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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2556

วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2556
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------

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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
7. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
11. อาจารย์ ดร.สุ ปรี ยา
แก้วละเอียด แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โอภาศ โสตถิลกั ษณ์ แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ เล็ก
สมบัติ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
18. อาจารย์ ดร.จันทนี
เจริ ญศรี
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
19. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
22. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
23. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
24. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

-226. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
27. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
28. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
รักษาราชการในตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
29. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
31. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงศ์ กิติภาวงค์ รักษาราชการแทนรักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติ
33. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ รักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
36. นางสุ จิตรา
อุตมวาทิน
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
37. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
41. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
42. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
43. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
44. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
45. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
46. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
47. นายสุ รชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
48. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
49. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
50. อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
สันติกลุ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
51. นายไชยรัตน์
อยูแ่ สง
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
52. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
53. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

-3ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ
2. อาจารย์ ดร.ธเนศ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร

บุญมี
เมฆจําเริ ญ
ศุภชลาศัย
ลีปรี ชานนท์

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ ง มธ.
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
ประธานสภาอาจารย์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ วริ นทร
วูวงศ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้ อง ศรี สนิท
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
4. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
6. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ์
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
9. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
10. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต หัวหน้างานอัตรากําลัง
11. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
12. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและบริ หารการศึกษา
13. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประชุม
14. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
15. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
16. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
17. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง กําหนดการวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2556
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําปี
2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต เวลา 07.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.15 น. พิธีเจริ ญ

-4พระพุทธมนต์ เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุม่ สักการะอนุสาวรี ยศ์ าสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เวลา 10.15 น.
การปาฐกถาเรื่ อง “ความปรองดอง ความยุติธรรม และประชาธิปไตย” โดยนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ “โครงการ Auto TU”
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ
“โครงการ Auto TU” เป็ นบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ที่ มธ. ศูนย์พทั ยา ซึ่งจะเปิ ดรับสมัครนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี รุ่นแรก ในปี การศึกษา
2556 โดยมีผรู ้ ่ วมลงนาม 3 ฝ่ าย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และ ดร.พรเทพ
พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั สยามกลการจํากัด และนายโฆสิ ต ปั้ นเปี่ ยมรัษฏ์ ประธาน
กรรมการบริ หาร ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั สยามกลการจํากัดได้มอบเงินทุนจํานวน
60 ล้านบาท ให้แก่ มธ. เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5,000 ตารางเมตร
ที่ มธ. ศูนย์พทั ยา และมอบทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดีเป็ นประจําทุกปี ปี ละประมาณ 12 ทุน
สําหรับธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ได้มอบเงินทุนจํานวน 30 ล้านบาท ให้แก่ มธ. เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารสําหรับการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงการสร้างห้องปฏิบตั ิการและจัดซื้ออุปกรณ์สาํ หรับห้องปฏิบตั ิการ
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
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1.3 เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ธรรมศาสตรใสสะอาด” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเชิญร่ วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่ อง “การเสริ มสร้าง
คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อธรรมศาสตร์ ใสสะอาด” โดย ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศ
ไทยใสสะอาด วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคาร
บริ การ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิ ต จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมรับ
ฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว
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1.4 เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการนัดพบนักศึกษาเพื่อหารื อในเรื่ องร่ าง
พระราชบัญญัติ มธ. ซึ่งนักศึกษามีขอ้ ติดใจในหลายประเด็น ผูบ้ ริ หารได้มีการชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้
นักศึกษาเข้าใจว่า สิ่ งที่นกั ศึกษาทราบเป็ นเรื่ องเข้าใจผิด อย่างไรก็ดีมีเรื่ องที่ผบู ้ ริ หารให้สญ
ั ญากับนักศึกษาว่าจะ

-5รับไปประกอบการพิจารณา เช่น เรื่ องที่นกั ศึกษาต้องการให้ มธ. ดูแลชุมชนที่อยูร่ อบ ๆ มธ. ซึ่งไม่มีปัญหาใด
และนักศึกษาขอมีส่วนร่ วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นว่า มธ. จะเป็ นผูน้ าํ ในเรื่ องนี้ หลายแห่งใน
ทวีปยุโรปมีนกั ศึกษาเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีการนําเสนอแต่ไม่ชดั เจนว่า จะได้หรื อไม่ สรุ ป
คือ ร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผา่ นความเห็นโดยส่ วนรวมของประชาคมธรรมศาสตร์แล้ว
รัฐบาลน่าจะนําเสนอร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสัปดาห์ต่อไป และ มธ. น่าจะออกนอก
ระบบในปี 2556 และผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่งอธิการบดีตอ้ งมีสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับแต่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลใช้บงั คับ ส่ วนคณบดีคณะต่าง ๆ สามารถอยูไ่ ด้จนครบวาระที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น แต่หากจะอยูต่ ่ออีกสมัยหนึ่งต้องออกนอกระบบเท่านั้น และต้องเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
และนับวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง สําหรับผูท้ ี่เป็ นข้าราชการจะไม่ออกนอกระบบพร้อมมหาวิทยาลัยก็ได้
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1.5 เรื่อง การปรับเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร มธ.
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่รัฐบาลได้มีหนังสื อแจ้งมาที่ มธ. ว่า ข้าราชการ
ทั้งหลายที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเดือน 15,000 บาทนั้น รัฐบาลไม่มีเงินในส่ วนนี้ให้ โดยขอให้มหาวิทยาลัยใช้เงินของ
มหาวิทยาลัยจ่าย โดยให้ใช้เงินเหลือจ่ายในปี 2556 มหาวิทยาลัยได้พจิ ารณาแล้วและจะผนวกเรื่ องนี้เข้ากับเรื่ อง
ของพนักงานเงินรายได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินภายในสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2556 ให้ขา้ ราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ท้ งั หมดของมหาวิทยาลัย โดยจะใช้เงินเหลือจ่ายประมาณ 10 ล้านบาท และ
ใช้เงินของมหาวิทยาลัยประมาณ 100 ล้านบาท หลายหน่วยงานอาจจะมีผลกระทบ เช่น โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซ่ ึงมีพนักงานเงินรายได้จาํ นวนมาก แต่กรณี น้ ีมีการแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าจะจ่ายเงิน
ในส่ วนนี้ และขอให้จ่ายสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2556 ทุกหน่วยงาน และจะกระทบกับการที่มหาวิทยาลัยได้ปรับ
ยอดเงินในส่ วนนี้ ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายเงินในส่ วนนี้พร้อมกับมหาวิทยาลัยก็ได้ สําหรับ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยจะจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ขอให้คณบดีท้ งั หลายแจ้งข้อมูลให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบด้วย ส่ วนพนักงานมหาวิทยาลัยจะใช้เงินของมหาวิทยาลัยจ่ายซึ่งจะไม่กระทบกับหน่วยงาน
โดยส่ วนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งข้าราชการกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะจ่าย ส่วนพนักงานเงินรายได้จะย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1ตุลาคม 2555 เช่นเดียวกัน
สําหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอาจจะไม่ตอ้ งจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้ แต่
อาจจะเริ่ มจ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เพราะไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย แต่ขอให้พิจารณาใน
หน่วยงานเองว่า จะบริ หารอย่างไร คงมีผลกระทบบ้าง เพราะต้องมีคาํ ถามว่า เหตุใดมหาวิทยาลัยให้ยอ้ นหลัง แต่
หน่วยงานไม่ให้ยอ้ นหลัง กรณี ที่กระทบคือ พนักงานเงินรายได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2555
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

-61. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการจ่ายที่เปลี่ยน
ฐานเงินเดือนใช่หรื อไม่ และอัตรานี้จะถูกใช้ต่อไปในอนาคตใช่หรื อไม่
2. ประธานกล่าวว่า ใช่ แต่รัฐบาลได้ให้สญ
ั ญาว่า รัฐบาลจะจ่ายให้ในส่ วนของข้าราชการซึ่งไม่
มีปัญหาใด ส่ วนพนักงานมหาวิทยาลัยอยูร่ ะหว่างการเจรจา พนักงานเงินรายได้จะไม่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาล
3. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า สําหรับกลุ่มของพนักงานเงิน
รายได้ที่มีวฒ
ุ ิต่าํ กว่าปริ ญญาตรี จะมีเพดานเงินเดือนอยูท่ ี่ 9,000 บาท และ 12,230 บาท ต้องปรับตามวุฒิดว้ ย
หรื อไม่
4. ประธานกล่าวว่า ให้ปรับตามวุฒิซ่ ึงมีตารางฐานเงินเดือนอยูแ่ ล้วในเว็บไซต์ของกองการ
เจ้าหน้าที่
5. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า สําหรับข้าราชการที่เงินเดือนเกิน
35,000 บาท จะไม่ได้รับเงินในลักษณะคลื่นกระทบฝั่งใช่หรื อไม่
6. ประธานกล่าวว่า ใช่ สําหรับข้าราชการจะได้ปรับเลื่อนน้อย เนื่องจากปรับเลื่อนตามเกณฑ์ที่
ก.พ. กําหนด และข้าราชการบางคนซึ่งมีเงินเดือนต่างกันก็จะได้ปรับเลื่อนเท่ากัน ซึ่งจะเป็ นการล้อตาม ก.พ.
เพราะหากคิดรู ปแบบใหม่อาจจะเกิดปั ญหาได้
7. ผูแ้ ทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ในกรณี เงิน 15,000 บาท คือ ฐาน
เงินเดือนอย่างเดียวและไม่สามารถนํารายได้อื่นมารวม สําหรับพนักงานเงินรายได้ที่จะปรับเงินเดือนเป็ น 15,000
บาท โดยจะเริ่ มจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 และจะใช้ฐานเงินเดือนใหม่ดว้ ยใช่หรื อไม่
8. ประธานกล่าวว่า ขณะนี้หากข้าราชการได้รับเงินเดือน 13,300 บาท จะได้รับเงินเดือน
13,300 บาทและได้รับเงินสมทบต่อไป ส่ วนพนักงานเงินรายได้กจ็ ะได้รับเงินเดือน 13,300 บาทและได้รับเงิน
สมทบในรู ปแบบคลื่นกระทบฝั่งต่อไปจนถึงปี 2557 จึงจะได้รับการปรับฐานเงินเดือน โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ในเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบ ขอให้สรุ ป
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันได้หรื อไม่
10. ประธานกล่าวว่า ได้ มอบให้กองการเจ้าหน้าที่นาํ เสนอในการประชุมครั้งต่อไป
11. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่มีรายละเอียดมากและ
เกรงว่าจะเข้าใจไม่ตรงกันในแต่ละส่ วน เห็นว่าควรมีการจัดสัมมนาและเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปร่ วมรับฟัง
พร้อมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
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1.6 เรื่อง การลงนามความรวมมือระหวางคณะทันตแพทยศาสตรกับหนวยงานตาง ๆ

-7คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 มูลนิธิ
ทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์และ มธ. คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้ทาํ ข้อตกลงร่ วมกันในการจัดการเรี ยน
การสอน การวิจยั และการทําข้อมูลสําหรับทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
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1.7 เรื่อง การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลที่เรี ยกว่า Hospital Accreditation (HA)
ซึ่งเป็ นการตรวจซํ้า จากที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นสู งสุ ดในเดือน
สิ งหาคม 2553 ครั้งนี้เป็ นการตรวจซํ้ารอบ 2 ปี และได้ผา่ นการตรวจรับรองซํ้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2556 ที่ผา่ นมาและจะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ ซึ่งการตรวจรับรองครั้งนี้จะมีผลไปอีก 3 ปี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรไดรับการประเมินในระดับดีเยี่ยมจาก สกว.
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ได้
ประเมินผลงานวิจยั ของโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ในระดับดีเยีย่ ม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.9 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.
2. หนังสื อหลักสูตรนักบริ หารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 3/2556 เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
5 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่

-812 มีนาคม 2556 นั้น เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจ้งว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ก้องเกียรติ กูณฑ์กนั ทรากร
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มธ. ให้ดาํ รง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มธ. ตั้งแต่วนั ที่ 13 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติขออนุมัติตดั โอนอัตราและเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางสาวเกศรา ณ บางช้าง ข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1520 เงินเดือน 58,150 บาท คณะสหเวชศาสตร์ไปตั้ง
จ่ายที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อัตราเลขที่ 5145 วุฒิปริ ญญาเอก ค่าจ้างขั้น
32,300 บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ไปตั้งจ่ายที่คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสับเปลี่ยนกับอัตราข้าราชการ
อัตราเลขที่ 1520
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง มีนกั ศึกษาตกค้างอยูแ่ ละมีภาระงานอื่น ในกรณี

-9ไม่ขดั ข้องเรื่ องการย้าย แต่ขอให้พิจารณาเรื่ องแผนปฏิบตั ิการในการย้ายต้องไม่มีผลกระทบกับนักศึกษา และ
ควรรับผิดชอบกับภาระงานที่คา้ งอยู่
ประธานกล่าวว่า มอบให้คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติไปพิจารณาในเรื่ องนี้ เพราะไม่
ควรมีผลกระทบกับนักศึกษา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและเงินเดือนนางสาวเกศรา ณ บางช้าง และ
ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไปตั้งจ่ายที่คณะสหเวชศาสตร์เพื่อเป็ นการสับเปลี่ยนกัน

3.2.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ประชุมฯ ได้พจิ ารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิของผูข้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 6 ราย และมีมติดงั นี้
1. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 ราย
1.1 อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกลุ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1.2 อาจารย์ ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกลู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 อาจารย์ แพทย์หญิง กริ ชา ไม้เรี ยง
คณะแพทยศาสตร์
1.4 อาจารย์ ศรี นวล สมรู ป
คณะสหเวชศาสตร์
1.5 อาจารย์ ดร.สุ ดาภรณ์ ฉุง้ ลู ้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
2. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วจั ฉรา เปี่ ยมญาติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน
6 ราย และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.2.3 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 682 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ การการศึกษาและวิชาการ
2. แต่งตั้งนางวัชรา อัศวพิทยานนท์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 682) สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

- 10 อัตราเงินเดือน 23,850 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษาและวิชาการ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ การการศึกษาและวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางวัชรา อัศวพิทยานนท์ ให้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษาและวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งหัวหนา
งาน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 1350 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ เป็ นตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ หารและธุรการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
2. แต่งตั้งนางสาวบุญเลียม พวงเจริ ญพร ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 1350) ขั้น 32,950 บาท
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางสาวบุญเลียม
พวงเจริ ญพร ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมตั กิ ําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองกิจการนักศึกษาขออนุมตั ิกาํ หนด
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ จํานวน 2 ราย ซึ่งผ่านการ
ประเมินฯ แล้วเพื่อกําหนดตําแหน่งเป็ นระดับตําแหน่งชํานาญการ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่หน่วยงานรับเรื่ องดังนี้
1. นางศันตยา บุญสุ ข (ตําแหน่งเลขที่ 155) ตั้งแต่วนั ที่ 25 กันยายน 2555
2. นางลัดดา กลัดผ่อง (ตําแหน่งเลขที่ 1521) ตั้งแต่วนั ที่ 21 กันยายน 2555

- 11 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งระดับชํานาญการ สังกัดกองกิจการ
นักศึกษา จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง กองงานศูนยรังสิตขออนุมัตกิ าํ หนดตําแหนงระดับชํานาญการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองงานศูนย์รังสิ ตเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
นายศักดิ์เดช ธนาพรกุล ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่ 1525) อัตราเงินเดือน 19,190
บาท งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการประเมินฯ แล้วเพื่อกําหนดตําแหน่งเป็ นระดับชํานาญการ ตั้งแต่วนั ที่ 12
กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งนายศักดิ์เดช ธนาพรกุล เป็ นระดับ
ตําแหน่งชํานาญการ สังกัดกองงานศูนย์รังสิ ต ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติตดั โอนอัตราและเงินเดือนขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานอธิการบดีเสนอขอตัดโอนอัตรา
และเงินเดือนนางวริ ศรี ยา ขวัญดี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ชํานาญการพิเศษ อัตราเลขที่ 1761 อัตราเงินเดือน 28,840 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานอธิการบดี โดยให้ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา โดยไม่ตอ้ งจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนให้กบั คณะฯ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและเงินเดือนนางวริ ศรี ยา ขวัญดี สังกัด
สํานักงานอธิการบดี ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติขออนุมัติตดั โอนอัตราและเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้

- 12 1. ตัดโอนอัตราและเงินเดือนข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จากคณะแพทยศาสตร์ จํานวน
2 ราย
1.1 นางสุ พตั รา เอี๋ยวสกุล ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 2558) สํานักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่
สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
1.2 นางนภาภรณ์ จันทร์สอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (ตําแหน่ง
เลขที่ 2036) สํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติ
2. ย้ายนางสาวสิ ริพร ไพจิตโรจนา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
บุคลากร (ตําแหน่งเลขที่ 5239) สํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิปริ ญญาตรี (ตําแหน่งเลขที่ 6203) โดยให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราที่ได้รับเดิม และให้ขาดจากตําแหน่งเลขที่
5239
3. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติ จํานวน 2 อัตรา ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็ นการทดแทนการตัดโอน
อัตราและเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้
3.1 ตําแหน่งเลขที่ 6206 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป วุฒิปริ ญญาตรี
3.2 ตําแหน่งเลขที่ 6257 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริ ญญาตรี
4. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและเงินเดือนข้าราชการและย้ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์เพือ่ สับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6269 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านศิลปะการแสดง”
2. จ้างนายกฤษณะ พันธุ์เพ็ง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์

- 13 วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราเลขที่ 6269) คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายกฤษณะ พันธุ์เพ็ง
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6263 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น
“ปริ ญญาโท-เอก ทางด้านสถิติ หรื อสถิติประยุกต์”
2. จ้างนายกานต์ณฐั ณ บางช้าง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (อัตราเลขที่ 6263) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายกานต์ณฐั ณ บางช้าง
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอปรับวุฒิ
นายประเสริ ฐ แรงกล้า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 5063 ค่าจ้างขั้น
16,400 บาท ซึ่งได้รับวุฒิ Ph.D สาขาวิชา Anthropology จาก Australian National University เครื อรัฐออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้น เป็ นให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 29 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป (วันที่สาํ เร็ จการศึกษา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินายประเสริ ฐ แรงกล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

- 14 3.2.12 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างนางสาว
สุ วรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พนู สุ ข เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ประเภทประจํา ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิ
ปริ ญญาเอก โดยให้ค่าจ้าง 32,300 บาท โดยมีเงื่อนไข “ปริ ญญาเอกทางด้านมนุษยศาสตร์หรื อสังคมศาสตร์ และ
จะต้องมีความรู ้ดา้ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสามารถด้านการใช้ภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้เป็ นอย่างดี” ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวสุ วรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พนู สุ ข เป็ นพนักงาน
เงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอจ้างพนักงาน
เงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท โดยให้ค่าจ้าง 14,120 บาท โดยมีเงื่อนไข “ปริ ญญาโทเอก ทางวิศวกรรมโยธาหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายศิลปชัย ถิรวิทยาคม (อัตราเลขที่ 0092)
2. นายอํานวยศักดิ์ ทวีลาภ (อัตราเลขที่ 0086)
3. นายวิชยั สังวรปทานสกุล (อัตราเลขที่ 0090)
4. นายณัฐพล สุ ทธิธรรม (อัตราเลขที่ 0089)
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมัตกิ าํ หนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ค่าจ้างขั้น 15,190 บาท จํานวน 4 อัตรา
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1. ตําแหน่งเลขที่ 6320 กําหนดเป็ นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
2. ตําแหน่งเลขที่ 6321 กําหนดเป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
3. ตําแหน่งเลขที่ 6322 กําหนดเป็ นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
4. ตําแหน่งเลขที่ 6323 กําหนดเป็ นตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จํานวน 4 อัตรา ตามที่เสนอ

3.2.15 เรื่อง วิทยาลัยโลกาภิวัตนศึกษาขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลภาภิวตั น์ศึกษาเสนอขอเปลี่ยน
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6327 ค่าจ้างขั้น 20,660 บาท (ตําแหน่งหัวหน้า
งาน) จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป เป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดวิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง สํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพขออนุมตั ิแตงตัง้
คณะกรรมการประเมินผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนางชนันดา ธีญะวุฒิ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทตําแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริ ม
มาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
ประธานกรรมการ
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3. นายสมศักดิ์ หงส์ทรัพย์ภิญโญ
กรรมการ
ผูแ้ ทนสภาข้าราชการประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
4. นางสุ ภาพ ดวงไสว
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน
5. นางวลัยรัตนา เสรี อรุ โณ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ การการศึกษา
6. นางแสงเดือน ตันตราวงศ์
เลขานุการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนางชนันดา ธีญะวุฒิ
ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขออนุมตั ิให้ปรับ
วุฒินางสาวจีราภรณ์ กรรมบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 4070 ค่าจ้าง
ขั้น 22,480 บาท ซึ่งได้รับวุฒิปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มขึ้น
เป็ นให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท ทั้งนี้ยอ้ นหลังตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2555 (วันที่สาํ เร็ จการศึกษา) เนื่องจาก
ดําเนินเรื่ องล่าช้าเกินกว่า 60 วัน ตามที่หลักเกณฑ์กาํ หนด โดยคณะฯ แจ้งว่า ตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
มหิ ดล นักศึกษาที่จะสําเร็ จการศึกษาต้องผ่านการสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ และมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ และต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2555 และประกาศผลการอนุมตั ิปริ ญญาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 จึงเป็ นเหตุให้ดาํ เนินเรื่ องล่าช้า
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า เหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากเกณฑ์การจบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลระดับปริ ญญาเอกต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ การตอบรับของวารสารได้ตอบรับ
การตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และมหาวิทยาลัยมหิ ดลอนุมตั ิปริ ญญาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 และแจ้ง
ให้เจ้าตัวรับเอกสารเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินางสาวจีราภรณ์ กรรมบุตร พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ
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จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงการอนุมตั ิการจ้าง
จากอนุมตั ิให้จา้ งนายตุลยากร เปล่งสุ ริยการ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 4984) ค่าจ้างขั้น 23,300 บาท สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
เป็ นอนุมตั ิให้ยา้ ยนายตุลยากร เปล่งสุ ริยการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหน่งนักวิจยั (ตําแหน่งเลขที่ 6054) ค่าจ้างขั้น 16,740 บาท สังกัดศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 4984) โดยให้
ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2556 เป็ นต้นไป (วันที่ ก.บ.ม. ได้อนุมตั ิไว้เดิม)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างเป็ นย้ายนายตุลยากร เปล่งสุ ริยากร
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติไมจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอเรื่ องไม่
สมควรจ้างนางสาวบุษกร ฮวบแช่ม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สายสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรจ้างนางสาวบุษกร ฮวบแช่ม เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่เสนอมายังไม่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบกับคุณภาพของผลงานทางวิชาการยังมีคุณภาพไม่ดีพอที่จะชดเชยผลการศึกษาที่ต่าํ กว่า
เกณฑ์ได้ จึงมีความเห็นไม่สมควรจ้างนางสาวบุษกร ฮวบแช่ม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากผูท้ ี่สอบได้อนั ดับหนึ่งสละสิ ทธิทางสาขาศิลปะ
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วิชาการ การที่ได้เสนอชื่อเนื่องจากผลงานสร้างสรรค์มีคุณภาพและมีประสบการณ์ทาํ งานมาก แต่เรื่ องวิชาการ
ยังมีผลงานน้อย
ประธานกล่าวว่า หากคณะยืนยันที่จะรับจะให้ถอนเรื่ องเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากคณะไม่
ยืนยันจะไม่อนุมตั ิตามความเห็นของคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีคณะศิลปกรรมศาสตร์เห็นว่า ไม่ควรรับ
ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีผลการสอนเป็ นอย่างไร
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากยังไม่ได้เป็ นอาจารย์ จึงยังไม่มีขอ้ มูลด้านการสอน ในกรณี ได้ผลการ
ประเมินที่คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ประเมินคือ คะแนนดีมาก 2 คน ดี 1 คน และพอใช้ 1 คน ตามเกณฑ์หากได้
คะแนนดีกจ็ ะผ่าน ในกรณี ถา้ ได้คะแนนระดับดีข้ ึนไป 3 ต่อ 1
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง กล่าวว่า ผลการประเมินที่ผทู ้ รงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่งตั้งไม่มีประเด็นสงสัยในคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการกลัน่ กรองเห็นว่า การบรรจุบุคคลเป็ นอาจารย์ควรจะต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการที่มนั่ ใจได้ใน
ระดับหนึ่ง กรณี น้ ีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกยังไม่ได้แสดงผลงานว่า มีความสามารถทางวิชาการเข้มแข็งพอ แต่งานใน
ส่ วนสร้างสรรค์การออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่มีขอ้ สังสัยในเรื่ องนี้ แต่ในทางวิชาการคณะกรรมการ
กลัน่ กรองฯ เห็นว่า ยังมีปัญหาอยู่ กรณี ที่ตอ้ งนําผลงานเหล่านี้มาใช้เพราะผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อมีผลการศึกษาตํ่า
กว่าเกณฑ์ จึงต้องมีผลงานทางวิชาการมาชดเชย
ประธานกล่าวว่า ตามที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้คะแนน 4 คน 2 คนให้คะแนนดีมาก 1 คนให้
คะแนนดี และ 1 คนให้คะแนนพอใช้ กรณี น้ ีเป็ นการพิจารณาจากผลงานที่นาํ มาชดเชยใช่หรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง กล่าวว่า กรณี ผลงานที่นาํ มาชดเชยมีท้ งั ประเภทที่เป็ น
งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานทางวิชาการยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ กรณี ที่ตีพมิ พ์คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ไม่ใช่ผลงานทางวิชาการ
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเกรดเฉลี่ยในระดับปริ ญญา
ตรี และปริ ญญาโทไม่ถึงเกณฑ์ทาํ ให้ตอ้ งประเมินอย่างเข้มข้นใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ที่ผา่ นมาไม่มีเกณฑ์ในเรื่ องนี้ หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงให้นาํ ผลงานมาพิจารณา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า เรื่ องเกณฑ์งานสร้างสรรค์หรื อผลงาน
วิชาการที่ตอ้ งนํามาชดเชย ต้องการให้ตรวจสอบในเรื่ องนี้ดว้ ย หากยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ขอให้เริ่ ม
กระบวนการใหม่ในเรื่ องนี้ หากกระบวนการออกมาแล้วปรากฏว่า เกณฑ์ที่พจิ ารณามีความเข้าใจไม่ตรงกันจะมี
ปั ญหาตั้งแต่การพิจารณาของ Reader ขอให้พิจารณาทบทวนในเรื่ องนี้ดว้ ย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง กล่าวว่า ผลงานที่ผถู ้ ูกประเมินรายนี้เสนอได้รับรองว่า
เป็ นผลงานทางวิชาการ แต่ขณะที่ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณานั้น พิจารณาว่า เป็ นผลงานใดบ้าง แต่เมื่อคณะกรรมการ

- 19 กลัน่ กรองฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รู ปแบบยังไม่เป็ นบทความทางวิชาการ แต่มีลกั ษณะเป็ นผลงานสร้างสรรค์
มากกว่า และเนื้อหาทางวิชาการและการอ้างอิงยังไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะนับได้วา่ เป็ นผลงานทางวิชาการที่ครบถ้วน
และถูกต้อง ประเด็นคือ สิ่ งที่ประเมินเป็ นผลงานทางวิชาการหรื อไม่ แต่อาจจะเป็ นเพียงผลงานสร้างสรรค์
ประกอบกับการรับอาจารย์คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ จะพิจารณาว่า หากเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
ในทางปฏิบตั ิสามารถเชิญเป็ นอาจารย์พิเศษได้ ไม่จาํ เป็ นต้องบรรจุ เพราะในระยะยาวหากไม่มีพ้นื ฐานทาง
วิชาการเพียงพอจะเกิดปัญหาได้
ประธานกล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. หากคณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่ส่งผลงานวิชาการ
หรื อผลงานวิจยั ได้หรื อไม่ คําตอบคือ ได้ สามารถส่ งผลงานอื่นที่เทียบเท่าได้ เช่น ภาพวาด หรื อผลงานอื่น หาก
จะรับเป็ นอาจารย์ตอ้ งพิจารณาทั้งสองเรื่ อง คือ ผลงานสร้างสรรค์และเอกสาร เพราะผลงานสร้างสรรค์สามารถ
ใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ตอ้ งเขียนบทความทางวิชาการ กรณี น้ ีขอให้นาํ กลับไปพิจารณาและเสนอที่
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และคณะศิลปกรรม
ศาสตร์นาํ เรื่ องนี้กลับไปพิจารณาและเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านวิชาการ
4.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ/สถาบันตาง ๆ เพื่อใชใน
ปการศึกษา 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้เสนอหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ฉบับ
ปรับปรุ งเพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556 ให้คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณารวม 83 หลักสู ตร คิดเป็ นร้อย
ละ 88.29 จากหลักสูตรทั้งหมด 94 หลักสูตร คงเหลือ 11 หลักสูตร รอปิ ดหลักสูตร 1 หลักสูตร อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุ ง/แก้ไขของคณะ 5 หลักสู ตร และนําเสนอในครั้งนี้ 5 หลักสูตร ดังนี้
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 หลักสู ตร/สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการละคร สาขาวิชาศิลปะออกแบบพัสตราภรณ์ และสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 หลักสูตร คือ หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาระโดยสรุ ปที่เป็ นภาพรวมของทั้ง 5 หลักสูตรมีดงั นี้
1. โครงสร้าง องค์ประกอบ และจํานวนหน่วยกิตต่าง ๆ นั้น เป็ นไปตามหลักการ/หลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
2. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรพบว่า กําหนดจํานวนหน่วยกิตไว้คงเดิมทั้ง 5 หลักสูตร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 20 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของคณะ/
สถาบันต่าง ๆ เพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/สถาบันตาง ๆ เพื่อใชใน
ปการศึกษา 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้เสนอหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ
ปรับปรุ งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาไปแล้วรวม 124 หลักสู ตร คิดเป็ นร้อยละ 94.66
จากหลักสูตรทั้งหมด 131 หลักสู ตร คงเหลือ 7 หลักสูตร อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งแก้ไขของคณะ 2 หลักสู ตร
และนําเสนอในครั้งนี้ 5 หลักสู ตร รวมกับหลักสูตรที่ขอปรับปรุ งนอกรอบอีก 1 หลักสูตร ดังนี้
1. คณะนิติศาสตร์ 1 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
2. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี 3 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการเงิน และหลักสู ตร
ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการตลาด
3. คณะศิลปศาสตร์ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรนี้เคยปรับปรุ งให้เป็ นไปตามกรอบ TQF แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2553 ครั้งนี้เป็ น
การปรับปรุ งนอกรอบ)
4. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาระสําคัญโดยสรุ ปที่เป็ นภาพรวมของทั้ง 6 หลักสู ตรมีดงั นี้
1. โครงสร้าง องค์ประกอบและจํานวนหน่วยกิตต่าง ๆ นั้น เป็ นไปตามหลักการ/หลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
2. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรพบว่า กําหนดจํานวนหน่วยกิตไว้คงเดิมทั้ง 6 หลักสูตร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า หลักสู ตรที่เหลือ 2 หลักสูตร คือ หลักสู ตรใด
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หลักสูตรปริ ญญาโทและเอกเป็ นหลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ส่ วนหลักสูตร
ปริ ญญาตรี เหลือ 5 หลักสูตร คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเช่นเดียวกัน
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ขณะนี้กาํ ลังเตรี ยมจัดทําซีดีหลักสูตร

- 21 เพื่อแจกให้นกั ศึกษาใหม่ในระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหากจะทําให้ทนั ต้นฉบับต้องส่ งในเดือน
เมษายน 2556 แต่ปรากฏว่า ไม่สามารถนําเสนอเรื่ องต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทุกหลักสูตร จึงมีแนวคิดว่า จะนํา
ข้อมูลลงในเว็บไซต์ไปก่อน ส่ วนซีดีหากจะรอให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ตอ้ งแจกในภายหลังประมาณเดือน
กรกฎาคม 2556 แต่จะมีปัญหาคือ นักศึกษาใหม่จะไม่ได้ซีดี เพราะยังขาดข้อมูลหลักสูตรในระดับปริ ญญาตรี
ประมาณ 10 หลักสู ตร ส่ วนระดับบัณฑิตศึกษายังขาดอีก 12 หลักสูตร รวม 22 หลักสูตร จึงจะขอแจกซีดี
หลักสู ตรในเดือนกรกฎาคม 2556 โดยให้นกั ศึกษาใหม่ไปรับซีดีได้ที่คณะ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 หลักสูตรที่ยงั
ไม่เสร็ จเรี ยบร้อย เนื่องจากเป็ นหลักสูตรที่จดั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ซึ่งมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกปี จึงทําให้การจัดทําหลักสูตรล่าช้า

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุ งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/
สถาบันต่าง ๆ เพื่อใช้ในปี การศึกษา 2556 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของคณะนิติศาสตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะนิติศาสตร์ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ) ซึ่งเป็ นหลักสู ตรไม่เต็มเวลา
(เรี ยนวันเสาร์-อาทิตย์) ในระบบทวิภาค ดําเนินการในรู ปแบบโครงการเลี้ยงตัวเอง จัดการเรี ยนการสอนที่ท่า
พระจันทร์ โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2556 เป็ นต้นไป ปี การศึกษาละ 20 คน
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้วพบว่า หลักสู ตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยงั มี
ลักษณะพิเศษ คือ เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาการบริ หารกระบวนการยุติธรรมแห่งแรกในประเทศ
ไทยที่มีเนื้อหาที่สมั พันธ์กนั ระหว่างการบริ หารจัดการองค์กร การบริ หารเงินและงบประมาณ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล และบทบัญญัติทางกฎหมาย และหลักสูตรดังกล่าวยังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีชื่อปริ ญญาในสาขาวิชาการบริ หาร
กระบวนการยุติธรรมหรื อไม่
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บริ หารงานยุติธรรม
3. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์กล่าวว่า สําหรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะเป็ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมีเฉพาะระดับปริ ญญาโทเท่านั้น แต่คณะนิติศาสตร์จะเป็ นกระบวนการ
ยุติธรรมในภาพรวม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
กระบวนการยุติธรรม (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะนิติศาสตร์ และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.4 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิรับนักศึกษาเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2556 เปนกรณีพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมตั ิรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ปี การศึกษา 2556 เป็ นกรณี พิเศษ ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 การรับบุคคลเข้าศึกษา/คัดเลือกนักศึกษาเป็ นกรณี พเิ ศษ
ใน 2 ประเด็นดังนี้
1. การอนุมตั ิรับนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุ ขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจําปี การศึกษา 2556 โดยรับนักศึกษาเฉพาะในปี การศึกษา 2556 จํานวน 2 ที่นงั่
2. การอนุมตั ิงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก
รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่ วนตัวประมาณปี ละ 30,000 บาท โดยคณะฯ จะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติมใน
บางส่ วน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า โครงนี้เป็ นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงรับเป็ นองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับการให้โอกาสนักเรี ยนในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนเข้าศึกษาทางด้านการพยาบาลให้
มากขึ้น เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนต่อไป ซึ่งเป็ นพื้นที่ตามแนว
ตะเข็บของประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพและได้รับบริ การจาก
บุคลากรสุ ขภาพจริ ง ๆ เพราะขณะนี้ประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยจะไปสุ ขศาลา และผูใ้ ห้การรักษา
คือ ตํารวจตระเวนชายแดนเป็ นส่ วนใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะพยาบาลศาสตร์ทวั่ ประเทศที่มีศกั ยภาพ
ในการรับนักศึกษาเข้าเรี ยนรวมทั้ง มธ. เพือ่ ให้โควตารับตรงกับกลุ่มนักเรี ยนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าศึกษา
2 ทุนเป็ นกรณี พิเศษ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3 ส่ วน
คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวปี ละ 30,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนั้นคณะ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักให้กบั 2 ทุนนี้
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการขออนุมตั ิที่นงั่ 2 ที่ ส่ วนการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่า
หอพักให้หารื ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคงไม่มีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา
2556 เป็ นกรณี พิเศษ และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง พิจารณาเกณฑการประเมินตัวบงชี้ความเปนนานาชาติ มธ. ปการศึกษา
2555
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2555 นั้น ฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จดั ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยต่อคณะ/สํานัก/สถาบัน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนเสนอให้ทบทวนเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้ความเป็ นนานาชาติ ปี การศึกษา 2555 โดยขอเสนอให้กาํ หนดเกณฑ์แยกระหว่างคณะที่มีหลักสู ตรภาค
ภาษาอังกฤษและหลักสู ตรนานาชาติกบั คณะที่ไม่มีหลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ความเป็ นนานาชาติตามที่คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการ
สอนเสนอให้พิจารณา โดยได้เสนอหลักการในการกําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเป็ น 3 เกณฑ์
ได้แก่ เกณฑ์ประเมินระดับมหาวิทยาลัย เกณฑ์การประเมินคณะที่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
นานาชาติ และเกณฑ์การประเมินคณะที่ไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ข้อมูลของปี การศึกษา 2553-2554 เป็ นฐานในการคิดคะแนน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ มธ. ให้ปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
คุณภาพความเป็ นนานาชาติ มธ. ปี การศึกษา 2555
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน
คณะ และแต่ละคณะจะมีหลักสู ตรที่เป็ นนานาชาติมากน้อยไม่เท่ากัน หากเป็ นการประเมินทั้งคณะจะแตกต่าง
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และมี 1 หลักสูตรที่เป็ นหลักสู ตรภาษาอังกฤษ หากประเมินทั้งคณะจะเท่ากับอีก 10 หลักสูตรต้องใช้เกณฑ์
เดียวกันหรื อไม่ เช่น ตัวบ่งชี้ มธ. 3 ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมด คือ หากมีอาจารย์
100 คน ต้องมีอาจารย์ 10 คนเป็ นชาวต่างชาติ ทั้งที่หลักสู ตรภาษาอังกฤษมีเพียงหลักสู ตรเดียว ซึ่งเกณฑ์น้ ีจะมี
ผลดีกบั คณะที่มีหลักสู ตรมากน้อยไม่เท่ากันหรื อไม่
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในเรื่ องการกําหนดเวลา มธ. 2 ร้อยละของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อนักศึกษาทั้งหมด หากจะนับได้ตอ้ งไปอยูต่ ่างประเทศหรื อมาศึกษาที่
มธ. อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในส่วนนี้เห็นว่า จะมีนกั ศึกษาแลกเปลี่ยนน้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ซึ่งน่าจะนับ
ได้แต่ค่านํ้าหนักอาจจะไม่เท่ากัน ในส่ วนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรื อไม่ เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ มธ. 3 ร้อยละ
ของอาจารย์ชาวต่างชาติต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมดต้องสอนเป็ นเวลา 9 เดือน แต่หากไม่ถึง 9 เดือนสามารถนับ
ได้หรื อไม่ โดยให้มีค่านํ้าหนักน้อยกว่า ตัวบ่งชี้ มธ. 4 ก็เช่นเดียวกัน คือ ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก
และรับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด ซึ่งในเกณฑ์กาํ หนดไว้ตอ้ ง 3 เดือนขึ้นไป แต่หากมีการแลกเปลี่ยนน้อยกว่า 3
เดือนก็น่าจะนับได้ แต่ค่านํ้าหนักอาจจะไม่เท่ากันก็ไม่มีปัญหาใด
3. แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า หากยอมรับตัวบ่งชี้ท้ งั 4 ตัวในระดับคณะจะมีปัญหา
คือ เรื่ องประสิ ทธิภาพ หากตัวบ่งชี้ มธ. 3 และ มธ. 4 เป็ นการเพิ่มจํานวนอาจารย์โดยไม่ได้คาํ นึงถึงตัวอื่นแล้ว
ประสิ ทธิภาพของการทํางานจะลดลง เพราะมีอาจารย์เพิม่ ขึ้นแต่ผลผลิตเท่าเดิม ประเด็นที่สอง ในการชี้แจงเมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 มีการชี้แจงเรื่ องเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่ องของความเป็ นธรรม แต่ในกรณี น้ ี
ได้เริ่ มต้นด้วยความไม่เป็ นธรรม เพราะนําค่าเฉลี่ยของคณะที่ผา่ นอยูแ่ ล้วมากําหนดคณะที่ไม่เคยมีการจัดการ
เรี ยนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็ นเรื่ องของความเป็ นธรรมและเป็ นอีกกรณี หนึ่งที่ตอ้ งพิจารณา ใน
กรณี ของการหาตัวหารต้องนําจํานวนของตัววัดที่อยูใ่ นหลักสูตรมากกว่าจํานวนของทั้งหมด เช่น หากจะ
พิจารณาว่า ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย คือ ให้บริ การ
นักศึกษาไทย แต่เมื่อกําหนดให้มีหลักสูตรนานาชาติ 1 โครงการ ต้องนําจํานวนทั้งหมดมาหารทําให้ขดั แย้งกับ
พันธกิจที่จะต้องผูกพันกับงบประมาณแผ่นดิน ส่ วนประเด็นสุ ดท้ายคือ ตัวชี้วดั ลักษณะนี้ไม่คาํ นึงถึงสภาพความ
เป็ นจริ งและการบริ หารงาน เพราะตัวชี้วดั นี้ใช้บงั คับย้อนหลังในปี การศึกษา 2555 แต่การจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นการทําล่วงหน้า ซึ่งได้มีการจัดการเรี ยนการสอนไปแล้ว และหากต้องเพิ่มจํานวนในตัวบ่งชี้ มธ. 3 และ
มธ. 4 จริ ง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไรในการที่จะให้อาจารย์ถูกกําหนดเปอร์เซ็นต์ที่มีขอ้ บังคับในลักษณะ
นี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับภาพรวมคือ มหาวิทยาลัยคงไม่มีช่องว่างมากพอที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนจํานวนอาจารย์
และเกณฑ์ที่สามารถวัดได้ง่ายในความเป็ นนานาชาติ เช่น จํานวนหลักสูตรนานาชาติต่อจํานวนหลักสู ตรทั้งหมด
จะเห็นว่า สัดส่ วนของความเป็ นนานาชาติเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด หรื อนักศึกษาโครงการนานาชาติต่อนักศึกษา
ทั้งหมด โดยจะสะท้อนถึงความเป็ นนานาชาติท้ งั หมด ซึ่งทําได้ง่ายและทําได้ทนั ที
4. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในตัวชี้วดั มธ. 3 ซึ่งต้องเป็ นอาจารย์

- 25 ชาวต่างชาติที่มีสญ
ั ญาจ้างไม่ต่าํ กว่า 9 เดือน ปัญหาของคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน คือ อาจารย์
ผูส้ อนในลักษณะกึ่งวิชาชีพจะสอนหลายมหาวิทยาลัย จึงไม่ตอ้ งการทําสัญญากับคณะฯ เพียงแห่งเดียว แต่มีการ
สอนเป็ นประจํามากกว่า 5 ปี ที่ผา่ นมา กรณี น้ ีจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ตัวชี้วดั มธ. 4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและ
รับเข้าต่ออาจารย์ท้ งั หมด เกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัยที่กาํ หนดไว้ 7.5 คะแนนเป็ นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสู ง เมื่อถึงเวลา
จริ งแม้แต่คณะศิลปศาสตร์ที่มีการแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าอาจารย์พอสมควรอาจจะไม่ผา่ นการประเมินก็
ได้ เพราะมีการกําหนดเกณฑ์ไว้สูงพอสมควร ขอให้สาํ รวจคณะต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย
6. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการทําย้อนหลัง และทาง
สํานักส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพได้ขอให้คณะต่าง ๆ จัดเตรี ยมข้อมูลของตัวบ่งชี้ท้ งั 4 ตัวนี้ แต่เกณฑ์
ในครั้งที่แล้วไม่ผา่ นเนื่องจากคณะต่าง ๆ ขอให้กลับไปทบทวนใหม่ จึงได้นาํ ไปผ่านกระบวนการ QA ของ
มหาวิทยาลัยและนําเสนอ ก.บ.ม. ในครั้งนี้ หากยังเลื่อนออกไปอีกอาจจะไม่ทนั ตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2555 แต่ก็
ไม่มีปัญหาใด เพราะเป็ นเพียงการผลักดันเพื่อขับเคลื่อนภายในมหาวิทยาลัย
7. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการประเมินภายในเพื่อพิจารณาว่า แต่ละคณะมีการผลักดันใน
เรื่ องนี้เพียงใด ในกรณี น้ ีเหมือนเป็ นการย้อนกลับมาหารื อในเรื่ องหลักการว่า ควรประเมินคณะหรื อไม่ จึงขอให้
นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไปอีก เพราะเป็ นการประเมินที่ไม่มีการลงโทษใด
8. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ความตั้งใจของเรื่ องนี้เกิดขึ้นจากตัว
บ่งชี้ของ มธ. ไม่มีการกล่าวถึงความเป็ นนานาชาติ และ มธ. ต้องถูกประเมินโดย QS World University Ranking
และ Time University Ranking
9. ประธานกล่าวว่า ขอให้นาํ เสนอเรื่ องนี้ในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้นาํ เสนอทั้ง
รายละเอียดและหลักการ
10. รักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษากล่าวว่า หลักสูตรนานาชาติที่มีความ
ร่ วมมือมากกว่า 2-3 คณะจะนับรวมทุกคณะได้หรื อไม่
11. ประธานกล่าวว่า ได้ สามารถนับได้ท้งั 3 คณะ
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า เห็นด้วยกับการมีตวั ชี้วดั ความเป็ น
นานาชาติ ซึ่งปี นี้เป็ นปี แรกและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนที่ต่าํ ทุกตัวบ่งชี้ แต่ควรจะวัดโดยไม่
นําไปรวมกับคะแนนรวม
13. ประธานกล่าวว่า กรณี แบ่งเป็ นสองเรื่ อง คือ หลักการและรายละเอียด หากรายละเอียดทุก
คณะได้คะแนนไม่ดี ควรปรับตัวชี้วดั ให้จาก 10% เหลือ 5% หรื อ 3% ได้ แต่กรณี น้ ีเหมือนกับยังไม่เห็นด้วยกับ
หลักการ
14. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า กรณี น้ ีเห็นด้วยกับหลักการ
แต่วิธีคิดน่าจะคิดแยกแต่ละหลักสู ตร ไม่ควรประเมินรวมทั้งคณะ

- 26 15. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีคณะต้องถูกประเมิน หากมี 10 หลักสู ตรและคณะประเมินผ่าน
1 หลักสูตรที่เป็ นหลักสู ตรภาษาอังกฤษ และจะกล่าวว่า คณะผ่านการประเมินนั้น ไม่สามารถทําได้ การวัดผลใน
ลักษณะนี้เพราะต้องการให้คณะเปิ ดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มากขึ้น หรื อวิชาที่เป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึ้น
หรื อผลักดันให้มีนกั ศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
16. แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า หากเป็ นไปตามที่อธิการบดีช้ ีแจง น่าจะวัดผลใน
วิชาที่เปิ ดให้นกั ศึกษาไทยและเป็ นวิชาที่ใช้ภาษานานาชาติ เพราะหากเป็ นเช่นนั้นก็จะวัดความเป็ นนานาชาติ
ด้วยตัวเอง ไม่จาํ เป็ นต้องมีเงื่อนไขจํานวนมาก หรื อวัดผลว่า นักศึกษาที่จบจาก มธ. ผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าทางภาษา
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเช่น มีการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษหรื อภาษานานาชาติอย่างน้อย 3-5 วิชา หรื อมีการสอบได้
ระดับดี ซึ่งน่าจะเป็ นทางออกที่ดีทางหนึ่ง
17. ประธานกล่าวว่า ตัวชี้วดั มธ. 1 – มธ. 4 เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้กนั ทัว่ โลก เมื่อมีการไปเยือน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็จะถูกถามว่า มีนกั ศึกษาต่างประเทศใน มธ. กี่คน และมีนกั ศึกษาไทยมา
แลกเปลี่ยนกี่คน ซึ่งเป็ นคําถามที่เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่งตัวชี้วดั มธ. 1 – มธ. 2 ต้องวัด แต่ตวั ชี้วดั อื่นหากจะวัด
เพิม่ ก็สามารถทําได้ แต่หากจะไม่วดั ตัวใดเลยนั้น ไม่สามารถทําได้ เพราะจะไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการวัด
แต่หากจะเพิ่มตัวชี้วดั อื่น เช่น มธ. 5 มธ. 6 หรื อ มธ. 7 เรื่ องหลักสู ตร หรื อจํานวนนักศึกษาที่จะสอบผ่าน
สามารถทําได้ท้ งั หมด ส่ วน มธ. 1- มธ. 4 ต้องมีการวัดผล มิฉะนั้นหากได้คะแนนเต็ม 5 แต่วดั เฉพาะนักศึกษา
ธรรมศาสตร์ แต่ไม่เป็ นมาตรฐานสากลก็เป็ นไปไม่ได้ ขอให้ผชู ้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
เรื่ องนี้ในที่ประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ผชู ้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

5.2 เรื่อง พิจารณางบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมระหวางปครั้งที่ 1
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแถลงว่า ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิม่ เติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 5,640,550 ล้านบาท ดังนี้
1. งบรายได้มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)
1,099.290 ล้านบาท
2. งบรายได้หน่วยงาน
2,942.160 ล้านบาท
3. งบรายได้หน่วยงานในกํากับ
1,599.100 ล้านบาท
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดทํางบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิม่ เติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

- 27 จํานวน 156.995 ล้านบาท ดังนี้
1. งบรายได้มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)
22.000 ล้านบาท
2. งบรายได้หน่วยงาน
114.495 ล้านบาท
3. งบรายได้หน่วยงานในกํากับ
20.500 ล้านบาท
ในส่ วนของมหาวิทยาลัยที่ของบเพิ่มเติม 22 ล้านบาท มาจากการประมาณรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
เงินที่นาํ ไปใช้ส่วนใหญ่เป็ นการนําไปใช้เพื่อลงทุน 89% เพื่อการดําเนินการเพียง 11% ส่ วนหลักที่มหาวิทยาลัย
คือ ในส่ วนของท่าพระจันทร์จะมีการปรับปรุ งโรงอาหาร และห้องรับรองตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ เป็ นเงิน
7,500,000 บาท บวกกับการใช้เงินเพื่อซ่อมบํารุ ง ในส่ วนของศูนย์รังสิ ตใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อนําไป
ปรับปรุ งห้องทํางานและห้อง Lab และห้องทํางานของหน่วยงานใหม่ที่ไปใช้บริ การของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อาคาร บร.5 คือ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ ในส่ วนนี้มหาวิทยาลัยได้นาํ
เงินไปช่วยในการปรับปรุ งอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เมื่อคณะใหม่มี
อาคารของตัวเองในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า การพัฒนาอาคารก็จะเป็ นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการใช้งานต่อไป ส่ วนของหน่วยงานที่ของบประมาณเพิม่ เติมมีหน่วยงานที่ไม่ได้ขอใช้เงินสะสม
5 หน่วยงาน เป็ นการประมาณการรายได้ ส่ วนคณะที่มีการใช้เงินสะสมแต่เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้เงินสะสม 3.424 ล้านบาท คณะที่ขอใช้เงินสะสมเกินเกณฑ์ในการใช้จ่ายครั้งนี้ คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการขอใช้
ั ฑ์และการปรับปรุ ง
เงินเกินกว่าเกณฑ์ค่อนข้างมาก คือ 24.722 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เงินที่นาํ ไปใช้เพื่อซื้อครุ ภณ
ซ่อมแซม ในส่ วนที่ใช้เพื่องบดําเนินการเป็ นเงิน 2 ล้านบาท เพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเพือ่ ดึงดูดนักศึกษา
ที่มีความสามารถเข้ามาเรี ยนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ วนสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาใช้เงินเกิน
เกณฑ์เป็ นจํานวน 556,300 บาท หน่วยงานในกํากับมีการใช้เงินสะสมอยู่ 2 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยสหวิทยาการ
ซึ่งขอตั้งงบประมาณเพียง 500,000 บาท ส่ วนคณะที่ใช้เงินสะสมเกินเกณฑ์คือ วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ขอใช้เงินสะสม 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุ งห้องเรี ยนและอาคารที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็ นภาพรวมทั้งหมด
ของการใช้เงินสะสมบางส่ วน และบางหน่วยงานก็ประมาณการรายได้และหารายได้เพิม่ เติมก็นาํ มาใช้ในการตั้ง
งบประมาณ ในภาพรวมการตั้งงบประมาณส่ วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการลงทุน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ดังนี้
1. เห็นชอบให้ 3 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา และวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ นําเงินสะสมมาตั้งงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
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2. เห็นชอบการจัดทํางบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 เป็ นเงิน 156,995,489 บาท จาก 3 แหล่ง
งบประมาณ
2.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย เป็ นเงิน 22,000,000 บาท เป็ นการทํางบแบบ
สมดุล
2.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 8 หน่วยงาน เป็ นเงิน 114,495,489 บาท
(1) คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
10,000,000 บาท
(2) คณะพยาบาลศาสตร์
338,880 บาท
(3) คณะศิลปศาสตร์
2,600,000 บาท
(4) สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาฯ
300,000 บาท
(5) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
72,554,809 บาท
(6) คณะวิศวกรรมศาสตร์
3,423,500 บาท
(7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24,722,000 บาท
(8) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
556,300 บาท
2.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกํากับ 2 หน่วยงาน เป็ นเงิน 20,500,000 บาท
(1) วิทยาลัยสหวิทยาการ
500,000 บาท
(2) วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
20,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ. ที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์ฉบับต่าง ๆ
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2556 จํานวน 659 ข่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง รายรับจริงและรายจายจริงจากงบประมาณรายจายจากเงินรายได มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 3 แหล่ง คือ (1) งบหน่ วยงาน (2) งบหน่วยงานในกํากับ และ
(3) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 แหล่ง รวม 46 หน่วยงาน ในรอบเวลานี้มี 1 หน่วยงานที่

- 29 ไม่ได้รายงานผล คือ ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายรับจริ งและรายจ่ายจริ งรวม 45 หน่วยงาน สรุ ป
ได้ ดังนี้
1. ยอดรวมของทั้ง 3 แหล่ง ประมาณการรายรับ 1,096.859 ล้านบาท รับจริ ง 1,328.134
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 121.1 ประมาณการรายจ่าย 774.098 ล้านบาท จ่ายจริ ง 829.663 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 107.2 จําแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้
รายรับ (ล้านบาท)
รายจ่าย (ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ/
หน่วยงาน
ประมาณการ รับจริ ง
%
ประมาณการ จ่ายจริ ง %
1. งบหน่วยงาน
1) คณะ/สํานัก/สถาบัน 230.709
256.005 111.0 170.465
111.487 65.4
2) โรงพยาบาลฯ
346.794
357.915 103.2 129.937
128.530 98.9
2. งบหน่วยงานในกํากับ

224.532

246.474

100.8

198.872

165.399

83.2

3. งบรายได้มหาวิทยาลัย 274.824
467.740 170.2 274.824
424.247 154.4
(สํานักงานอธิการบดี)
รวม 45 หน่วยงาน
1,096.859
1,328.134 121.1 774.098
829.663 107.2
2. รายรั บ รายจ่าย ในแต่ละหน่ วยงานดังรายละเอียดในตารางที่ 1 พบว่า
2.1 มี 9 หน่ วยงาน คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
สํานักเสริ มศึกษาฯ สถาบันเอเชี ย วิทยาลัยสหวิทยาการ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา และศูนย์อินเดี ยศึกษารายจ่ายมากกว่ารายรั บ เนื่ องจากนําเงิ นสะสมมาตั้งเป็ น
งบประมาณและได้รับอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
2.2 เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่าย เพื่อพิจารณาการ
ใช้เงินตามแผนโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรื อมีค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่าย
อยูใ่ นช่วง 90-110% จํานวน 45 หน่วยงาน ที่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุ ปได้ ดังนี้
ในภาพรวม 45 หน่ วยงาน ใช้งบประมาณคิดเป็ นร้อยละ 107.2 เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ที่ต้ งั ไว้ในไตรมาสที่ 1 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ มีการใช้สูงสุ ดคือร้อยละ 98.9 หน่ วยงานที่มีการใช้
จ่ายสู งสุ ดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มจัดการเรี ยนการสอน คือ คณะเศรษฐศาสตร์ (99.9%) กลุ่มสถาบันวิจยั
และสนับสนุ นการเรี ยนการสอน คือ สถาบันไทยคดี ศึกษา (107.3%) กลุ่มหน่ วยงานในกํากับ คือศูนย์
อาเซี ยนศึกษา มธ. (98.6%)
3. เมื่อพิจารณารายจ่ายตามกรอบการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้ าไปสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั พัฒนาสู่ ความเป็ นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยของประชาชน เมื่อสิ้ นไตรมาสที่ 1 พบว่าแต่ละ

- 30 หน่วยงาน (ไม่รวมหน่วยงานในกํากับ ) ได้มีการใช้งบประมาณในแต่ละเป้ าหมายเมื่อเทียบกับงบที่ต้ งั ไว้ท้ งั ปี
ดังนี้
3.1 มุ่งเป้ าสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั พบว่า
(1) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 18 หน่วยงาน มี 9 หน่วยงานที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ และมี 3 หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายสูงสุ ด คือ คณะสหเวชศาสตร์ (64.1 %) คณะพาณิ ชยศาสตร์ (27.3
%) และคณะศิลปศาสตร์ (14.0 %)
(2) หน่ วยงานในกลุ่มสถาบันวิจยั 3 หน่ วยงานยังไม่ได้ใช้งบประมาณในไตรมาส
นี้
(3) หน่ วยงานในกลุ่มสนับสนุ นการเรี ยนการสอน 4 หน่ วยงาน ทั้ง 4 หน่ วยงาน
ไม่ต้ งั งบประมาณในด้านนี้
(4) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ ตั้งงบประมาณไว้ 10.50 ล้านบาท แต่ยงั ไม่ได้ใช้
งบประมาณในไตรมาสนี้
3.2 มุ่งเป้ าไปสู่ ความเป็ นนานาชาติ พบว่า
(1) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 18 หน่วยงาน มี 3 หน่วยงานที่ไม่จดั ทํางบในด้านนี้
คือ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร คณะวารสารศาสตร์ฯ และคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้ มี 3 หน่ วยงานที่มีการใช้
งบประมาณสู งสุ ด คือ คณะพาณิ ชยศาสตร์ฯ (34.2 %) สถาบันภาษา (24.3 %) และคณะศิลปศาสตร์ (20.8%)
(2) หน่ วยงานในกลุ่มสถาบันวิจยั 3 หน่ วยงาน กลุ่มสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
4 หน่ วยงาน และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ไม่ต้ งั งบประมาณในด้านนี้
3.3 มุ่งเป้ าสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน พบว่า
(1) หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน 18 หน่วยงาน มี 3 หน่วยงานที่มีการใช้
งบประมาณสูงสุ ด คือ คณะศิลปศาสตร์ (38.6 %) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร (20.4 %) และคณะพยาบาล
ศาสตร์ (18.2%)
(2) หน่วยงานในกลุ่มสถาบันวิจยั 3 หน่วยงาน มีการใช้จ่ายดังนี้ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา (7.4%) สถาบันไทยคดีศึกษา (3.8 %) และสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (0.9%)
(3) หน่ วยงานในกลุ่มสนับสนุ นการเรี ยนการสอน 4 หน่ วยงาน มี 2 หน่ วยงาน
คือ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และสํานักทะเบียนและประมวลผลที่ไม่ได้ต้ งั
งบประมาณด้านนี้ ทั้งนี้ สาํ นักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมมีการใช้จ่ายงบประมาณ (14.8%)
(4) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตั้งงบประมาณไว้ 1,313.950 ล้านบาท จ่ายจริ ง 46.283
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.5
โดยสรุ ปพบว่า การใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 3 เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย คือ การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั พัฒนาสู่ ความเป็ นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ในไตรมาสที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบ

- 31 กับที่ต้ งั ไว้ท้ งั ปี ยังอยูใ่ นอัตราที่ต่าํ โดยมีการใช้เพียง 6.7% 17.3% และ3.6% ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะ
มีการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ 3 เป้ าหมายมากขึ้นในไตรมาสต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553 ป 2554 และป 2555
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบภายในขอ
รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ดังนี้
1. การนําส่ งงบการเงินประจําปี 2555 ตามระเบียบต้องนําส่ งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปิ ดงบการเงินตามปี การศึกษาสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
ต้องนําส่ งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
1.1 งบการเงินเงินรายได้หน่วยงาน รวม 43 หน่วยงาน
1. นําส่ งงบการเงินภายในระยะเวลาตามระเบียบ 19 หน่วยงาน
2. นําส่ งงบการเงินล่าช้า
11 หน่วยงาน
3. ยังค้างส่ งงบการเงิน
13 หน่วยงาน
1.2 งบการเงินโครงการบริ การการศึกษา รวม 69 โครงการ
1. นําส่ งงบการเงินภายในระยะเวลาตามระเบียบ 40 โครงการ
2. นําส่ งงบการเงินล่าช้า
28 โครงการ
3. ยังค้างส่ งงบการเงิน
1 โครงการ
2. มีหน่วยงานที่ยงั ค้างส่ งงบการเงินปี 2555 จํานวน 13 หน่วยงาน
3. วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็ นหน่วยงานเดียวที่ยงั ค้างส่ งงบการเงินเงินรายได้หน่วยงาน และงบ
โครงการบริ การการศึกษา (โครงการปริ ญญาโท สาขาวิชาสตรี ศึกษา) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2555 รวม 3
ปี งบประมาณ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง การจัดทําปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรีปกติ ปการศึกษา 2557
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สาํ นักทะเบียนและ
ประมวลผลได้นาํ เสนอขออนุมตั ิหลักการในการกําหนดปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับปริ ญญาตรี ปกติ ประจําปี
การศึกษา 2557 (เข้าสู่ อาเซียน) ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 4 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมมีการ

- 32 ปรับแก้วนั เปิ ดภาค และเพิม่ สัปดาห์งดการเรี ยนการสอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของภาค 2 เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
นั้น จะงดการเรี ยนการสอนในวันที่ 11-17 เมษายน ของทุกปี ส่ วนกําหนดการต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า ปี 2557 นักศึกษาจะจบการศึกษาและจะว่างอยูช่ ่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีการกล่าว
โดยตลอดว่า จะไม่ให้นกั ศึกษาปล่อยเวลาให้วา่ ง แต่จะรับเข้ามาเพื่อสอนภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอาเซียน ทั้งนี้
ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลรับเรื่ องนี้ไปพิจารณา โดย
พิจารณาว่า เมื่อนักศึกษาสอบได้แล้วจะทําอย่างไร แทนที่จะให้นกั ศึกษาว่างไปถึงเดือนสิ งหาคม 2557 ซึ่งมติ
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย คือ ต้องการรับนักศึกษาเข้ามาทันที และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษาพิจารณาว่า จะทําเรื่ องใดได้บา้ ง และนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า วันสอบปลายภาคการศึกษา 1 เลยมาถึงวันที่ 28 ธันวาคม
2557 โดยหมายเหตุระบุวา่ วันสอบไล่ของคณะนิติศาสตร์ที่ตอ้ งจัดสอบวิชาละหนึ่งวันสําหรับวิชาบังคับ
สําหรับคณะอื่นจะจัดสอบเร็ วกว่านี้ได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ได้ เพราะวันสุ ดท้ายคือ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 คณะอื่นสามารถจัดสอบเร็ ว
กว่านี้ได้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า สําหรับวันสอบเป็ นการกําหนด Section
เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกันและมีปัญหาในวันสอบ เพราะฉะนั้นวันสอบสําหรับวิชาหลาย Section จะนํามาไว้ในช่วง
ท้าย เพราะฉะนั้นวันสอบปลายภาคหากไม่ใช่วิชาที่มีหลาย Section สามารถจัดในวันอื่นได้ ยกเว้นคณะ
นิติศาสตร์ซ่ ึงจะมีการจัดวิชาเลือกเป็ นอีกระบบหนึ่ง แต่โดยทัว่ ไปสํานักทะเบียนและประมวลผลได้หารื อกับ
คณะต่าง ๆ ว่า ต้องนําวิชาที่มีการเรี ยนการสอนหลาย Section ไปอยูใ่ นช่วงท้าย โดยจะกําหนดช่วงการสอบเป็ น
เวลา 20 วัน มิฉะนั้นจะเกิดปัญหากับหลักการของมหาวิทยาลัยที่จะให้เรี ยนข้ามคณะหรื อสาขา เพราะจะมีปัญหา
ว่า ต้องตรวจสอบตลอดเวลากับปัญหาวันสอบที่ซ้ าํ ซ้อนกัน สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงหารื อกับคณะต่าง
ๆ ว่า การจัดสอบวิชาที่มีการสอนหลาย Section จะมีการจัดสอบ 20 วัน เพราะต้องจัดสอบให้กบั วิชาหลาย
Section ที่ตอ้ งสอบทุก Section พร้อมในวันเดียวกัน
ประธานกล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจจะไม่ตอ้ งจัดสอบถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ขอให้
พิจารณาในการจัดตารางสอบในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ขอให้ใช้หลักการที่สาํ นักทะเบียนและประมวลผล
แจ้งว่า หากเป็ นวิชาหลาย Section ต้องไปอยูใ่ นช่วงท้าย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า การรับนักศึกษาชั้นปี 1 ในปี 2557 ทาง
สพฐ. ไม่มีการเตรี ยมกิจกรรมใดให้นกั ศึกษาเลยใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ไม่มี
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นานาชาติกจ็ ะต้องมีนกั ศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ หากกําหนดสอบถึงวันที่ 28 ธันวาคม ก็จะข้ามช่วง
คริ สต์มาสไปแล้ว วันสําคัญของชาวต่างชาติคือ วันที่ 24 และ 25 ธันวาคม ของทุกปี หากสามารถดําเนินการ
สอบให้จบภายในวันที่ 23 ธันวาคม ก่อนถึงเทศกาลคริ สต์มาสอีฟ และคริ สต์มาส เพราะในต่างประเทศจะหยุด
ตั้งแต่ก่อนวันคริ สต์มาส
ประธานกล่าวว่า หากจะเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นนานาชาติ แต่ทาํ ในลักษณะนี้กจ็ ะไม่มี
ความเป็ นนานาชาติเท่าใด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะกระทบกับวันปี ใหม่ และวัน
เปิ ดภาคในวันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคม และจะมีผลกับการส่ งคะแนนสอบ จากการพิจารณาไม่ควรจะ
ปรับเปลี่ยนแล้ว แต่หากจะปรับต้องปรับให้มีการสอบในช่วงเช้า กลางวัน และเย็นในวันเดียวกัน แต่จะมีปัญหา
ในเรื่ องการหาเจ้าหน้าที่คุมสอบ
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากต้องการเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นนานาชาติ ขอให้คณะที่มี
ความเป็ นนานาชาติแล้วจัดสอบให้เสร็ จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ หรื อ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การจองชองทีวีดิจติ อล
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะมีการจองช่องทีวี
ดิจิตอล โดยจะร่ วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกหลายมหาวิทยาลัย และเสนอขอเป็ น 1 ช่อง เพื่อเป็ น
ช่องรวมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะหาก มธ. ขอเพียงมหาวิทยาลัยเดียวจะไม่ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง การพิจารณางบประมาณแผนดินป 2557
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เป็ นช่วงการพิจารณางบ
แผ่นดินของปี 2557 ในเรื่ องการเร่ งรัดการดําเนินงานของงบปี 2556 คือ ในส่ วนของอาคารใหม่ 2 อาคาร คือ
อาคารราชสุ ดาของคณะทันตแพทยศาสตร์ และอาคารผูส้ ู งอายุของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอให้ดาํ เนินการให้เสร็ จภายในเดือนมีนาคม โดยเสนอเรื่ องไปยังสํานักงบประมาณไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม
2556 ซึ่งขณะนี้ตอ้ งมีการเตรี ยมร่ างสัญญาต่าง ๆ และประสานกับฝ่ ายกฎหมาย มิฉะนั้นสํานักงบประมาณจะมี
ปัญหาว่า ยังไม่เห็นผลที่ได้รับ และการใช้จ่ายงบประมาณของ มธ. ค่อนข้างล่าช้า ส่ วนงบใหม่ของปี 2557 หาก

- 34 สิ่ งใดได้รับการอนุมตั ิชดั เจนแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไปจะนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เรื่ องใดสามารถ
เตรี ยมการได้จะได้เตรี ยมการล่วงหน้า เช่น โครงการปี เดียวจะได้รับอนุมตั ิในเรื่ องใดบ้าง ในปี 2556 อาจจะ
ได้รับอนุมตั ิในส่ วนของผูพ้ กิ ารประมาณ 9 ล้านบาท ส่ วนของ มธ. ศูนย์ลาํ ปางจะได้รับอนุมตั ิท้ งั หมดจากงบปี
เดียว ส่ วนครุ ภณ
ั ฑ์จะได้รับอนุมตั ิ 60 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์เครื่ องมือฯ หน่วยงานละ 20 ล้านบาท ขณะนี้กาํ ลังต่อรองว่า ขอให้เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์
ทางด้านการแพทย์เพิ่มอีก 20 ล้านบาท และงบของ มธ. ที่มีการพิจารณาหลายครั้งแล้วและจะพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งจะอยูท่ ี่ 3,190 ล้านบาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง การทําประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สอบถามว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการประกันชีวิตหรื อ
ประกันอุบตั ิเหตุหรื อไม่ ในกรณี น้ ีเห็นว่า ควรจะมีการประกันชีวิตหรื อประกันอุบตั ิเหตุ
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีขอให้กาํ หนดเป็ นนโยบาย เพราะเห็นด้วยว่าควรมีการประกันชีวิตหรื อ
ประกันอุบตั ิเหตุ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมี 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่บงั คับและ
ส่ วนที่สมัครใจ ซี่งไม่มีการบังคับ แต่หากจะให้มีการเปิ ดกว้างก็สามารถสมัครได้ตลอด แต่ในกรณี น้ ีตอ้ งการให้
บังคับใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ขอให้เริ่ มใช้บงั คับในปี การศึกษาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.4 เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า จากการศึกษาร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
เสนอต่อรัฐบาลและสภาผูแ้ ทนราษฎร โครงสร้างของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยมักจะไม่ผา่ นทุกมหาวิทยาลัย
ซึ่ง มธ. ก็เสนอโครงสร้างนี้ดว้ ย จึงต้องการให้อธิการบดีช่วยให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยไม่หลุดจากโครงสร้าง
นี้ เพราะเกรงว่าเมื่อถึงคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะแปรให้เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น แต่ มธ. มีสภาอาจารย์และ
สภาข้าราชการคู่กนั มาตลอด
ประธานกล่าวว่า ประเด็นนี้รับไปดําเนินการต่อ ซึ่งคงไม่มีปัญหาใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 35 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชั้น 3
มธ. ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

