไว้เท่าเดิม คือ 128 หน่วยกิต มีการปรับโครงสร้างใน
ส่ วนวิชาเฉพาะด้าน/กลุ่ม จากเดิมที่แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มวิชา เปลี่ยนเป็ น 2 รู ปแบบ คือ (1) แบบไม่เป็ นกลุ่มวิชา
(2) แบบเป็ นกลุ่มวิชา ซึ่ งยังคงแบ่งเป็ น 5 กลุ่มวิชา แต่มีการปิ ดกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป และเปิ ดกลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณะและนโยบายมาทดแทน นอกจากนั้นมีการปรับโครงสร้างของบางกลุ่มวิชา ปรับลด
จานวนหน่วยกิตการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาโทลง 9 หน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
รวมทั้ง มีการแก้ไขรหัสวิชา/วิชาบังคับก่อน/คาอธิ บายรายวิชา รวม 77 วิชา เปิ ดวิชาใหม่ 9 วิชา และปิ ดวิชา 21 วิชา
2. หลักสู ตรคณะศิลปศาสตร์ เสนอหลักสู ตรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว จานวน 10 หลักสู ตร
เสนอหลักสู ตรในครั้งนี้รวม 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริ กนั ศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิง
ธุ รกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ) โดยการปรับปรุ งหลักสู ตรในภาพรวมส่ วนใหญ่ยงั คงกาหนดจานวนหน่วยกิตรวม
คงเดิม ยกเว้น สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีการปรับลดจานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร ในบางสาขาวิชามีการปรับปรุ งโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรที่แตกต่างจาก
หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2552 และหลักสู ตรภาคภาษาไทยทุกสาขาวิชายังคงให้ความสาคัญกับการศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยกาหนดให้นกั ศึกษาศึกษาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับนอกสาขา ไม่นอ้ ยกว่า 3 วิชา
นอกจากนั้นมีการกาหนดจานวนหน่วยกิตรวมการศึกษาแต่ละสาขาวิชาเอกเป็ นวิชาโทไว้คงเดิม คือ

- 23 24 หน่วยกิต และสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เปิ ดหลักสู ตรวิชาโทเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสู ตร คือ วิชาโทภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารสากล สาหรับนักศึกษานอกคณะ โดยกาหนดจานวนหน่วยกิตรวม 18 หน่วยกิต เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษานอกคณะสามารถศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
3. หลักสู ตรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เสนอหลักสู ตรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
จานวน 1 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และในการเสนอหลักสู ตรครั้งนี้จะนาเสนออีก 1 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม โดยคณะฯ ได้เพิ่มเติมปรัชญา ความสาคัญของหลักสู ตร มีการปรับโครงสร้างภายใน
ของวิชาเฉพาะ และมีการลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรลงค่อนข้างมากถึง 9 หน่วยกิต จาก 138 หน่วยกิต
เป็ น 129 หน่วยกิต โดยปรับลดวิชาบังคับลง 21 หน่วยกิต จาก 63 หน่วยกิต เป็ น 42 หน่วยกิต แต่มีการเพิ่ม
หน่วยกิตวิชาบังคับเลือกขึ้น 6 หน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต และเพิ่มหน่วยกิตวิชาเลือกในคณะขึ้น
3 หน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต พร้อมทั้ง เพิ่มหมวดวิชาบังคับนอกคณะ โดยกาหนดให้ศึกษาวิชา
สษ.202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน จานวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ประสงค์จะให้นกั ศึกษาศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ ขึ้นอีก 1 วิชา นอกจากนี้ มีการปรับปรุ งรายวิชาในหลักสู ตร
ดังกล่าว เช่น ปรับวิชาบังคับก่อน รหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา จานวน 35 วิชา เปิ ดวิชาเพิ่ม 19 วิชา
และปิ ด/ยกเลิกวิชา 17 วิชา
4. หลักสู ตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มีการเปิ ดสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญา
ตรี รวม 5 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายใน
บัณฑิต หลักสู ตรการผังเมืองบัณฑิต หลักสู ตรภูมิสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้เป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ ดา้ นสถาปั ตยกรรมของแต่ละสาขาวิชา และสอดคล้อง
กับข้อบังคับของสภาสถาปนิ ก ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้มีการปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิตรวม จานวน
2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม เพิ่มหน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต จาก 144 หน่วยกิต เป็ น 147 หน่วยกิต
และสาขาวิชาสถาปั ตยกรรมภายใน เพิม่ หน่วยกิตรวม 1 หน่วยกิต จาก 144 หน่วยกิต เป็ น 145 หน่วยกิต ส่ วนอีก
3 สาขาวิชา ยังคงกาหนดจานวนหน่วยกิตรวมไว้เท่าเดิม
ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การปรับปรุ งหลักสู ตรดังกล่าวเป็ นไปตามแนวทาง
การปรับปรุ งหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และจานวนหน่วยกิตต่าง ๆ
เป็ นไปตามหลักการ/หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ของ สกอ. อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายวิชาการ ขอตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักสู ตรของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ดังนี้
1. ในการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ระบบ เพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย
ได้กาหนดนโยบายให้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับในหลักสู ตรเพิ่มขึ้นอีก 1 วิชา (3 หน่วยกิต) เพื่อให้
นักศึกษาทุกคนเรี ยนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต) ยกเว้นหลักสู ตร/สาขาวิชาที่มีการกาหนดวิชา

- 24 ภาษาอังกฤษอื่น ๆ เป็ นวิชาบังคับไว้ในหลักสู ตรตั้งแต่ 3 วิชาอยูแ่ ล้ว หรื อหลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรภาค
ภาษาอังกฤษ โดยวิชาภาษาอังกฤษที่บงั คับเพิ่มนั้น ต้องเป็ นวิชาภาษาอังกฤษที่เสริ มทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน มิใช่วชิ าที่มีเนื้ อหาเป็ นศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง
2. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยนับวิชา สถ.204 ศัพท์เทคนิคทาง
สถาปั ตยกรรม สน.306 ศัพท์เทคนิคทางสถาปัตยกรรมภายใน ผม.206 ศัพท์เทคนิคทางการวางแผนและผังเมือง
ภส.251 ศัพท์เทคนิคทางภูมิสถาปัตยกรรม และ พส.304 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นวิชา
บังคับภาษาอังกฤษเพิ่มตามนโยบาย/หลักการของมหาวิทยาลัย
3. จากการเปรี ยบเทียบเนื้ อหาทั้ง 5 วิชาดังกล่าวกับวิชาภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาเคยเปิ ดสอน
ให้แก่คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ พบว่า มีเนื้อหาเหมือนกัน ดังนั้น ฝ่ ายวิชาการจึงได้ประสานงานขอให้คณะฯ
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและชื่อวิชาใหม่ โดยกาหนดชื่อวิชา สถ.204 สน.306 ผม.206 และ ภส.251 เป็ น
“ภาษาอังกฤษสาหรับ...” และให้ใช้รหัสวิชาของสถาบันภาษาแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เปลี่ยนชื่อ
ทั้ง 4 วิชาดังกล่าวตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ แต่ขอใช้รหัสวิชาของคณะฯ เอง ได้แก่ สถ.204 ภาษาอังกฤษสาหรับ
สถาปัตยกรรม สน.306 ภาษาอังกฤษสาหรับสถาปัตยกรรมภายใน ผม.206 ภาษาอังกฤษสาหรับการวางแผน
และผังเมือง ภส.231 ภาษาอังกฤษสาหรับภูมิสถาปัตยกรรม และ พส.304 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ เนื่ องจากคณะฯ ต้องบริ หารจัดการหลักสู ตรในลักษณะพิเศษ (แบบเลี้ยงตัวเอง)
4. มหาวิทยาลัยกาหนดหลักการ/แนวทางการพิจารณาวิชาที่มีเนื้อหาคาบเกี่ยวซ้ าซ้อนกัน
สาหรับหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ไว้วา่ “ถ้าวิชานอกศาสตร์ ที่คณะ/สาขาวิชาต้องการเป็ นวิชาระดับเบื้องต้นหรื อ
เป็ นวิชาที่มีเนื้อหาเป็ นหลักการกว้าง ๆ จะต้องให้คณะเจ้าของศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบเปิ ดวิชาสอนให้ แต่หาก
คณะเจ้าของศาสตร์ มีการเปิ ดสอนวิชาต่าง ๆ ที่คณะ/สาขาวิชาอื่น ๆ ต้องการก็สามารถกาหนดให้นกั ศึกษาเรี ยน
วิชานั้น ๆ ได้เลย โดยให้ทาหนังสื อขออนุ ญาตจากคณะเจ้าของศาสตร์ เพื่อทราบและขอความร่ วมมือด้วย ดังนั้น
การที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯ ขอเปิ ดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่ งมีเนื้อหาคาบเกี่ยวกับสถาบันภาษา
โดยกาหนดรหัสเป็ นวิชาของคณะฯ และรับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนเอง จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว
แต่เนื่ องจากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ เป็ นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย บริ หารจัดการ
หลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะโครงการพิเศษ ดังนั้น เพื่อความคล่องตัว จึงเห็นควร
อนุโลมให้คณะฯ กาหนดวิชาที่ซ้ าซ้อนคาบเกี่ยวกับศาสตร์ อื่น ๆ ไว้ในหลักสู ตร/รับผิดชอบการเรี ยนการสอนเอง
ได้ แต่ตอ้ งเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาบันภาษามาสอน
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า เนื่องจากมีขอ้ ความว่า “แต่ตอ้ ง

- 25 เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาบันภาษามาสอน” เดิมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมีการจัดสอน
ภาษาอังกฤษในส่ วนนี้เพือ่ เน้นศัพท์เทคนิคทางด้านสถาปัตยกรรม และทางสถาบันภาษาก็ไม่มีปัญหาในส่ วนนี้
เมื่อเห็นข้อความนี้จึงไม่แน่ใจว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญของสถาบันภาษาจะมีความรู ้ทางสถาปั ตย์เพียงพอที่จะมาสอนใน
เรื่ องเทคนิคมากน้อยเพียงใด หากเป็ นไปได้ขอให้ตดั ข้อความนี้ออก
2. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า วิชานี้เป็ นวิชาที่ 3 ที่เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้
เรี ยนเพิ่มเติมเป็ นวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ ง 2 วิชาแรกจัดการเรี ยนการสอนโดยสถาบันภาษา และวิชาที่ 3 ที่คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอมาเป็ นชื่อวิชาที่เฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งฝ่ ายวิชาการได้ขอให้ปรับจากชื่อวิชาที่เป็ น
ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ขอให้เป็ นชื่อภาษาอังกฤษสาหรับศาสตร์ ต่าง ๆ ของคณะ สาหรับคณะอื่น ๆ ก็มีการจัดการ
เรี ยนการสอนในลักษณะนี้อยู่ หากจะให้ทางสถาบันภาษามาช่วยในเรื่ องพื้นฐานภาษาอังกฤษก็จะเป็ นประโยชน์
ซึ่ งในกรณี น้ ีเป็ นข้อแนะนา แต่ข้ ึนอยูก่ บั คณะว่า จะดาเนิ นการในรู ปแบบใด
3. ประธานกล่าวว่า สาหรับภาษาอังกฤษวิชาที่ 3 คณะยังไม่เคยจัดการเรี ยนการสอน คณะควร
ให้สถาบันภาษาจัดการเรี ยนการสอน แต่หากเป็ นวิชาที่ 4 หรื อวิชาที่ 5 มหาวิทยาลัยไม่ขดั ข้อง แต่หากตัวที่ 3 ซึ่ง
เป็ นความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไป ไม่ใช่วชิ าทางเทคนิคโดยตรงควรให้สถาบันภาษาเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน
4. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า มีการเสนอในที่ประชุม ก.บ.ม. ว่า หากคณะจัดการเรี ยน
การสอนอยูแ่ ล้วจะนับเป็ นตัวที่ 3 ด้วย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเช่นนั้น
5. ประธานกล่าวว่า แต่ในกรณี น้ ีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองยังไม่เคยจัดการ
เรี ยนการสอนในวิชาที่ 3
6. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า เดิมคณะฯ จัดการเรี ยนการสอน
ในวิชานี้อยูแ่ ล้ว
7. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เป็ นการจัดในชื่อวิชาศัพท์เทคนิคทางสถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็ นชื่อวิชาที่เฉพาะเจาะจงเกินไป ทางฝ่ ายวิชาการเสนอให้เปลี่ยนเป็ นวิชาพื้นฐานที่เป็ นการฟัง พูด อ่าน เขียน
โดยไม่เน้นเฉพาะศัพท์เทคนิ คเท่านั้น
8. ประธานกล่าวว่า ขอให้มีการพิจารณาปรับแก้ถอ้ ยคาให้กว้างขึ้น แต่ไม่ตอ้ งให้สถาบันภาษา
เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน
9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เรื่ องภาษาอังกฤษที่สอนโดยสถาบันภาษา ในกรณี น้ ีมี
ความเห็นคล้ายกับคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง จากการได้พูดคุยกับนักศึกษาเห็นว่า หลาย
คณะคงประสบปั ญหาคล้ายกัน คือ นักศึกษาอาจจะเห็นว่า ไม่ได้ประโยชน์มากนัก และการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษวิชาที่ 3 ต้องมีการพิจารณาว่า จะปรับแก้ให้เหมาะสมอย่างไร เพราะจากการสอบถามบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจะมีการตั้งคาถามในเรื่ องนี้มาก โดยเฉพาะการให้สถาบันภาษาจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
บางครั้งอาจจะเป็ นศัพท์เทคนิคในวิชาเฉพาะทาง ประเด็นที่สอง เรื่ องหลักสู ตรหลายคณะพยายามทาให้ตรงเวลา
และส่ งให้ทนั แต่การเร่ งทางานอาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดทาให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรื ออาจจะเกี่ยวข้องกับ

- 26 ภาษาอังกฤษ เมื่อส่ งไปแล้วบางครั้งอาจจะพบว่า มีขอ้ มูลที่ตอ้ งแก้ไข
10. ประธานกล่าวว่า ประเด็นที่สอง ไม่มีปัญหา แต่ประเด็นแรก คือ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เห็นด้วยว่า วิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 3 น่าจะเป็ นการเน้นที่เรื่ องภายในคณะ กรณี น้ ีก็ไม่มีปัญหาใด ขอให้คณบดี
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองรับข้อสังเกตไปพิจารณา โดยอาจจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในบาง
เรื่ อง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสู ตรปริ ญญาตรี เพื่อใช้ในปี การศึกษา
2556 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาพิจารณาก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ ในปี การศึกษา 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะ/สาขาวิชาพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฝ่ ายวิชาการได้เสนอ
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุ งใหม่ของคณะ/สถาบันต่าง ๆ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็ นระยะ ๆ นั้น
ฝ่ ายวิชาการขอนาเสนอหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุ งใหม่ในครั้งนี้ เพิ่มเติม รวม
7 หลักสู ตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสู ตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสู ตร หลักสู ตรของคณะ
แพทยศาสตร์ 2 หลักสู ตร หลักสู ตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 2 หลักสู ตร และหลักสู ตร
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 1 หลักสู ตร โดยขอให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้นไป
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตรดังกล่าวแล้วขอเสนอข้อมูลสาระสาคัญในการแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตร
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ข้อมูล
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรี ย ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการขยายระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร จาก ไม่เกิน
8 ภาคการศึกษาปกติ เป็ น ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรนั้น
คณะฯ ยังคงกาหนดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไว้เท่าเดิม คือ 39 หน่วยกิต แต่ในแผน ก แบบ ก 1 มี
การเพิ่มรายวิชาให้นกั ศึกษา ต้องศึกษาเพิ่ม จากเดิม 4 วิชา เป็ น 5 วิชา ส่ วนแผน ก แบบ ก 2 มีการเพิ่มหมวดวิชา
เสริ มพื้นฐานและเปิ ดวิชาเสริ มพื้นฐานใหม่ จานวน 1 วิชา ได้แก่ กก. 605 วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐานเพื่อการเกษตร
อินทรี ย ์ ในภาพรวมของหลักสู ตรมีการปรับปรุ งคาอธิบายรายวิชา 6 วิชา ปรับจานวนชัว่ โมงบรรยาย-ปฏิบตั ิการ
1 วิชา และเปิ ดวิชาเลือกใหม่เพิ่ม 2 วิชา
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (หลักสู ตรปรับปรุ ง

- 27 พ.ศ. 2556) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับแก้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เพิ่มเติม
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 กล่าวคือ ต้องเป็ นผูไ้ ด้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า
3.00 หรื อมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หลังสาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี โดยมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าหน่วยงาน เพิ่มเติมเงื่อนไขการคัดเลือกผู ้
เข้าศึกษาให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยระบุเงื่อนไขให้ผเู ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
(เทียบเท่าการสอบประมวล) ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และมีการปรับลดจานวนรับ
นักศึกษา จาก 30 คน เป็ น 10 คน
สาหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรนั้น มีการเปิ ดแผนการศึกษาเพิม่ อีก 2 แผน
คือ (1) แผน ก แบบ ก 1 ซึ่ งเป็ นแผนการศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยกาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต และ (2) แผน ข ศึกษารายวิชาและมีการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ส่ วนแผนการศึกษา แผน ก
แบบ ก 2 ยังคงกาหนดไว้ตามเดิม แต่มีการปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรลงค่อนข้างมากถึง
12 หน่วยกิต จาก 48 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต เพิ่มหมวดวิชาเสริ มพื้นฐานและเปิ ดวิชาเสริ มพื้นฐานใหม่
จานวน 1 วิชา ได้แก่ วล.500 สิ่ งแวดล้อมเชิงระบบ และกาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องศึกษาวิชาเสริ มพื้นฐาน
ยกเลิกหมวดวิชาบังคับเลือก โดยปิ ดวิชา 14 วิชา และย้ายวิชาไปเป็ นวิชาเลือก 13 วิชา ในภาพรวมของหลักสู ตร
มีการปรับปรุ งรายวิชาใหม่ค่อนข้างมาก กล่าวคือ มีการเปลี่ยนรหัสวิชา 23 วิชา ปรับคาอธิ บายรายวิชาและเพิ่ม
หน่วยกิต 1 วิชา เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคาอธิ บายรายวิชา 1 วิชา ปรับคาอธิ บายรายวิชา 1 วิชา ปิ ดรายวิชา
39 วิชา และเปิ ดรายวิชาใหม่ 54 วิชา
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของคณะแพทยศาสตร์ มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรโดยเน้น
การสร้างงานวิจยั ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา โดยยกเลิกการโอนนักศึกษาหลัก สู ตรปริ ญญาเอกที่สอบ
วัดคุณสมบัติไม่ผา่ นตามเกณฑ์ภายใน 2 ครั้ง มาศึกษาเพื่อรับปริ ญญาในหลักสู ตรปริ ญญาโท และมีการเพิ่มเติม
คุณสมบัติให้ผเู ้ ข้าศึกษาต้องมีหนังสื อรับรองด้านวิชาการและจริ ยธรรมอย่างน้อย 2 ฉบับ รวมทั้งมีการรับผูเ้ ข้า
ศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับดี
สาหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรนั้น มีการเพิ่มแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1
ซึ่ งเป็ นแผนการศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยกาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และยังคง
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 แต่มีการปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรลง 3 หน่วยกิต จาก
39 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต โดยปรับลดจานวนหน่วยกิตการศึกษารายวิชาลง 12 หน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต
เป็ น 12 หน่วยกิต แต่มีการเพิ่มจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ข้ ึน 9 หน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต
4. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของคณะแพทยศาสตร์มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรโดยเน้น
การเพิ่มทักษะในการสร้างงานวิจยั ที่ได้มาตรฐานสากล ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติผเู ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับ

- 28 ปริ ญญาตรี โดยกาหนดรับเฉพาะผูเ้ ข้าศึกษาที่จบหลักสู ตร 6 ปี เท่านั้น รวมทั้งปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแผนการศึกษาแบบ 1
สาหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรนั้น มีการเปิ ดแผนการศึกษาแบบ 1.2 ทา
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว จานวน 72 หน่วยกิต สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และยกเลิก
แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ (สาหรับป.ตรี )
5. หลักสู ตรการผังเมืองมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมืองมีการปรับแก้หลักสู ตรเพียงเล็กน้อย โดยยังคงโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
ไว้เช่นเดียวกับหลักสู ตรฉบับเดิม กล่าวคือ เปิ ดสอนเฉพาะแผน ก แบบ ก2 และมีการเปิ ดวิชาเลือกใหม่เพิม่
จานวน 1 วิชา ได้แก่ ผม.734 การวางแผนเพื่อการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต) และปรับชื่อวิชา
เลือก ในกลุ่มวิชากระบวนการเป็ นเมืองและการพัฒนาในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาอีก 2 วิชา
6. หลักสู ตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ประกอบด้วย 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข โดยคง
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรของทั้งสองแผนการศึกษาไว้เท่าเดิม คือ 39 หน่วยกิต แต่มีการปรับ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร ดังนี้ (1) ยกเลิกหมวดวิชาบังคับเลือก (12 หน่วยกิต) (2) เพิ่มหน่วยกิต
วิชาบังคับ จากเดิม 9 หน่วยกิต เป็ น 21 หน่วยกิต (3) ปรับลดวิชาเลือกในแผน ข จากเดิม 12 หน่วยกิต เป็ น
9 หน่วยกิต และ (4) เพิ่มหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระ จากเดิม 6 หน่วยกิต เป็ น 9 หน่วยกิต และมีการปรับปรุ ง
แก้ไขรายวิชาของหลักสู ตรค่อนข้างมาก
7. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มีการเพิ่มแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 แผนทา
วิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จานวน 39 หน่วยกิต และกาหนดให้กลุ่มผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ต้องศึกษาแผนการศึกษานี้เท่านั้น
นอกจากนี้ มีการปรับแก้เรื่ องการกาหนดคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่าในการรับเข้าศึกษา จากเดิม
กาหนดให้ผสู ้ มัครเข้าศึกษาต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปลี่ยนเป็ น “มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรื อสามารถพิจารณาคุณสมบัติดา้ น
ภาษาอังกฤษแตกต่างจากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร” รวมทั้งมีการปรับปรุ งรายวิชาในหลักสู ตร โดยเป็ นการปรับรหัสวิชาจาก
ระดับ 800 เป็ นระดับ 600 เพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนดรหัสวิชาของหลักสู ตรรระดับปริ ญญาโท
ข. ความเห็น
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับปรุ งหลักสู ตรทั้ง 7 หลักสู ตรดังกล่าว
เป็ นไปตามแนวทางการปรับปรุ งหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และจานวน
หน่วยกิตต่าง ๆ เป็ นไปตามหลักการ/หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา

- 29 พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ส่ วนความคืบหน้าการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบ
ยาลัยมีหลักสู ตร
ทั้งหมด 235 หลักสู ตร มีหลักสู ตรเดิม 225 หลักสู ตร และหลักสู ตรที่จะเปิ ดใหม่ในปี การศึกษา 2556 จานวน
10 หลักสู ตร ในปัจจุบนั มีความคืบหน้า คือ 160 หลักสู ตร ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อยูใ่ น
ขั้นตอนที่จะเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา จานวน 36 หลักสู ตร
และมีการเสนอขอปิ ดหลักสู ตรจานวน 1 หลักสู ตร หลักสู ตรที่อยูร่ ะหว่างการกลัน่ กรองของฝ่ ายวิชาการจานวน
2 หลักสู ตร หลักสู ตรที่ยงั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งของคณะ 26 หลักสู ตร ในจานวน 26 หลักสู ตรมีการปรับปรุ ง
อยูบ่ า้ ง โดยคณะกาลังเร่ งดาเนินการ แต่ยงั ไม่มีการเสนอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาในหลายหลักสู ตร คือ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จานวน 1 หลักสู ตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 2 หลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 1 หลักสู ตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 หลักสู ตร และคณะทันตแพทยศาสตร์
จานวน 1 หลักสู ตร ในกรณี น้ ีขอความร่ วมมือให้เร่ งรัดเสนอมาที่ฝ่ายวิชาการ เพราะจะมีการเปิ ดหลักสู ตรใน
เดือนมิถุนายน 2556 ซึ่ งอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้ทนั
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า คณะที่กล่าวถึงสามารถส่ งได้ภายในกาหนดเวลาหรื อไม่
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้กาลังแก้ไขขั้นตอนสุ ดท้ายในเรื่ องของ
ภาษาอังกฤษ และจะพยายามส่ งให้เร็ วที่สุด
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้กาลังเร่ งดาเนินการ เห็นว่า น่าจะส่ งได้ทนั เวลา
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในส่ วนของคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีขอกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
5. ประธานกล่าวว่า ส่ วนหลักสู ตรที่เหลือของคณะทันตแพทยศาสตร์ขอให้กลับไปพิจารณา
ด้วย กรณี หลักสู ตรที่ยงั ไม่ได้ส่งให้ฝ่ายวิชาการมีเพียงเท่านี้ใช่หรื อไม่
6. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สาหรับ 26 หลักสู ตร ในปั จจุบนั จะมีบางส่ วนที่ยงั ไม่ได้
ส่ งแต่อยูร่ ะหว่างการแก้ไข ซึ่ งขอความร่ วมมือให้เร่ งรัดแก้ไขและส่ งกลับมายังฝ่ ายวิชาการด้วย
7. ประธานกล่าวว่า แต่กรณี ที่กล่าวถึงและยังไม่ได้ส่งมีประมาณ 4-5 หลักสู ตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2556 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาพิจารณาก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- 30 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยการเสนอชื่อจาก ก.บ.ม.
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ แถลงว่า ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555
เพื่อให้มีอานาจหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณ แต่งตั้งคณะทางานหรื อคณะ
อนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามความจาเป็ นและเหมาะสม รายงานผลการดาเนิ นการทางจรรยาบรรณต่อ
สภามหาวิทยาลัยเป็ นประจาทุกปี และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยคณะกรรมการ
พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณตามประกาศดังกล่าวมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี
เนื่องจาก นายวรพจน์ เนื่องอนงค์กุล กรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิด
จรรยาบรรณที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในกลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการซึ่งดารงตาแหน่งชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรื อเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ 36 (3) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้เกษียณอายุราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ปี งบประมาณ 2556
ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป เป็ นเหตุทาให้ตาแหน่งกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทา
ความผิดจรรยาบรรณตามข้อ 36 (3) ว่างลง
เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 39 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ก.บ.ม. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการจากบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการซึ่งดารงตาแหน่งชานาญการพิเศษ เชี่ ยวชาญ หรื อเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ 36 (3) จานวน
1 ท่าน เพื่อจักได้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณแทนตาแหน่ง
ที่วา่ งลงต่อไป
อนึ่ง กรรมการที่ ก.บ.ม. เสนอชื่อนั้น จะต้องไม่ดารงตาแหน่งอธิ การบดี คณบดี ผูอ้ านวยการ
สถาบัน ผูอ้ านวยการสานัก ผูอ้ านวยการศูนย์ ผูอ้ านวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบันเลขานุการ
สานัก หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อกรรมการ
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
เพื่อดาเนินการให้มีการเสนอชื่อบุคคลตามข้อ 36 (3) ฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัยขอเสนอชื่อ
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ เป็ นกรรมการทาหน้าที่สืบแทน นายวรพจน์ เนื่องอนงค์กุล
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอชื่ อนายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ เป็ นกรรมการจาก

- 31 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ งดารงตาแหน่งชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรื อเชี่ยวชาญพิเศษ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.2 เรื่อง การจัดงานฉลองครบรอบปี ที่ 80 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ แถลงว่า ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะครบรอบปี ที่
80 แห่งการสถาปนาในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู ้ ตอกย้าและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นด้านวิชาการ ด้านวิจยั ด้านความเป็ นนานาชาติ และ
ความเป็ นมหาวิทยาลัยของประชาชน รวมทั้งเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัด
งานฉลองครบรอบปี ที่ 80 แห่งการสถาปนาขึ้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เห็นควร
แต่งตั้งรองอธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบเป็ นกรณี พิเศษ
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ขณะนี้ได้แต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุ ลีพร เกษโกวิท เป็ นรองอธิ การบดี
ฝ่ ายกิจการพิเศษเพื่อดูแลเรื่ องการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ. ซึ่ งจะจัดระหว่างวันที่
1 มกราคม 2557 - 27 มิถุนายน 2558 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อครั้งที่ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา
มธ. ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อธิ การบดีในขณะนั้นได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
เป็ นรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ส่ วนครบรอบ 60 ปี ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ หริ รักษ์ สู ตะบุตร เป็ น
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ส่ วนงานครบรอบ 70 ปี ไม่ได้จดั งานฉลอง แต่จะจัดงานใหญ่อีกครั้งในปี ที่ 80
มหาวิทยาลัยได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ ชัยสู ตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นประธาน
อานวยการ เรื่ องที่ตอ้ งการขอความร่ วมมือ คือ ขอให้คณบดีคณะต่าง ๆ ร่ วมจัดงานให้มหาวิทยาลัยด้วย และ
นาเข้ามาร่ วมกับโครงการของมหาวิทยาลัย เช่น หากต้องการจัดสัมมนานานาชาติของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี หรื อคณะนิติศาสตร์ หรื อคณะต่าง ๆ หากจะจัดในช่วงปี 2556 ขอให้เลื่อนไปจัดในช่วงต้นปี 2557
เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกันตลอดทั้งปี โดยจะมีการดาเนิ นการในหลาย ๆ เรื่ อง เช่น การทาเหรี ยญกษาปณ์ที่
ระลึกเป็ นเหรี ยญ 1 บาท 2 บาท หรื อ 5 บาท มีการทาแสตมป์ ไปรษณี ย ์ การจัดทาของที่ระลึก การจัด Dinner talk
/Lunch talk หรื อการแสดงผลงานวิจยั การสร้างพระธรรมศาสตร์ 60 ปี พิธีการทางศาสนา การจัดละครของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจะดาเนินการในอีกหลายเรื่ อง เช่น การปรับปรุ งอาคารยิมเนเซี ยม 2 เป็ น
หอประชุมใหญ่ มธ. ศูนย์รังสิ ต มีความจุจานวน 3,500 คน เพื่อเป็ นที่ระลึกในงานครบรอบ
80 ปี
2. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ขอเสนอให้จดั ทาหนังสื อที่ระลึก
ครบรอบ 80 ปี
3. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ี มีการจัดทาหนังสื อที่ระลึกครบรอบ 80 ปี มธ. อยูแ่ ล้ว

- 32 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบโครงการจัดงานฉลองครอบรอบปี ที่ 80
แห่งการสถาปนา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง การงดการเรียนการสอนและการสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี ธรรมศาสตร์ -จุฬา เนื่องจากหลายคณะยังมีการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ ในปี 2555 มธ. ขึ้นอัฒจรรย์ล่าช้า
กว่าจุฬาฯ ประมาณครึ่ งชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นผลจากการจัดการเรี ยนการสอนและการสอบ จึงขอความร่ วมมือในการงด
การเรี ยนการสอนและการสอบในวันดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง แนะนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิแต่งตั้งคณบดี
จานวน 2 คณะ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ อดุลยฤทธิ กุล ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้อง
ทาอย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้จดั ให้มีการบรรยายพิเศษเรื่ อง
“การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องทาอย่างไร” โดยเชิญศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ เป็ น

- 33 ผูบ้ รรยายพิเศษ จึงขอเชิ ญผูบ้ ริ หารผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ก.บ.ม. ร่ วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

U

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

