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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนา
3. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์
สุ ขศาสตร์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุ ภทั รกุล
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
17. อาจารย์ ดร.จันทนี
เจริ ญศรี
แทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุ ข
แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิศิษฐ วัฒนเรื องโกวิท แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
22. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
24. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

-225. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
26. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
27. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
28. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
29. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
30. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงค์ กิติภาวงศ์ แทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
32. นางจันทร์จิรา
ขันพันธ์
แทนคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
34. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
35. นางจันทนี
พานิชผล
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
36. นางฉันทิชา
ศรี โยธิน
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
37. นางดวงรัตน์
อเนกเวียง
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธชั สุ นทรวิภาต แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
40. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
41. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พฒั นา แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
42. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
43. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
44. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์
45. นายสุ รชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
46. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
47. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
48. นายไชยรัตน์
อยูแ่ สง
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
49. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
50. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

-33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั

ศุภชลาศัย

4. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ

บุญมี

5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกลุ

รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่ง มธ
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้ อง ศรี สนิท
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปรี ดี ฤทธิรงค์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุ เอียนทรเมธี ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
11. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
12. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
13. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
14. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
15. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
16. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรและบริ หารการศึกษา
17. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
18. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
19. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
20. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
21. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

-4ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการวันนักวิจัย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการวันนักวิจยั จากวันอาทิตย์ 12 มกราคม 2557 เป็ นวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องชมวัง
หอประชุมกองทัพเรื อ ขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง เอกสารและของที่ระลึกแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารและของที่ระลึกมอบให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมดังนี้
1. จุลสารข่าวคณะนิติศาสตร์ มธ. ปี ที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2556
2. วารสารอินเดียศึกษา มธ. ฉบับพิเศษ ปี 2557 ของศูนย์อินเดียศึกษา
3. หนังสื ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนและแนวคิดระบบข้อมูลในโซ่อุปทาน ของ
รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวตั น์
4. จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. เสื้ อที่ระลึกในโอกาสปี ใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์
6. ถุงและเสื้ อที่ระลึกในโอกาสปี ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. แก้วที่ระลึกในโอกาสปี ใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง สรุปการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้มีขอ้ สรุ ปสําคัญดังนี้ คือ ในฐานะที่เป็ นกลุ่มคณะที่มีลกั ษณะเฉพาะทางและต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กิจกรรมครบรอบ 80 ปี แห่ งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการและเชิญวิทยากร
ที่มีชื่อเสี ยงของแต่ละสาขาวิชามาให้ความรู ้ ในหัวข้อเรื่ อง “สังคมที่อยูร่ ะหว่างการเปลี่ยนผ่าน” โดยจะจัดควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการอภิวฒั น์สงั คมไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมศรี บูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การเขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีของโซเชีย่ ลเน็ตเวิรคใน
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อนาคต”
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“เทคโนโลยีของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คในอนาคต” โดย มร.คริ สโตเฟอร์ คอกซ์ รองประธานด้านการผลิต บริ ษทั เฟซบุค๊
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ห้องดุสิตธานีฮอลล์ ยังมีที่นงั่
เหลืออยูพ่ อสมควร หากบุคลากรคนใดต้องการเข้าร่ วมรับฟังขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 8 มกราคม 2557

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 19/2556 เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2556
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงาน
อธิการบดี ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 โดยกําหนดให้แก้ไขภายใน
วันที่ 3 มกราคม 2557 เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ
ชวงที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556)
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรร
อัตรา/วงเงิน และการถัวจ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราว่างข้าราชการทุกกรณี คืนหน่วยงานปี ละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑ์การจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนให้เต็มหน่วยงาน วงเงินค่าจ้างขั้น 23,720 บาท/เดือน (ปริ ญญาโท) หรื อ
32,300 บาท/เดือน (ปริ ญญาเอก) แล้วแต่กรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนให้ร้อยละ 70 กรณี ที่มีเศษ .50 ขึ้นไปให้ปัดเศษเป็ น 1 หรื อ
หน่วยงานใด มีอตั ราว่างเพียง 1 อัตราให้คืนเต็มจํานวน วงเงินค่าจ้างขั้น 15,190 บาท/เดือน (ปริ ญญาตรี )

-63. สายสนับสนุนวิชาการ กรณี เป็ นตําแหน่งในสายวิชาชีพเฉพาะและตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยขาด
แคลน ได้แก่ ตําแหน่งนิติกร นายแพทย์ พยาบาล บรรณารักษ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหน่งอื่นที่ ก.บ.ม.
กําหนดตามความจําเป็ นและเหมาะสม ให้จดั สรรคืนเต็มจํานวน
4. ห้ามมิให้หน่วยงานนําอัตราที่ได้รับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกว่าจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
5. กรณี หน่วยงานจ้างเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ถวั จ่ายวงเงินในการจ้างได้แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงิน
ค่าจ้างที่ได้รับจัดสรรต่อเดือน และไม่เกินจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรร โดยให้ถวั จ่ายวงเงินได้ตามหลักเกณฑ์การถัว
จ่ายเงิน
ในการนี้งานอัตรากําลังได้ตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
– 31 ธันวาคม 2556 แล้ว มีอตั ราว่างข้าราชการสายวิชาการ 4 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 2 อัตรา รวมทั้งสิ้ น 6
อัตรา ดังนั้นจึงเห็นควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแก่หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กําหนด จํานวน 6 อัตรา
แยกเป็ นสายวิชาการจํานวน 4 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 2 อัตรา ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ น
ต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
สายวิชาการ
1. คณะนิติศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
2. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
3. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 1 อัตรา
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
สายสนับสนุนวิชาการ
1. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 1 อัตรา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิยายขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์
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1. ย้ายเปลี่ยนตําแหน่งนางสาวสิ ริพร ไพจิตโรจนา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 6203 ค่าจ้าง 22,590 บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งบุคลากรปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 5952 ค่าจ้าง 22,590 บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยตัดโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
2. ตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางชวนชื่น อ้นจีน ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ ตําแหน่งเลขที่ 392 เงินเดือน 23,810 บาท กองคลัง ไปตั้งจ่ายที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
3. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ
ปริ ญญาตรี ตําแหน่งเลขที่ 6203 ค่าจ้าง 15,190 บาท สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ไป
ตั้งจ่ายที่กองคลัง เพื่อสับเปลี่ยนกับอัตราข้าราชการอัตราเลขที่ 392
4. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5917 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาโทเอก สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์”
2. จ้างนายสายตุลา ณ ระนอง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ 5917) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายสายตุลา ณ ระนอง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

-83.2.3 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์
เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6000 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาโทเอก ทางด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางเพลินพิศ สุ วรรณอําไพ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ (ตําแหน่ง
เลขที่ 6000) คณะพยาบาลศาสตร์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชุม คือ จากวุฒิวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) เป็ น พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางเพลินพิศ สุ วรรณอําไพ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ใหกับวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ จํานวน
1 อัตรา
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนเดือนละ 43,980
บาท เป็ นกรณี พิเศษ ให้กบั วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จํานวน 1 อัตรา
2. จ้างศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินนั ท์ ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 43,980 บาท โดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ในกรณี น้ ีที่ผา่ นมาได้เคยจัดสรรไปแล้ว 2 อัตรา โดยใช้เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล

-9มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินนั ท์ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
เสนอขอจ้าง Dr. Michael John O Leary เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 โดยให้ได้รับ
ค่าจ้างเดือนละ 37,120 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Dr. Michael John O Leary เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางอาจารย
ประจําตามสัญญา จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอขอเปลี่ยนแปลงการจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์
ชุนชาติประเสริ ฐ เป็ น รองศาสตราจารย์ ปารมี เหรี ยญกิตติวฒั น์ ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ ดังบันทึกคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ. 0516.20/ร. 1746 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็ น
รองศาสตราจารย์ ปารมี เหรี ยญกิตติวฒั น์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอขอจ้างรองศาสตราจารย์ พินยั ทองสวัสดิ์วงศ์ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ตาม
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542) ตามที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้เป็ นการจ้างแบบไม่เต็มเวลา โดยลดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและลด

- 10 ภาระงานสอนตามมาตรฐานงานให้นอ้ ยลง เพื่อบริ หารงบประมาณการจ้างให้อยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็ นอัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 27,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งรองศาสตราจารย์ พินยั ทองสวัสดิ์วงศ์ ผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรือ่ ง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2557) คณะศิลปศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแถลงว่า ด้วยคณะศิลปศาสตร์
ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งเป็ นหลักสูตร
เต็มเวลา ในระบบทวิภาค จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย ดําเนินการในรู ปแบบโครงการปกติ จัดการเรี ยนการสอน
ณ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป ปี การศึกษาละ 5 คน
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้วพบว่า หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับปั จจุบนั (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ข้นั สูงผ่านการวิจยั และสอดรับ
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็ นการขยายเครื อข่ายความร่ วมมือด้านความรู ้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิก
ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะศิลปศาสตร์ และให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- 11 ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแถลงว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) ซึ่งเป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค ดําเนินการในรู ปแบบโครงการปกติ มีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ น
แรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป ปี การศึกษาละ 5 คน
ฝ่ ายวิชาการพิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นแล้วพบว่า หลักสู ตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น หลักสู ตรยังมีลกั ษณะ
โดดเด่ น คื อ เน้น พัฒ นาทัก ษะการวิจ ัย ขั้น สู ง ทางเคมี สามารถประยุก ต์ใ ช้ความรู ้ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติเ พื่อสร้ า ง
วิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแถลงว่า หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ เปิ ดในปี การศึกษา 2552 มีเป้ ารับปี การศึกษาละ 20 คน ในช่วง 3 ปี แรก
(2552-2554) มีผขู ้ ้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา 6 คน 13 คน และ 14 คน ตามลําดับ ต่อมาในปี การศึกษา 2555 มีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรโดยเพิ่มแผนการศึกษาแผน ข และเพิ่มเป้ ารับ เป็ นปี การศึกษาละ 60 คน ในช่วงปี การศึกษา 2555-2556 มีผขู ้ ้ ึน
ทะเบียนเป็ นนักศึกษา 1 คน และ 4 คน ตามลําดับ และไม่มีนกั ศึกษาที่เลือกแผน ข ดังนั้น คณะจึงปรับปรุ งหลักสู ตรอีก
ครั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาตั้งแต่รุ่นปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป หลักสู ตรดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
หลักการสําคัญของการปรับปรุ งหลักสูตร คือ การปิ ดแผนการศึกษา แผน ข แผนการศึกษารายวิชาและศึกษาวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ จึงเหลือแผนการศึกษาเดียว คือ แผน ก แบบ ก 2 เมื่อปิ ดแผน ข จึงต้องปรับปรุ งในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ลดจํานวนรับนักศึกษา จาก ปี การศึกษาละ 60 คน เป็ น 20 คน
1.2 ยกเลิกข้อกําหนดในเรื่ องการสอบประมวลความรู ้ การวัดและประเมินผลวิชาการค้นคว้าอิสระ
และเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษา ของแผน ข

- 12 1.3 ปิ ดวิชาซึ่งเปิ ดให้เฉพาะนักศึกษาแผน ข รวม 12 วิชา คือ วิชาในหมวดวิชาการพัฒนางาน
วิศวกรรมทางการแพทย์ จํานวน 10 วิชา วิชา มอ.700 การค้นคว้าอิสระ 1 และ มอ.701 การค้นคว้าอิสระ 2
นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุ งอื่น ๆ อีก ดังนี้
1. ยกเลิกการสอบประมวลความรู ้ สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
2. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับที่ 4 และ 5 ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น ดังนี้
- ลําดับที่ 4 เดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เปลี่ยนเป็ น ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.อภิวฒั น์
มุตตามระ
- ลําดับที่ 5 เดิม รองศาสตราจารย์ นริ ศ เจริ ญพร เปลี่ยนเป็ น อ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทาง
การแพทย์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.4 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมติ ก.บ.ม. เรื่องการประกาศผลสอบใหนักศึกษาทราบกอน
สงสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแถลงว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้
แจ้งเวียนมติ กบม. ในการประชุม ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ให้ทุกคณะ/หน่วยงานประกาศผลสอบให้
นักศึกษาทราบก่อนส่ งสํานักทะเบียนและประมวลผล ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ศึกษารู ้ผลคะแนนก่อน หากมีขอ้ ทักท้วงให้คณะ/
หน่วยงานตรวจสอบให้แล้วเสร็ จก่อนส่ งสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อลดจํานวนการขออนุมตั ิแก้ไขเกรดใน
ภายหลัง หลังจากเวียนมติไปแล้วปรากฏว่ามีการสอบถามถึงแนวทาง/วิธีการประกาศผลสอบ ผลบังคับใช้ ฝ่ ายวิชาการ
จึงได้เสนอแนวทางให้ กบม.พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ดังนี้ คือ ให้ประกาศ
ก่อนส่ งผลสอบตามปฏิทินการส่ งผลสอบไล่ของมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ติดประกาศที่บอร์ด
ส่ วนกลางของแต่ละภาควิชาในคณะนั้นๆ โดยมีระยะเวลาสิ้ นสุ ดการติดประกาศ เมื่อคณะส่ งเกรดให้แก่สาํ นักทะเบียน
และประมวลผล ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาค 2/2556 เป็ นต้นไป
ตามแนวทางที่ฝ่ายวิชาการเสนอข้างต้น มีการตั้งข้อสังเกตว่า คณะมีรายวิชาจํานวนมาก รายวิชาที่มี
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนจํานวนกว่าพันคนจะประสบปัญหาเป็ นอันมากในการดําเนินการตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ
ดังนั้น ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และสัมมนาพิจารณา
กําหนดระยะเวลาและแนวทางการประกาศผลสอบล่วงหน้าที่เหมาะสมเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของ
คณะ ฝ่ ายวิชาการขอเสนอให้แต่ละคณะ/หน่วยงานมีกลไกระดับภาควิชาเพื่อให้นกั ศึกษารู ้ผลคะแนนอย่างน้อย 3 วันทํา
การ ก่อนส่ งสํานักทะเบียนและประมวลผล ภาควิชาใดจะกําหนดกลไกอย่างไร สามารถดําเนินการได้ตามที่เห็นว่า

- 13 เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยให้มีการดําเนินการดังกล่าวตั้งแต่ ภาค 2/2556
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีอาจจะต้องพิจารณาให้ละเอียด จากข้อมูลมีคณะที่มี
จํานวนวิชาที่ตอ้ งแก้ไขรายวิชาค่อนข้างมากเพียงไม่กี่คณะ และต้องพิจารณาว่า ผิดพลาดจากสาเหตุใด เป็ นการ
ผิดพลาดซํ้าซากหรื อไม่ อาจจะมีผลเสี ยมากกว่าผลดี เพราะนักศึกษาหากทราบผลสอบก่อนก็จะเข้าไปพบอาจารย์
ประจําวิชาเพือ่ ขอคะแนน ในกรณี น้ ีตอ้ งมีระบบกลัน่ กรองที่ดี เช่น คณะแพทยศาสตร์ไม่มีการแก้ไขเกรด เนื่องจากมี
ระบบกลัน่ กรองคะแนนเบื้องต้นที่ดีก่อนส่ งให้ยงั สํานักทะเบียนและประมวลผล มิฉะนั้นนักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์
เพื่อขอให้แก้ไขเกรด จะทําให้เกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี
2. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหรื อการใช้บงั คับ
3. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนากล่าวว่า เนื่องจากเรื่ องนี้เป็ น
เรื่ องที่ ก.บ.ม. ได้เสนอให้ฝ่ายวิชาการหาแนวทางแก้ไข ซึ่งฝ่ ายวิชาการได้นาํ ไปพิจารณาเป็ นแนวทางดังกล่าว
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์มีความกังวลว่า นักศึกษาจะขอแก้ไขเกรด และ
คณะศิลปศาสตร์มีจาํ นวนวิชาที่เปิ ดเป็ นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นตัวเลขที่แสดงออกอาจจะมีการขอแก้ไขเกรดเป็ น
จํานวนมาก ซึ่งคณะมีความกังวลและพยายามจะหาทางแก้ไขปัญหา หากเป็ นไปได้ขอให้กลับไปพิจารณากลไกของ
คณะเพราะไม่ตอ้ งการให้เกิดปั ญหาในภาพรวม
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
จํานวนรายวิชาจํานวนมาก กรณี ที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดเกรด เมื่อใส่ ขอ้ มูลผิดจึงทําให้
เกิดความผิดพลาด ความผิดพลาดจึงไม่ได้เกิดจากการให้คะแนนแต่เกิดจากความผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การลงคะแนน และมีความกังวลในเรื่ องนักศึกษาที่จะวิ่งเต้นขอให้แก้ไขเกรด
6. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีแต่ละคณะก็มีวิธีการดําเนินการของตนเอง หลังจากที่มี
การตัดเกรดแล้วก็ตอ้ งผ่านคณะกรรมการประจําภาควิชา ซึ่งคณะกรรมการประจําภาควิชาต้องตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่า
มีความผิดปกติในเรื่ องของคะแนนหรื อไม่ ก่อนส่ งผลการตัดเกรดมาที่คณบดีเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในกรณี น้ ีเป็ น
บางคณะที่มีหลักสู ตรมากแล้วการพิจารณาอาจจะใช้เวลาน้อยเกินไป จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งควรจะดําเนินการ
ภายในคณะ คือ ให้มีการตรวจข้อสอบให้เร็ วขึ้นและมีเวลาทบทวนมากขึ้น จะทําให้มีความผิดพลาดน้อยลง และเห็น
ด้วยว่า หากประกาศเกรดออกไปก่อนจะมีขอ้ เสี ยมากกว่า และการประกาศก่อน 3 วันก็ไม่แน่ใจว่า จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ เพราะนักศึกษาอาจจะไม่มาดูเกรดล่วงหน้ากันครบทุกคน
7. ประธานกล่าวว่า ขอให้ถอนเรื่ องดังกล่าวไปให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
8. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวว่า หากให้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
ก็เป็ นเรื่ องที่ดี แต่หากให้อาจารย์เป็ นศูนย์กลางไม่เห็นด้วยเท่าใด ในหลายคณะที่มีการดําเนินการภายในอยูแ่ ล้วจะมี

- 14 ประโยชน์ในเรื่ องนี้ค่อนข้างมาก ส่ วนเรื่ องการขอแก้ไขเกรดของนักศึกษา หากจะทําก็คงทําก่อนที่เกรดจะออก
9. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเคยมีการหารื อกันอยูพ่ อสมควร เช่น นักศึกษาได้เกรดเอ 100% หรื อตก
เกิน 80% ส่ วนเรื่ องการประกาศผลสอบล่วงหน้า 3 วัน โดยสรุ ปจากข้อคิดเห็นขอเสนอให้ถอนเรื่ องดังกล่าวเพื่อให้ฝ่าย
วิชาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในเรื่ องการดําเนินการภายใน เช่น มีคณะกรรมการประจํา
ภาควิชาในการตรวจผลคะแนนนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ไม่มีเนื่องจากอาจารย์มีความเป็ นอิสระสู ง ในกรณี หาก
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบภายในขึ้นเพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คณะนําไปปฏิบตั ิจะเป็ นเรื่ องที่ดีกบั
คณะ
11. ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้ได้เคยเสนอประเด็นไว้ เพราะหลายคณะมีปัญหาเกิดขึ้น ขอมอบหมาย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนารับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้ถอนเรื่ องดังกล่าวและมอบหมายให้รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนานําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4.5 เรื่อง พิจารณารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแถลงว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้
จัดตั้งส่ วนงานภายในและเปิ ดสอนหลักสูตรที่ให้ปริ ญญาใหม่เพิ่มขึ้น จึงมีความจําเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุ ยวิทยาฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. มาตรา 4 มี 2 ประเด็นที่เพิม่ เติม คือ
1.1 กําหนดปริ ญญาและอักษรย่อ จํานวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
สาขาวิชาบัญชีและบริ หารธุรกิจ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
1.2 กําหนดปริ ญญาเอกในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. มาตรา 5 มี 1 ประเด็นที่เพิม่ เติม คือ กําหนดครุ ยวิทยฐานะของเภสัชศาสตรบัณฑิตให้เป็ น
เช่นเดียวกับครุ ยมหาบัณฑิต
3. มาตรา 6 มี 1 ประเด็นที่แก้ไข คือ สี ประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมี 2 ประเด็น
ที่เพิ่มเติม คือ
3.1 กําหนดสี ประจําส่ วนงานที่จดั ตั้งใหม่ 2 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัย
โลกคดีศึกษา
3.2 กําหนดสี พาดบ่าครุ ยวิทยฐานะสาขาวิชาใหม่ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบัญชีและ
บริ หารธุรกิจและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

- 15 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแ้ ทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาใน
ส่ วนของครุ ยคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิ ชยศาสตร์ และสาขาบัญชี ที่เป็ นหลักสูตรสองปริ ญญา โดย
อภิปรายว่า ให้นกั ศึกษาเลือกครุ ยใดครุ ยหนึ่งในการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร จึงไม่แน่ใจว่าจําเป็ นต้องมีครุ ย
พิเศษสําหรับหลักสู ตรสองปริ ญญาหรื อไม่
2. ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้ตอ้ งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาซึ่งขณะนี้ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ป เพราะ
หลักสู ตรสองปริ ญญาของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชียงั มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะได้รับปริ ญญาสองใบหรื อหนึ่ง
ใบ ซึ่งยังมีการถกเถียงกันในประเด็นนี้อยู่ ในกรณี น้ ีขอให้สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ จิ ารณา หากคณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชีไม่มีขอ้ ขัดข้องใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่ างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุ ยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

4.6 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระหวางวันที่ 13- 15 มกราคม 2557
ประธานแถลงว่า เนื่องด้วยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบนั ซึ่งจะมีการปิ ดถนนภายใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งจะทําการปิ ดประมาณ 2 สัปดาห์หรื ออาจจะมากกว่านั้น โดยจะมีผลกระทบกับการเรี ยนการสอนที่
ท่าพระจันทร์แน่นอน ส่ วน มธ. ศูนย์รังสิ ต ยังไม่แน่ใจว่า จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และจะมีผลกระทบกับ
นักศึกษาต่างชาติในเรื่ องการเรี ยนการสอน ซึ่งเดิมรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้มีการนัด
ประชุมหารื อในเรื่ องนี้จึงได้เสนอให้ประชุมพร้อมกันในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งนี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนากล่าวว่า ตามที่อธิการบดีได้
มอบหมายให้ดาํ เนินการในเรื่ องนี้ จึงได้ขอความร่ วมมือจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแต่ละคณะฝ่ ายวิชาการไม่สามารถทราบข้อมูลได้ท้ งั หมด จึงได้ขอให้คณะเสนอข้อมูลมาที่ฝ่ายวิชาการและ
สํานักทะเบียนและประมวลผล จากการหารื อของฝ่ ายวิชาการและสํานักทะเบียนและประมวลผลมีขอ้ สรุ ป 3 แนวทาง
คือ (1) ไม่ตอ้ งดําเนินการในกรณี ที่ไม่มีผลกระทบ (2) หยุดการเรี ยนการสอนและสอนชดเชยในภายหลัง (3) ย้ายการ
เรี ยนการสอนทั้งหมดมาที่ มธ. ศูนย์รังสิ ต ทั้งนักศึกษาและบุคลากร โดยจะดัดแปลงอาคารยิมเนเซียมเป็ นห้องเรี ยน
สําหรับประเด็นที่จะหารื อคือ การหยุดการเรี ยนการสอนและสอนชดเชยในภายหลัง ซึ่งจะเน้นที่ท่าพระจันทร์เป็ นหลัก
ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยในส่วนของการเรี ยนการสอนที่ท่าพระจันทร์หลักสูตรปริ ญญาตรี ทวิภาค

- 16 และหลักสูตรปริ ญญาโททวิภาคและไตรภาคยังอยูใ่ นช่วงการเรี ยนการสอน ส่ วนหลักสู ตรปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
หลักสูตรนานาชาติเป็ นวันเปิ ดภาคการศึกษา แนวทางที่หารื อไว้คือให้หยุดการเรี ยนการสอน 3-7 วัน และให้สอน
ชดเชยแต่ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบ และไม่ควรปรับปฏิทินการศึกษาเพราะจะกระทบในหลายภาคส่ วน
รวมถึงนักศึกษาที่ตอ้ งไปศึกษาต่อต่างประเทศหรื อทํางาน สําหรับข้อเสนอหากมีการงดการเรี ยนการสอนซึ่งกระทบ
การสอบคือ อาจต้องจัดรู ปแบบการวัดผลใหม่แทนการสอบ เช่น การสอบแบบเปิ ด หรื อการจัดทํารายงาน หากต้องจัด
สอบแต่จดั สอบไม่ได้ตอ้ งหยุดไปก่อน แล้วไปจัดสอบนอกเวลา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะดําเนินการเรื่ อง
ห้องสอบ
2. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า กรณี ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งมาเฉพาะภาคการศึกษา 2 จํานวน 100 กว่าคน และที่ศึกษาต่อเนื่องจากภาคการศึกษา 1 จํานวน
20 กว่าคน หากมีผลกระทบกับการเรี ยนการสอนสิ่ งที่ทาํ ได้คือ จะอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศตามกําหนดเดิม
เพราะนักศึกษาจะจองตัว๋ เครื่ องบินแบบกําหนดวันเดินทางไว้ สิ่ งที่จะดําเนินการได้คือขอให้มหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญารับ
ข้อสอบจาก มธ. และจัดสอบให้และส่ งข้อสอบกลับมา ซึ่งจะประสานงานกับแต่ละโครงการ โดยจะขึ้นอยูก่ บั คณะและ
ั ญายอมรับได้ในวิธีน้ ีเพื่ออํานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาได้
โครงการว่าจะบริ หารจัดการอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยคู่สญ
เดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัย ส่ วนเรื่ องการส่ งเกรดจะส่ งให้เป็ นราย ๆ ไป ในกรณี น้ ีหากจะปิ ดการเรี ยนการสอน
สามารถปิ ดในสัปดาห์แรกได้ แต่การปิ ดภาคการศึกษาขอให้เป็ นไปตามกําหนดเดิม โดยให้บริ หารการสอบเป็ นราย ๆ
ไปตามแต่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาแลกเปลี่ยน ส่ วนเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนที่ท่าพระจันทร์จะเป็ นไป
ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอไว้คือ หากต้องหยุดการเรี ยนการสอนในสัปดาห์แรกจะจัดการเรี ยนการสอนชดเชยต่อไป แต่
หากต้องย้ายมาเรี ยนที่ศูนย์รังสิ ตต้องขอหารื ออีกครั้ง เพราะจะไม่ได้มีแค่นกั ศึกษาต่างชาติ แต่จะมีนกั ศึกษาไทยที่ตอ้ ง
เดินทางมาด้วย ซึ่งสัดส่ วนของนักศึกษาต่างชาติมีไม่ถึง 10% และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบมากคือ นักศึกษาไทย
หลักสู ตรนานาชาติที่เรี ยนที่ท่าพระจันทร์ หากจะต้องมาเรี ยนที่ศูนย์รังสิ ตทางสํานักงานจัดการทรัพย์สินมีหอพัก
จํานวน 500 ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาได้ระยะเวลาหนึ่ง หากมีผลกระทบเพียงหนึ่งสัปดาห์คงไม่ตอ้ งย้ายไปที่ศนู ย์
รังสิ ต แต่หากกระทบเป็ นเวลานานควรจะย้ายการเรี ยนการสอนมาที่ศูนย์รังสิ ต
3. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งหารื อในแต่ละศูนย์การศึกษา เพราะศูนย์รังสิ ตมีหลายคณะที่
ต้องการให้เปิ ดการเรี ยนการสอน และมีหลายคณะที่ตอ้ งการหยุดการเรี ยนการสอนเนื่องจากนักศึกษาได้รับผลกระทบ
สําหรับกรณี น้ ีระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557 น่าจะมีปัญหาการเรี ยนการสอนที่ท่าพระจันทร์ แต่ไม่ควรประกาศ
หยุดทั้งสัปดาห์ เช่น ประกาศหยุดวันที่ 13-14 มกราคม 2557 เพราะการเดินทางจะทําได้ลาํ บาก แต่เบื้องต้นควรจะ
ประกาศหยุดเพียงเท่านี้ไปก่อนและจะไม่มีการเลื่อนการสอบออกไป แต่ขอให้คณะบริ หารจัดการเรื่ องการสอน โดยจะ
เรี ยนเพิ่มเติมนอกเวลาก็ได้ในส่ วนของท่าพระจันทร์ ส่ วนสูตรของนักศึกษาต่างชาติกอ็ าจจะปิ ดไปหนึ่งสัปดาห์ก่อน
แล้วให้ไปบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน จากการหารื อกับคณบดีบางท่านและได้สอบถามว่ามีขอ้ มูลจํานวนนักศึกษา
ที่พกั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครจํานวนเท่าใด โดยมีขอ้ มูลรวมของนักศึกษาทั้งหมดไม่แยกคณะคือ มีนกั ศึกษาที่พกั อยูใ่ น
ศูนย์รังสิ ตจํานวน 10,000 คน แต่มีนกั ศึกษามาเรี ยนที่ศูนย์รังสิ ตประมาณ 20,000 คน ซึ่งในส่ วนที่เหลืออาจจะอยู่
บริ เวณโดยรอบศูนย์รังสิ ต ในกรณี จะไม่มีผลกระทบ แต่บางส่ วนจะได้รับผลกระทบแน่นอน คือ นักศึกษาที่พกั ใน

- 17 กรุ งเทพมหานครและต้องเดินทางมาเรี ยนที่ศูนย์รังสิ ต โดยสมมติฐานจะไม่ปิดการเรี ยนการสอนที่ศูนย์รังสิ ต แต่คณะ
ใดที่มีขอ้ มูลและเห็นว่ามีผลกระทบก็สามารถปิ ดการเรี ยนการสอนได้ และอีกปั จจัยหนึ่งคือ การเรี ยนการสอนของบาง
คณะยากที่จะมาเรี ยนเพิม่ เติมในวันเสาร์อาทิตย์ได้ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แต่บางคณะสามารถ
หยุดได้โดยไม่มีปัญหาใด
4. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า ในส่ วนของท่าพระจันทร์เห็นว่าโครงการ
นานาชาติควรหยุดให้เหมือนกัน เพราะมีการเรี ยนการสอนหลายโครงการร่ วมกัน และควรหยุดไม่เกิน 3 วันตามที่
อธิการบดีเสนอ ส่ วนเรื่ องการสอบได้รับผลกระทบไปแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี 2556 ครั้งหนึ่ง และในครั้งนี้ไม่
น่าจะมีผลกระทบไปถึงการสอบไล่ จึงขอเสนอว่า โครงการนานาชาติทุกโครงการที่ท่าพระจันทร์ควรจะมีปฏิทินการ
เรี ยนการสอนเดียวกัน และขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็ นผูด้ ูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมดของทุกโครงการ
5. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะเลื่อนการเปิ ดภาค
การศึกษาของหลักสู ตรนานาชาติเป็ นวันที่ 16 มกราคม 2557 แต่มีความกังวลว่า นักศึกษาต่างชาติจะพักบริ เวณ
ใกล้เคียงกับท่าพระจันทร์ หากมีนกั ศึกษาคนใดต้องการที่จะไปพักที่ มธ. ศูนย์รังสิ ต ในวันที่ 10-15 มกราคม 2557
ขอให้จดั เตรี ยมที่พกั ไว้ให้ดว้ ยก่อนกลับไปเรี ยนในวันที่ 16 มกราคม 2557
6. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า นักศึกษาต่างชาติเมื่อทราบว่ามีการหยุดการเรี ยน
การสอนก็จะจัดโปรแกรมไปต่างจังหวัด ในกรณี น้ ีจึงไม่น่ามีผลกระทบใด
7. ประธานกล่าวว่า ในวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ไม่น่าจะเกิดความรุ นแรงแต่จะมีผรู ้ ่ วมชุมนุมจํานวน
มากและทําให้เกิดปั ญหาการเดินทาง ขอให้กาํ หนดหลักเกณฑ์ของหลักสูตรนานาชาติวา่ หากนักศึกษาต้องการพักที่
ศูนย์รังสิ ตจะดําเนินการให้เป็ นรายกรณี ไป เรื่ องความปลอดภัยของนักศึกษาต่างชาติเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก
8. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า ขอให้คณะต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล
ของนักศึกษาต่างชาติวา่ เดินทางไปที่ใดหรื อจะติดต่อได้อย่างไรระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 เพราะหากมีการ
หยุดการเรี ยนการสอนต่อจะได้ติดต่อได้
9. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะทําประกาศออกมาเป็ นทางการแจ้งทุกคณะระหว่าง
วันที่ 13-15 มกราคม 2557 ใช่หรื อไม่
10. ประธานกล่าวว่า ประเด็นที่ได้สรุ ปไปคือ กรณี ของนักศึกษาต่างชาติจะหยุดวันที่ 13-15 มกราคม
2557 ส่ วนกรณี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้กาํ หนดไว้ที่สองวัน คือ วันที่ 13-14 มกราคม 2557
ซึ่งเดิมไม่ได้กาํ หนดในส่ วนของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติวา่ จะหยุด 3 วัน ในกรณี น้ ีจะให้หยุดการเรี ยนการสอน
3 วันทั้งหมดเลยหรื อไม่ คือ วันที่ 13-15 มกราคม 2557
11. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศหยุดในวันที่ 13-14 มกราคม
2557 และจะให้มาเรี ยนชดเชยในวันเสาร์อาทิตย์ถดั ไป หากหยุดสามวันจะหาวันที่สอนชดเชยได้ยาก จึงต้องการหยุด
เท่าที่จาํ เป็ นและสามารถสอนชดเชยได้
12. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงและต้องย้ายการเรี ยนการสอนมาที่ศูนย์รังสิ ต

- 18 มหาวิทยาลัยจะดูแลในทุกเรื่ อง เช่น เรื่ องที่พกั และเรื่ องอื่น ๆ
13. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกล่าวว่า ต้องการให้หยุดวันที่ 13-14 มกราคม 2557 เพราะนักศึกษา
ระดับปริ ญญาโทต้องสอบเค้าโครงในวันที่ 16 มกราคม 2557
14. ประธานกล่าวว่า สถานการณ์เช่นนี้ตอ้ งมีการเลื่อนการสอบออกไป และหากกําหนดให้หยุดสอง
วันต้องประกาศหยุดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติแตกต่างกัน แต่หากมีการประกาศ
หยุดในวันที่ 13-14 มกราคม 2557 ก็ตอ้ งเลื่อนการสอบเค้าโครงของนักศึกษาปริ ญญาโทออกไปอีก แต่เห็นว่าการหยุด
เพียงสองวันนั้นไม่เพียงพอ กรณี การสอบที่ศูนย์รังสิ ตไม่มีปัญหาใด
15. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า จะมีการสอบรับตรงในวันที่ 11-12
และ 18-19 และ 25-26 มกราคม 2557 ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบ
16. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า เนื่องจากมีนกั ศึกษาจํานวนไม่นอ้ ยที่ใช้บริ การรถตู ้
โดยสารจากอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิหรื อจากหมอชิตเพื่อเดินทางมาที่ศูนย์รังสิ ต ในกรณี น้ ีอาจจะต้องมีการประสานงาน
กับคิวรถตู ้
17. ประธานกล่าวว่า กรณี เรื่ องรถตูข้ อรับไปพิจารณาและดําเนินการต่อไป ส่ วนกรณี การหยุดการ
ทํางานโดยหลักการเป็ นเช่นนั้น แต่หน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้มาปฏิบตั ิงานที่ศูนย์รังสิ ตได้
18. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า การหยุดการเรี ยนการสอนใน
วันที่ 13-15 มกราคม 2557 จะหยุดการทํางานด้วยหรื อไม่
19. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล
จะย้ายจากท่าพระจันทร์ไปปฏิบตั ิงานที่ศูนย์รังสิ ตทั้งหมด
20. ประธานกล่าวว่า สําหรับหน่วยงานเล็ก ๆ จะไม่มีปัญหา แต่หากมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทุกคนต้องมา
ทํางานมหาวิทยาลัยก็ตอ้ งคิดต่อไปว่า จะดําเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งไม่ใช่เรื่ องงานในการย้ายคนมาปฏิบตั ิงานที่ศูนย์
รังสิ ต ในหลักการคือ สามารถให้หยุดทํางานได้ ยกเว้นงานบางอย่างที่จาํ เป็ นและต้องทําก็สามารถให้บุคลากรมาทํางาน
ในส่ วนนั้นได้
21. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า งานบริ การนักศึกษาต่างชาติจะ
ย้ายมาปฏิบตั ิงานที่ศูนย์รังสิ ตตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2557
22. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะสหเวชศาสตร์จะมีนกั ศึกษาประมาณ 30 คนที่
ต้องการไปแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงได้มีการมาขออนุญาตไปร่ วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ถือ
เป็ นวันลา แต่กไ็ ม่ได้ให้คาํ ตอบกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะไปทําหน้าที่ในฝ่ ายปฐมพยาบาลและขึ้นเวทีปราศรัย ซึ่งคงมี
นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์เพียงคณะเดียวที่จะไปร่ วมกิจกรรมดังกล่าว กรณี น้ ีจะให้คณบดีเป็ นผูต้ ดั สิ นใจหรื อไม่
23. ประธานกล่าวว่า รายละเอียดของแต่ละคณะขอให้คณะไปดําเนินการเอง โดยศูนย์รังสิ ตจะให้
คณบดีแต่ละคณะพิจารณาในส่ วนของคณะเอง ส่ วนท่าพระจันทร์ขอสรุ ปว่า ให้หยุดการเรี ยนการสอนและการทํางาน
ในวันที่ 13-15 มกราคม 2557 กรณี การทํางานขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน ต่อไปขอเสนอให้พจิ ารณาใน

- 19 ส่ วนของศูนย์รังสิ ต ซึ่งศูนย์รังสิ ตมีนกั ศึกษาจํานวนหนึ่งมาเรี ยนแต่ไม่ทราบว่ามีจาํ นวนเท่าใด
24. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า การหยุดการเรี ยนการสอนจะเกิดขึ้นจากสอง
สาเหตุคือ เรื่ องการเดินทาง ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาเรี ยนได้ สาเหตุที่สอง คือ มีผทู ้ ี่ตอ้ งการไปแสดงออกทางการเมือง
และต้องการหยุดโดยไม่ถือเป็ นวันลา ในกรณี น้ ีจึงต้องมีการพิจารณาในสองเรื่ อง คือ เรื่ องผลกระทบจากการเดินทาง
และเรื่ องความต้องการแสดงออกทางการเมือง และผลกระทบดังกล่าวสามารถบริ หารจัดการได้หรื อไม่หากมีการหยุด
การเรี ยนการสอน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถบริ หารจัดการได้
25. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไปกล่าวว่า สําหรับรถบัสรับส่ งบุคลากร
จํานวน 12คัน เป็ นรถรับบุคลากรจากกรุ งเทพมหานครเพื่อมาปฏิบตั ิงานที่ศูนย์รังสิ ตทั้งหมด ซึ่งจะเป็ นปัญหาว่า
บุคลากรที่ใช้รถบริ การของมหาวิทยาลัยจะเดินทางลําบากในกรณี ที่รถบริ การไม่สามารถวิ่งรับส่ งได้ ส่ วนรถตูก้ ต็ อ้ ง
เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถเพราะอาจจะไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้ กรณี รถตูท้ ี่จะวิ่งจากอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิมาที่ศูนย์
รังสิ ตคงไม่สามารถวิ่งได้ แต่จะมีการประสานงานกับรถตูเ้ พื่อให้สามารถนําคนมาส่ งที่ศูนย์รังสิ ตให้ได้ ในกรณี ที่ศูนย์
รังสิ ตไม่หยุดการเรี ยนการสอน
26. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีบางคณะที่ไม่ตอ้ งการหยุดการเรี ยนการสอน เพราะจะจัดการเรี ยน
การสอนชดเชยได้ยาก แต่บางคณะเห็นว่าควรจะหยุด มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือ เรื่ องการเดินทาง
27. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หากหยุดการเรี ยนการสอนต้องมีคาํ อธิบายในเรื่ องการหยุดการเรี ยน
การสอนว่า ต้องการอํานวยความสะดวกให้กบั นักศึกษาและบุคลากรเป็ นหลัก สําหรับคณะรัฐศาสตร์มีอาจารย์จาํ นวน
มากที่ตอ้ งการสอนหนังสื อในเชิงสัญลักษณ์ ในกรณี น้ ีน่าจะให้เป็ นการพิจารณาของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละคน เพราะหาก
ประเมินแล้วว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มาเรี ยนได้อาจารย์กพ็ ร้อมที่จะมาสอน ต้องการให้คาํ นึงถึงความยืดหยุน่ เพราะ
อาจารย์บางคนอาจจะลําบากในการเดินทาง หรื อบางคนอาจจะต้องการไปร่ วมแสดงออกทางการเมือง ต้องการให้เป็ น
เรื่ องของดุลพินิจและให้บริ หารจัดการภายในคณะเอง และในกรณี ของบุคลากรก็เช่นเดียวกัน
28. ผูแ้ ทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า หากเป็ นวิชาของคณะเองคงไม่มีปัญหา แต่หากเป็ น
วิชาที่นกั ศึกษาต้องไปเรี ยนกับคณะอื่นและเปิ ดปิ ดการเรี ยนการสอนไม่พร้อมกันก็จะเกิดปัญหา ส่วนนักศึกษาที่ตอ้ งไป
เรี ยนต่อต่างประเทศ หากทราบวันหยุดที่แน่นอนจะจัดการสอนเสริ มให้นกั ศึกษาเพือ่ ให้ไปเรี ยนต่อต่างประเทศได้ทนั
หากไม่มีความชัดเจนก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ แต่หากหยุด 1-2 สัปดาห์ยงั สามารถบริ หารจัดการได้ แต่หาก
หยุดมากกว่านั้นจะเกิดปั ญหาทําให้นกั ศึกษาไทยไม่สามารถไปเรี ยนต่อต่างประเทศได้ และจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะอื่นด้วย เช่น นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไปเรี ยนกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหยุดนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กจ็ ะไม่ได้เรี ยน ในกรณี น้ ีขอให้ประกาศให้ชดั เจนและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
29. ประธานกล่าวว่า การประกาศหยุดการเรี ยนการทํางานขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ อาจจะมีการประกาศ
หยุดครั้งที่สอง ซึ่งไม่ตอ้ งการทําเช่นนั้น แต่จากการประเมินสถานการณ์เห็นว่า ไม่สามารถเรี ยนได้ที่ท่าพระจันทร์ใน
วันที่ 13-17 มกราคม 2557

- 20 30. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีการเดินทางของอาจารย์กค็ ่อนข้างลําบาก ซึ่งหากลา
หยุดและไม่มีผสู ้ อนแทนก็ตอ้ งปิ ดวิชานั้นไป ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ลาํ บากในสถานการณ์เช่นนี้ ในกรณี น้ ีไม่ควรมีการประกาศ
หยุดครั้งที่ 2 หากบริ หารความเสี่ ยงแล้วประกาศหยุดในครั้งเดียวจะเป็ นเรื่ องที่เหมาะสมกว่า
31. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า เนื่องจากคณะมีโครงการจะนํานักศึกษา
ไปดูงานที่ต่างประเทศและมีการกําหนดทุกเรื่ องไว้หมดแล้ว หากมีการหยุดการเรี ยนการสอนและต้องเลื่อนการสอบจะ
เกิดปั ญหาได้
32. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่มีการเลื่อนการสอบ แต่จะหยุดการเรี ยนการสอนระหว่างวันที่ 1315 มกราคม 2557 และให้ไปสอนชดเชยและบริ หารจัดการภายในคณะเอง แต่ไม่ได้หารื อในพื้นฐานการเลื่อนกําหนด
สอบ เพราะเห็นว่าไม่ควรเลื่อน ยกเว้นสถานการณ์แย่ลงหรื อยืดเยื้อไปถึงสองสัปดาห์ แต่ในกรณี สปั ดาห์เดียวนั้นไม่มี
ปั ญหาใด
33. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของศูนย์รังสิ ตขอให้เป็ นอํานาจของคณบดีแต่ละ
คณะพิจารณาได้หรื อไม่ เพราะการปิ ดของมหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่เกิดเหตุการณ์อาจจะถูกบิดเบือน เนื่องจากการปิ ดศูนย์
รังสิ ตจะอธิบายเหตุผลต่อสังคมได้ยาก แต่ในกรณี ของท่าพระจันทร์สามารถอธิบายต่อสังคมได้
34. ประธานกล่าวว่า หากมีการเปิ ดการเรี ยนการสอนจะมีอาจารย์มาสอนหรื อไม่ เนื่องจากติดขัดใน
เรื่ องการเดินทาง ซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วย ปัญหาคือ ไม่มีขอ้ มูลเรื่ องจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ส่ วนเจ้าหน้าที่กม็ ี
ผลกระทบในส่ วนที่ตอ้ งมาทํางานที่ศูนย์รังสิ ต
35. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า สําหรับสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรมีปัญหาเนื่องจากยังสอบไม่เสร็ จ และหากจะหยุดต้องมีการประกาศล่วงหน้าเพราะต้องเตรี ยมตัวสอบ
และผูป้ กครองก็ได้สอบถามมาเป็ นจํานวนมากเนื่องจากเป็ นห่วงนักศึกษา ซึ่งผูป้ กครองได้มองไปถึงความปลอดภัย
ของนักศึกษา และอาจารย์หลายคนก็เดินทางลําบาก ในการหยุดการเรี ยนการสอนครั้งที่ผา่ นมาที่ให้แต่ละคณะพิจารณา
นั้นมีความลักลัน่ และนักศึกษาก็เกิดความสับสน ในครั้งนี้หากหยุดเพียงสองวันก็จะเลื่อนวันสอบไปเป็ นวันเสาร์อาทิตย์ หากหยุดมากกว่านั้นต้องการให้มหาวิทยาลัยเลื่อนกําหนดการออกไปด้วย หากหยุดเพียง 1-2 วันก็สามารถ
บริ หารจัดการได้
36. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวว่า สําหรับข้อมูลนักศึกษาที่พกั
อยูใ่ นมหาวิยาลัยและบริ เวณรอบมหาวิทยาลัยมีปริ มาณที่เท่า ๆ กันคือ 9,000 คน รวมแล้ว 18,000 คน ที่สามารถ
เดินทางมาเรี ยนได้ ส่ วนที่เหลือประมาณ 7,000 คน ในกรณี น้ ีการประกาศหยุดที่ท่าพระจันทร์สามารถอธิบายได้ แต่
ศูนย์รังสิ ตเป็ นเรื่ องที่อธิบายลําบาก
37. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่ได้อธิบายเฉพาะกับอาจารย์ที่สอนในเชิงสัญลักษณ์ และไม่สนใจว่า
สังคมภายนอกจะต่อว่ามหาวิทยาลัยหรื อไม่ แต่จะสามารถอธิบายกับบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาที่ตอ้ งมาเรี ยนได้
หรื อไม่วา่ จะได้รับประโยชน์หรื อโทษจากการตัดสิ นใจของมหาวิทยาลัย เช่น มีขอ้ มูลว่า คน 7,000 คนที่ตอ้ งเดินทาง
จากกรุ งเทพมหานคร หากมีนกั ศึกษาจํานวน 18,000 คนมาเรี ยนได้ และอีก 7,000 คนไม่สามารถมาเรี ยนได้จะตัดสิ นใจ

- 21 อย่างไร
38. ผูแ้ ทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีน่าจะให้แต่ละคณะพิจารณาสถานการณ์แล้วจึง
ประกาศออกไป ในส่ วนของคณะแพทยศาสตร์หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินยิง่ ต้องมาปฏิบตั ิหน้าที่ นักศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์กจ็ ะอยูห่ อเป็ นหลัก ส่ วนอาจารย์อาจจะมีปัญหาเล็กน้อย ซึ่งเห็นว่าไม่ควรประกาศหยุดยกเว้นมีเหตุฉุกเฉิน
หรื อเหตุรุนแรงจึงพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แม้มหาวิทยาลัยจะประกาศหยุดแต่คงต้องยกเว้นให้คณะแพทยศาสตร์ให้เรี ยน
ตามปกติ
39 . คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หากให้คณะต่าง ๆ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแล้วน่าจะมีขอ้ เสนอ
ว่า ในช่วงที่มีการเรี ยนการสอนตามปกติไม่ควรมีการสอบหรื อการวัดผล หรื อการเช็คชื่อหรื อเวลาเรี ยน เพราะจํานวน
นักศึกษา 7,000 คนที่มาเรี ยนไม่ได้ถือว่า เป็ นจํานวนที่ไม่นอ้ ย
40. ประธานกล่าวว่า ข้อสรุ ปของศูนย์รังสิ ตคือ ขอให้แต่ละคณะตัดสิ นใจ ส่ วนสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรหากจะเลื่อนการสอบก็สามารถทําได้ทนั ที ส่ วนคณะแพทยศาสตร์นกั ศึกษาส่ วนใหญ่กพ็ กั อยูใ่ น
หอพักของมหาวิทยาลัยและการเรี ยนการสอนต้องมีความต่อเนื่องและหยุดให้นอ้ ยที่สุด ส่ วนสายสังคมศาสตร์อาจจะ
หยุดได้ โดยสรุ ปขอให้งดการสอบในช่วงดังกล่าว และขอให้ไม่มีการเช็คชื่อเข้าห้องเรี ยน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ไม่
สามารถมาทํางานได้จะไม่ถือเป็ นวันลา ส่วนที่เหลือให้คณบดีบริ หารจัดการ เช่น หากมีบุคลากรลามากกว่า 80%
อาจจะเกิดปัญหาก็ให้พิจารณาว่า ให้หยุดได้กี่เปอร์เซ็นต์
41. ผูช้ ่วยอธิกรบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า รถตูจ้ ากท่าพระจันทร์มาที่ศูนย์รังสิ ตได้เปลี่ยนเส้นทาง
แล้วทําให้สามารถเดินทางมาที่ศูนย์รังสิ ตได้
42. ประธานกล่าวว่า รถตูแ้ ละรถบัสรับส่ งบุคลากรสามารถวิง่ ในเส้นทางราชพฤกษ์เพื่อมาศูนย์รังสิ ต
ได้ โดยจะวิ่งข้ามสะพานพระปิ่ นเกล้า และจะไม่ข้ ึนทางด่วน แต่หากไม่สามารถข้ามสะพานพระปิ่ นเกล้าได้กค็ งต้อง
หยุดการเดินรถ สําหรับรถรับส่ งบุคลากรก็ยงั คงวิ่งรับส่งอยู่ แต่อาจจะมาถึงช้า หรื อบางคนอาจจะเดินทางมาไม่ได้
43. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า วิชาใดที่เปิ ดสอนและมี
จํานวนนักศึกษาน้อยควรจะทําสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นการช่วยนักศึกษาที่มาเรี ยนไม่ได้ เพราะโอกาสจะน้อยลง
เนื่องจากไม่ได้เลื่อนวันสอบ
44. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีทาํ ได้ลาํ บาก แต่จะมีการแจ้งอาจารย์ให้ผอ่ นปรนให้กบั นักศึกษา แต่หาก
หยุดยาว 3-4 สัปดาห์ควรจะมีการทําสื่ อการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษา
45. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางกล่าวว่า ศูนย์ลาํ ปางอาจจะมีผลกระทบไม่มาก แต่อาจจะมี
ผลกระทบเรื่ องเจ้าหน้าที่ที่ประสานเรื่ องการเดินทางของอาจารย์ที่จะไปสอนที่ศูนย์ลาํ ปาง ในส่ วนของศูนย์ลาํ ปางที่
รับผิดชอบรายวิชาจะไม่กระทบหากหยุดวันที่ 13-15 มกราคม 2557 แต่คณะนิติศาสตร์และคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ที่มีอาจารย์ไปสอนตามปกติ ขอให้อาจารย์แต่ละคณะรับผิดชอบเรื่ องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวเอง
46. ประธานกล่าวว่า ในส่ วนนี้ศูนย์ลาํ ปางจะมีการจัดการเรี ยนการสอนตามปกติ ยกเว้นกรณี อาจารย์
ผูส้ อนบางคนที่ไม่สามารถเดินทางไปสอนได้

- 22 47. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากล่าวว่า ในกรณี ที่ตอ้ งการผลิต
สื่ อการเรี ยนการสอน ทางสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาได้มีการเตรี ยมห้องและเจ้าหน้าที่ไว้
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถใช้พร้อมกันได้ถึงสองห้อง หากต้องการใช้สามารถติดต่อสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนาได้
48. ประธานกล่าวว่า หากคณบดีหลายคณะเห็นว่า ต้องการหยุดตามมหาวิทยาลัยก็สามารถทําได้ใน
กรณี ที่คณะเห็นว่า มีปัญหา และต้องประกาศให้นกั ศึกษาทราบโดยทัว่ ถึง ส่ วนกรณี ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรควรจะมีการประกาศหยุดและเลื่อนการสอบออกไป
49. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ในกรณี การรับตรงวันที่ 11-12 มกราคม
2557 ยังไม่มีปัญหา ส่ วนวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ได้มีการเตรี ยมความพร้อมไว้แล้ว รวมถึงประสานงานจราจรรอบ
มหาวิทยาลัย และกําหนดสถานที่จอดรถรวมถึงได้ประสานงานกับ ขสมก. แล้ว
50. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า กรณี ของนักศึกษาที่อยูห่ อพักจํานวน
18,000 คน ส่ วนหนึ่งคงพักอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครแต่เพื่อความสะดวกสบายจึงมาอยูห่ อพัก เพราะวันอาทิตย์จะมีการมา
ส่ งนักศึกษาเข้าหอพักเป็ นส่ วนใหญ่ เชื่อว่าผูป้ กครองนักศึกษาส่ วนหนึ่งอาจจะไม่มาส่ งนักศึกษาหากมีเหตุการณ์ในวัน
จันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ตัวเลขของนักศึกษาที่พกั อยูใ่ นหอพักอาจจะลดลงจาก 18,000 คน ขอให้อธิการบดีพจิ ารณา
ในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง
51. ประธานกล่าวว่า การตรวจสอบจํานวนนักศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์เป็ นเรื่ องที่ยากมาก และวันที่
13 มกราคม 2557 การเดินทางจากกรุ งเทพมหานครออกมากภายนอกคงเป็ นเรื่ องที่ลาํ บากมาก สําหรับประกาศ
มหาวิทยาลัยจะให้ฝ่ายวิชาการเป็ นผูจ้ ดั ทําประกาศ โดยให้ประกาศว่าท่าพระจันทร์จะหยุดการเรี ยนการสอนและการ
ทํางานและให้สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนานําไปเผยแพร่ ในเว็บไซต์ มธ. ต่อไป ส่ วนที่ศูนย์
รังสิ ตของให้ติดตามจากเว็บไซต์ของคณะต่อไป
52. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์มีโครงการนานาชาติประกาศเลื่อนตารางสอบ
ภาคการศึกษา 1/2556 ค้างไว้จนกระทัง่ เลื่อนมาเพื่อสอบในวันที่ 13-15 มกราคม 2557 จากการสํารวจนักศึกษามีความ
ต้องการที่จะมาสอบ หากคณะสามารถบริ หารจัดการในส่ วนนี้ได้ที่ประชุมจะมีความเห็นอย่างไร ประเด็นที่สอง เมื่อ
ตารางสอบมีการเลื่อนการส่ งผลคะแนนก็จะต้องเลื่อนออกไป ในกรณี น้ ีจะขอเลื่อนการส่ งผลคะแนนได้หรื อไม่
53. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถเลื่อนเวลาการส่ งผลคะแนนได้ ส่วนประเด็นแรกควรจะเลื่อนการ
สอบออกไป แต่ไม่ควรเลื่อนในช่วงท้าย เพราะวันปิ ดภาคการศึกษายังคงเดิม ในกรณี น้ ีขอให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รับไปพิจารณาว่า สามารถจัดสอบได้หรื อไม่และนักศึกษามาสอบได้ครบหรื อไม่ หากนักศึกษาที่มาสอบไม่ได้จะต้องมี
การจัดสอบซ่อมให้
54. ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายและจะมีส่วนร่ วมอย่างไร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้
55. ประธานกล่าวว่า สําหรับ มธ. เชื่อว่ามีประชาคมธรรมศาสตร์ไปร่ วมเป็ นจํานวนมาก ซึ่งเป็ นเรื่ องที่

- 23 สามารถทําได้ เพราะถือว่า เป็ นเสรี ภาพ แต่โดยตัวองค์กรของธรรมศาสตร์คงไม่แสดงออกเช่นนั้น
56. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในส่วนของ มธ. มีนกั ศึกษาไปร่ วมจํานวนน้อยมากเมื่อเทียบ
กับสถาบันอื่น เห็นว่า ครั้งนี้จะเป็ นการปลุกกระแสให้นกั ศึกษาไปร่ วมแสดงออกทางการเมือง และในส่ วนของ
คณะสหเวชศาสตร์ได้จดั หน่วยปฐมพยาบาลให้นกั ศึกษาไปแจกยาดม และได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
57. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า การประกาศหยุดการเรี ยนการสอน
เนื่องจากความปลอดภัยและการเดินทางที่ไม่สะดวก หากไม่สามารถมาทํางานได้และไม่ถือเป็ นวันลานั้นเห็นด้วย แต่
หากปรากฏว่ามีขา้ ราชการหรื อพนักงานเข้าร่ วมการชุมนุมในวันทํางาน อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายกับมหาวิทยาลัย
ในกรณี น้ ีควรจะถือเป็ นวันลา
58. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีขอรับเป็ นข้อสังเกตของที่ประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินกองทุนวิจัยของคณะ
ปงบประมาณ 2556
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิจยั ของคณะ
พ.ศ. 2555 กําหนดให้คณะจัดตั้งกองทุนวิจยั ของคณะ เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานวิจยั ในด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนวิจยั ซึ่ งมีจาํ นวน 22 หน่วยงาน ได้ดาํ เนินการรายงาน
รายรับจริ ง-รายจ่ายจริ งและผลการดําเนิ นงานกองทุนวิจยั ของคณะ ครั้งที่ 2 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) ปี งบประมาณ 2556
โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. สรุ ปแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะเปรี ยบเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ
ปี งบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 จําแนกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั 6 ประการ
ตารางที่ 1 สรุ ปการเปรี ยบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ ปี งบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 (จําแนกตาม
วัตถุประสงค์)
สายสังคมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์
รวมทั้ง 3 สาย
สุ ขภาพ
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั ของคณะ และมนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
1. เพื่อสนับสนุนให้มีการดําเนินงานวิจยั ใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
นโยบายและแนวทางวิจยั ของมหาวิทยาลัย

19,527,360

9,105,394

3,020,000

1,403,205

2,308,000

804,000

24,855,360

11,312,599

- 24 วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั ของคณะ
2. เพื่ อ สนับ สนุ น ให้มี ก ารพัฒ นาคณาจารย์
แ ล ะ นั ก วิ จั ย ทุ ก ร ะ ดั บ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการเสนอโครงการดําเนิ น
โครงการ นํา เสนองานวิ จัย และแสวงหา
แหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก
3. เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีหน่วยวิจยั
เฉพาะทางหรื อศูนย์วิจยั ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆตลอดจนการวิจยั แบบบูรณาการ
4. เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ การ
ออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อทรั พ ย์สิ น ทาง
ปั ญ ญาอื่ น ๆ เพื่ อ การขอจดสิ ท ธิ บ ัต ร อนุ
สิ ทธิ บตั ร ตลอดจนการรักษาไว้ซ่ ึ งสภาพของ
อนุ สิ ท ธิ บ ัต ร สิ ท ธิ บ ัต ร และทรั พ ย์สิ น ทาง
ปัญญานั้น ๆ
5. เพื่อ สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการในต่างประเทศ
6. เพื่อสนับสนุ นให้มี การจ้างนักวิจัย ผูช้ ่ วย
วิจยั และบุคลากรสนับสนุ นงานวิจยั เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการทําวิจยั

สายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
แผน
ผล

สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แผน
ผล

สายวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
แผน
ผล

2,473,150

839,501

547,500

339,296

420,000

1,518,500

424,640

1,139,500

16,440

557,000

-

580,000

5,797,500

4,280,890

1,029,700

75,405

รวมทั้ง 3 สาย
แผน

ผล

34,550

3,440,650

1,213,347

950,000

50,000

3,608,000

491,080

-

100,000

-

1,237,000

-

4,500,000

4,979,711

2,081,800

673,140

12,379,300

9,933,741

928,000

67,500

510,000

174,585

2,467,700

317,489

30,903,210 14,725,829 10,715,000 6,806,152
6,369,800 1,736,275 47,988,010 23,268,256
รวมทุกวัตถุประสงค์
2. สรุ ปแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะเปรี ยบเทียบกับผลการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ
ปี งบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 จําแนกตามรายรับ-รายจ่าย
ตารางที่ 2 สรุ ปการเปรี ยบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ ปี งบประมาณ2556 ครั้งที่ 2 (จําแนกตาม
รายรับ-รายจ่าย)

รายรับ ณ 30 ก.ย. 56
หน่วยงาน
(1)
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
( 14 หน่วยงาน)

รายจ่าย ณ 30 ก.ย. 56

ประมาณการ
(2)

รายรับจริ ง
(3)

ร้อยละ
(4)

งบประมาณ
รายจ่าย
(5)

รายจ่ายจริ ง
(6)

ร้อยละ
(7)

38,785,955

40,894,018

105.44

30,903,210

14,096,229

45.61

- 25 รายรับ ณ 30 ก.ย. 56
หน่วยงาน
(1)
สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
( 3 หน่วยงาน)
สายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
( 5 หน่วยงาน)
ภาพรวม
22 หน่วยงาน

รายจ่าย ณ 30 ก.ย. 56

ประมาณการ
(2)

รายรับจริ ง
(3)

ร้อยละ
(4)

งบประมาณ
รายจ่าย
(5)

รายจ่ายจริ ง
(6)

ร้อยละ
(7)

16,828,069

17,471,776

103.83

10,715,000

6,829,052

62.00

11,504,126

11,481,158

99.80

6,369,800

1,819,236

28.56

67,118,150

69,846,952

104.07

47,988,010

22,744,517

47.10

หมายเหตุ : 1. คอลัมน์ (4) หมายถึง การเปรี ยบเทียบร้อยละของการประมาณการรายรับกับรายรับจริ ง
2. คอลัมน์ (7) หมายถึง การเปรี ยบเทียบร้อยละของงบประมาณรายจ่ายกับรายจ่ายจริ ง
3. รายรับ รายจ่าย ในแต่ละหน่วยงาน พบว่า
3.1 รายรับจริ ง พบว่าในภาพรวม 22 คณะมีรายรับจริ งมากกว่าแผนการประมาณการ คิดเป็ นร้อยละ
104.07 โดยคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน มีรายรับจริ งมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนประมาณการ คิดเป็ นร้อยละ
175.78 และสถาบันภาษา มีรายรับจริ งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแผนประมาณการ คิดเป็ นร้อยละ 92.90
3.2 รายจ่ายจริ ง พบว่าในภาพรวม 22 คณะมีรายจ่ายจริ งน้อยกว่าแผนงบประมาณรายจ่าย คิดเป็ นร้อย
ละ 47.10 โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มีรายจ่ายจริ งมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่าย
คิดเป็ น ร้อยละ 157.90 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีรายจ่ายจริ งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่าย คิดเป็ น
ร้อยละ 0
4. ข้อสังเกต
4.1 เนื่องจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากมหาวิทยาลัยที่จดั สรรให้กบั คณะตามปี งบประมาณนั้น หากสิ้ นสุ ด
ปี งบประมาณ เงินส่ วนที่เหลือจะถูกนําไปสะสมในกองทุนวิจยั ของแต่ละคณะเอง ไม่ตอ้ งนําส่ งคืนให้กบั มหาวิทยาลัย
ดังนั้นในกรณี ที่แหล่งทุนอื่น ๆ เช่ น แหล่งทุ นภายนอกมหาวิทยาลัย แหล่งทุนระดับมหาวิทยาลัยเปิ ดให้ทุน/การ
สนับสนุ นงบประมาณในด้านต่าง ๆ เช่ น ทุ นวิจยั งบแผ่นดิ น ทุนสนับสนุ นการตี พิมพ์ ทุนการนําเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ ฯลฯ คณะจึงขอรับการสนับสนุนจากระดับมหาวิทยาลัยก่อน แทนการลงทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจยั
ของคณะ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง แผนการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ ปงบประมาณ 2557

- 26 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิจยั ของคณะ
พ.ศ. 2555 กําหนดให้คณะจัดตั้งกองทุนวิจยั ของคณะ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจยั ในด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนวิจยั ซึ่งมีจาํ นวน 22 หน่วยงาน ได้ดาํ เนินการจัดทํา
แผนและการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ ปี งบประมาณ 2557 โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ ปี งบประมาณ 2557 รวม 60,176,892.29 บาท โดยแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั 6 ประการ ได้แก่
1.1 เพื่อสนับสนุนให้มีการดําเนินการงานวิจยั ในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
นโยบายและแนวทางวิจยั ของมหาวิทยาลัย จํานวน 31,476,810.00 บาท
1.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจยั ทุกระดับให้มีความรู ้ ความสามารถในการ
นําเสนอและดําเนินการโครงการวิจยั นําเสนองานวิจยั และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก จํานวน
6,937,600.00 บาท
1.3 เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีหน่วยวิจยั เฉพาะทางหรื อศูนย์วจิ ยั ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนการบูรณาการงานวิจยั จํานวน 3,424,561.10 บาท
1.4 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ การออกแบบสิ่ งประดิษฐ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
เพื่อการขอจดสิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ตลอดจนการรักษาไว้ซ่ ึงสภาพของอนุสิทธิบตั ร สิ ทธิบตั ร และทรัพย์สินทาง
ปั ญญานั้น ๆ จํานวน 2,895,101.19 บาท
1.5 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการในต่างประเทศ จํานวน
13,730,000.00 บาท
1.6 เพื่อสนับสนุนให้มีการจ้างนักวิจยั ผูช้ ่วยวิจยั และบุคลากรสนับสนุนงานวิจยั เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการทําวิจยั จํานวน 1,712,820.00 บาท
ตารางที่ 1 สรุ ปแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจยั ของคณะ ปี งบประมาณ 2557 (จําแนกตามวัตถุประสงค์)
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั ของคณะ
1. เพื่อ สนับสนุ นให้มีการดํา เนิ น งานวิ จ ยั ในด้า นต่ า งๆที่ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานตามนโยบายและแนวทางวิจยั ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุ นให้มีการพัฒนาคณาจารย์และนักวิจยั ทุกระดับให้มีความรู ้
ความสามารถในการเสนอโครงการดําเนิ นโครงการ นําเสนองานวิจยั และ
แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอก
3. เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีหน่วยวิจยั เฉพาะทางหรื อศูนย์วิจยั ที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการวิจยั แบบบูรณาการ
4. เพื่ อ สนับ สนุ น การพัฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อ
ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น ๆ เพื่อการขอจดสิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิบตั ร ตลอดจนการ
รักษาไว้ซ่ ึงสภาพของอนุสิทธิบตั ร สิ ทธิบตั ร และทรัพย์สินทางปั ญญานั้น ๆ

สาย
สังคมศาสตร์
และ
มนุษยศาสตร์

สาย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาย
วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ

รวมทั้ง 3 สาย

23,516,810.00

4,860,000.00

3,100,000.00

31,476,810.00

5,266,000.00

580,000.00

1,091,600.00

6,937,600.00

1,724,561.10

300,000.00

1,400,000.00

3,424,561.10

2,045,101,19

750,000.00

100,000.00

2,895,101.19
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วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั ของคณะ
5. เพื่อสนับสนุ นให้บุคลากรมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ
6. เพื่ อ สนับ สนุ น ให้มี ก ารจ้า งนัก วิ จ ัย ผูช้ ่ ว ยวิ จ ัย และบุ ค ลากรสนับ สนุ น
งานวิจยั เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทําวิจยั
รวมทุกวัตถุประสงค์

สาย
สังคมศาสตร์
และ
มนุษยศาสตร์

สาย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาย
วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ

รวมทั้ง 3 สาย

5,975,000.00

5,900,000.00

1,855,000.00

13,730,000.00

843,220.00

91,200.00

778,400.00

1,712,820.00

39,370,692.29

12,481,200.00

8,258,400.00

60,176,892.29

2. สรุ ปประมาณการรายรับเปรี ยบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกองทุนวิจยั ของคณะ ปี งบประมาณ
2557 โดยมีการประมาณการรายรับ 79,208,157.07 บาท และงบประมาณรายจ่าย 60,176,892.29 บาท คิดเป็ นร้อยละ
75.97 จําแนกเป็ นหน่วยงาน 3 สาย
ตารางที่ 2 สรุ ปประมาณการรายรับเปรี ยบเทียบงบประมาณรายจ่ายกองทุนวิจยั คณะ ปี งบประมาณ 2557
หน่วยงาน
ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่าย
คิดเป็ นร้อยละ*
(1)
(2)
(3)
(4)
สายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ( 14
42,691,170.69
39,370,069.29
92.22
หน่วยงาน)
สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
26,106,001.77
12,481,200.00
47.81
( 3 หน่วยงาน)
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10,410,984.61
8,325,000.00
79.96
( 5 หน่วยงาน)
ภาพรวม
79,258,157.07
60,110,292.29
75.97
22 หน่วยงาน
หมายเหตุ : 1. คอลัมน์ (4) หมายถึง การเปรี ยบเทียบร้อยละของการประมาณการรายรับกับงบประมาณรายจ่าย
3. ประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย ในแต่ละหน่ วยงาน พบว่าหน่ วยงานได้ต้ งั ประมาณการ
รายรับจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไปจากมหาวิทยาลัยปี 2557 และเงินอุดหนุ นที่คณะจัดสรรให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ของเงิน
งบประมาณรายจ่ายคณะเข้าสู่ กองทุนวิจยั ของคณะ เป็ นไปตามระเบียบของกองทุนวิจยั ของคณะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการประมาณการรายรั บมากที่ สุด โดยมี การนําประมาณการรายรั บจากเงิ นอุ ดหนุ นที่ ได้รับจาก
ภาควิชาของคณะจํานวน 14 ล้านบาทเพิ่มเติม
4. ข้อสังเกต

- 28 4.1 เนื่ องจากกองทุนวิจยั ของคณะไม่ได้กาํ หนดหลักการในการตั้งแผนงบประมาณ จึงทําให้แผน
งบประมาณของแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน อาทิ บางคณะนําเงินที่ได้รับจัดสรรเฉพาะปี งบประมาณนั้น ๆ มาตั้งเป็ น
งบประมาณรายจ่าย แต่บางคณะนําเงินที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณรวมกับเงินสะสมปี งบประมาณก่อน มาตั้งเป็ น
งบประมาณรายจ่าย หรื อการตั้งงบประมาณในแต่ละปี ควรเป็ นแบบสมดุลหรื อไม่
4.2 กองทุนวิจยั ของคณะมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มการพัฒนาคณาจารย์ นักวิจยั และ
บุคลากร มีบางคณะสนับสนุ นการดําเนิ นงานด้านการวิจยั ให้กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนวิจยั ของ
คณะแทนการใช้เงินกองทุนบัณฑิตศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ทาง สกอ. ยอมรับเท่านั้น
กล่าวคือ เป็ นวารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งเป็ นวารสารที่มีชื่ออยูใ่ นฐานข้อมูลที่เป็ น
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีขอ้ ยกเว้นว่า สภามหาวิทยาลัยอาจจะมีพิจารณาวารสารซึ่งมีคุณสมบัติ
บางส่ วนที่อยูใ่ นราชกิจจานุเบกษา แต่ให้กาํ หนดและส่ งให้ทาง สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน ซึ่งขณะนี้เกินเวลาที่
พิจารณาแล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในประเด็นที่ตอ้ งแจ้งให้ทาง สกอ. ทราบขอให้เสนอเรื่ องไปยัง สกอ. ว่าจะขอ
อนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป และขอให้คณะต่าง ๆ เสนอชื่อวารสารมาที่ฝ่ายวิชาการเพื่อ
พิจารณาต่อไป
2. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนากล่าวว่า กรณี วารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้ (1) มีกาํ หนดการเผยแพร่ ที่แน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ฉบับ
(2) มีการระบุสาํ นักพิมพ์หรื อหน่วยงานที่ตีพิมพ์ (3) มีคณะบรรณาธิการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้วา่ มี Peer Reviewer (5) บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่
ตรงหรื อต่อเนื่องกับสาขาของบทความ ในกรณี น้ ีขอให้คณบดีคณะต่าง ๆ เสนอเรื่ องให้ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 13

- 29 มกราคม 2556 เพื่อฝ่ ายวิชาการจะได้ดาํ เนินการต่อไป
3. ประธานกล่าวว่า วารสารของ มธ. ที่ทาํ อยูใ่ นฐานข้อมูลทั้งหมดหรื อไม่ หากมีที่ยงั ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลขอให้เสนอวารสารของ มธ. ทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ของ สกอ. ด้วย
4. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนากล่าวว่า วารสารของ มธ. ที่ทาํ
อยูม่ ีท้ งั หมดประมาณ 20 ฉบับ แต่ที่มหาวิทยาลัยดูแลมีอยู่ 4 ฉบับ ซึ่งอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI ทั้งหมด ส่ วนอีก 16 ฉบับมี
บางฉบับอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI แต่กรณี น้ ียงั ไม่ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
5. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากล่าวว่า จากการที่ได้ทาํ งาน
ร่ วมกับฝ่ ายวิจยั พบว่า วารสารของหลายคณะไม่ได้รับการตีพิมพ์มาเป็ นเวลานานแล้ว และมีการตีพิมพ์ไม่ครบตาม
จํานวนที่กาํ หนด ซึ่งต้องไปตรวจสอบว่าเป็ นของคณะหรื อหน่วยงานใด ส่ วนวารสาร 4 ฉบับของ มธ. คือ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Thammasat Journal และวารสารธรรมศาสตร์ที่เป็ น
ภาษาไทยจะอยูใ่ นฐานข้อมูลนี้ท้ งั หมด ประเด็นที่สอง การตีพิมพ์ใน Proceeding ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติถือว่า ใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการได้หรื อไม่ เพราะต้องอยูใ่ นวารสารทางวิชาการที่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.
6. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ผลงานที่มีการจัดทํา Proceeding และมี Peer Review สามารถ
ใช้ได้
7. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า กรณี น้ ีเมื่อผลงานทางวิชาการถูกเผยแพร่
ผ่านวารสารไม่มีปัญหาใดในการนําไปใช้พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่หากเป็ นผลงานวิชาการที่เผยแพร่ ใน
ลักษณะอื่นเป็ นอีกกรณี หนึ่ง
8. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกล่าวว่า ในส่วนของวารสารของ มธ. ใน TCI มีมากกว่า 4 ชื่อ
เช่น วารสารวิชาชีพบัญชีบริ หารธุรกิจ ของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมีอยู่ แต่ Ranking ในการถูกอ้างอิงอาจจะ
น้อย
9. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของการอ้างอิงไม่มีปัญหาใด แต่ขอให้ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มของวารสารที่
ได้รับการยอมรับ เช่น วารสารของสถาบันไทยคดีศึกษา และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ก็น่าจะถูกจัด
อยูใ่ นวารสารที่ได้รับการยอมรับ เพียงแต่ขอให้เข้าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
10. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า ในส่ วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีวารสารอยู่ 2 ฉบับ และอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI จํานวน 1 ฉบับ ส่ วนวารสารอีกฉบับหนึ่งเป็ นภาษาอังกฤษยังไม่ได้เข้า
ไปอยูใ่ นฐานข้อมูล เนื่องจากหากจะอยูใ่ นฐานข้อมูลสากลต้องให้วารสารมีอายุ 2-3 ปี ขี้นไป รวมถึงฐานข้อมูล TCI
ด้วย และยังติดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการตีพมิ พ์เป็ นภาษาไทย เพราะจะจัดทําเป็ นวารสารนานาชาติจึงไม่ได้จดั ทําเป็ น
ภาษาไทย
11. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีแต่ละฐานข้อมูลก็จะมีเกณฑ์ของตัวเอง ซึ่งต้องพิจารณาหลักเกณฑ์วา่
สามารถนําวารสารไปไว้ในฐานข้อมูลได้โดยช่องทางใดบ้าง

- 30 12. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า สําหรับวารสารของคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชนก็เข้าหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล TCI ใช่หรื อไม่
13. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนากล่าวว่า ใช่
14. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากฐานข้อมูล TCI เพิ่งจะปรับปรุ งในช่วงต้นปี 2557
วารสารบางฉบับซึ่งอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI มาก่อนและถูกถอนออกในปี 2557 ผลงานที่อยูใ่ นช่วงยังไม่ถูกถอนออก
สามารถใช้ได้หรื อไม่
15. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการเข้าสู่ฐานข้อมูลสากลสามารถทําเป็ นภาษาไทยได้
แต่ให้มีฉบับที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งมีวารสารหลายฉบับในระดับสากลที่ให้การยอมรับ แต่หลักเกณฑ์คือ ต้อง
มีผเู ้ ชี่ยวชาญที่หลากหลายในต่างประเทศ และมีสมาชิกในหลายประเทศ และต้องตีพมิ พ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็ น
หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ และอีกส่ วนหนึ่งก็มีวารสารของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาด้วย
16. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของคณะศิลปศาสตร์มีวารสารจํานวนมากที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลสากล ซึ่งเป็ นภาษาอื่นและโดยส่ วนใหญ่ฐานข้อมูลสากลจะเป็ นภาษาอังกฤษ และในส่ วนของคณะศิลป
ศาสตร์ยงั มีภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน และภาษาอื่นจํานวนมากที่เป็ นที่ยอมรับ หากเป็ นเช่นนี้กจ็ ะเข้าเกณฑ์ขอ้ 3 ใน
กรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล และวงเล็บหลักฐานที่ปรากฏนี้ตอ้ งนํารายชื่อวารสารเหล่านั้นเสนอให้
ฝ่ ายวิชาการพิจารณา ส่ วนเรื่ องกําหนดระยะเวลาสามารถเลื่อนออกไปเป็ นวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้หรื อไม่
17. ประธานกล่าวว่า ระยะเวลาสามารถเลื่อนได้ ไม่มีปัญหาใด
18. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ต้องการให้อาจารย์ทุกท่านเข้าใจถึงความสําคัญของราชกิจจา
นุเบกษาฉบับนี้ ซึ่งการขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้เองว่า ต้องส่ งเอกสารหลักฐานใดบ้าง ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ที่สาํ คัญ
19. ประธานกล่าวว่า หลักเกณฑ์เช่นนี้ตอ้ งเวียนให้อาจารย์ท้ งั มหาวิทยาลัยทราบ หากเป็ นไปได้ขอให้
คณบดีคณะต่าง ๆ แจ้งให้อาจารย์แต่ละท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง และให้คณะชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
20. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า ระเบียบ ก.พ.อ. ฉบับนี้ตอ้ งการ
แก้ไขปั ญหาเรื่ องวารสารที่ไม่มีคุณภาพ เป้ าหมายไม่ใช่การแก้ปัญหาของวารสารระดับชาติ เพราะส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้
วารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI อยูแ่ ล้ว แต่มีขอ้ กังวลคือ ผูท้ ี่ขอตําแหน่งทางวิชาการโดยใช้ Open Access มีจาํ นวนมาก
จึงต้องกําหนดหลักเกณฑ์น้ ีไว้เพื่อให้เป็ น Minimum Standard ซึ่งในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยหลายแห่ งยังใช้รูปแบบเดิมอยู่
21. ประธานกล่าวว่า ในอดีตการทําวิจยั ไม่ตอ้ งทําบทความวิจยั แต่จดั พิมพ์ให้ครบตามจํานวนที่
กําหนดก็สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการได้ กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบล่วงหน้า โดยจะ
มอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางได้เวียนแจ้งให้ทุกคณะทราบ เพราะจะมี
ปั ญหาทางเทคนิคค่อนข้างมาก
22. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์กล่าวว่า มีอาจารย์หลายท่านได้
ชี้แจงว่า มีความกังวลในเรื่ องของการมีวารสารที่อยูใ่ นข่ายที่ได้รับมาตรฐานแล้ว แต่ไม่รักษามาตรฐานที่กาํ หนดไว้จน

- 31 ถูกปลดออกไป ส่ วนที่ยงั ไม่ได้แล้วต้องการให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานเป็ นเรื่ องที่ ก.บ.ม. ต้องให้ความสําคัญ คือ หากมี
วารสารที่ดีอยูแ่ ล้ว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้วา่ จะพิมพ์เมื่อใดก็ได้ แต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งระมัดระวังเพราะมีการประเมินกันทุกปี
วารสารของ มธ. ที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI แล้วถูกปลดออกจากบัญชีจะเกิดปัญหาและเกิดผลกระทบมาก
23. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถนําวารสารของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้าไปอยูใ่ นหลักเกณฑ์ขอ้ 3 ว่า ให้ขออนุมตั ิสภาสถาบันอุดมศึกษาไว้ก่อน เพราะหากในปี ต่อไป
ถูกปลดก็ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ 3 คือ ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
24. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี วารสารต้องได้มาตรฐานและต้องตีพิมพ์สมํ่าเสมอและ
ต้องมี Peer Review เพราะหากสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแต่ภายนอกเห็นว่าวารสารไม่ได้มาตรฐานก็จะเกิดปัญหากับ
มหาวิทยาลัย ต้องการให้แต่ละคณะตรวจสอบว่า วารสารมี Peer Review และส่ งตามกําหนดเวลาหรื อไม่ และต้อง
เป็ นไปตามคุณสมบัติของวารสาร
25. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า มีขอ้ กังวลคือ หลักเกณฑ์ขอ้ 3 ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล อาจจะมีคุณสมบัติบางข้อที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ เช่น มีการกําหนดให้ตีพิมพ์ 2 ฉบับ/ปี ใน
ส่ วนของคณะศิลปศาสตร์มีการตีพิมพ์ 1 ฉบับ/ปี แต่มีการเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง และมีคณะบรรณาธิการที่มีชื่อเสี ยง
หากเสนอไปไม่ทราบว่า ฝ่ ายวิชาการจะพิจารณาอย่างไร และข้อที่กาํ หนดว่าต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาก
เป็ นวารสารต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเดิมไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล แต่จะเสนอเข้ามาเพื่อให้ได้รับการพิจารณาจะ
เป็ นประเด็นให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาหรื อไม่
26. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งแล้วสภาสถาบันอุดมศึกษาจะมอบอํานาจให้
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบัน ซึ่งต้องไปพิจารณาในระเบียบ ก.พ.อ. ว่า จะให้อาํ นาจใน
การรับรองเรื่ องนี้หรื อไม่ และให้คณะกรรมการชุดนั้นเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
27. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับสายวิทยาศาสตร์กรณี ที่เป็ น Open Access นั้น
Reader จะให้คะแนนตํ่ามาก หากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในเรื่ องนี้ขอให้มีการแจ้งอาจารย์สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีวา่ ไม่ควรนําเสนอผลงานที่เป็ น Open Access เพราะจะได้คะแนนตํ่ามาก และจะไม่ได้คะแนนตามที่
ต้องการ ซึ่งจะเกิดปั ญหาตามมา
28. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจยั และสัมมนากล่าวว่า เรื่ องของภาษาที่ใช้
สําหรับวารสารจะอยูใ่ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติไม่ใช่มีเพียงภาษาอังกฤษภาษาเดียว แต่ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซียหรื อ
ภาษาอื่น ๆ ก็สามารถอยูใ่ นฐานข้อมูลนี้ได้ หากวารสารมีความน่าเชื่อถือและขอให้มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
เพราะฉะนั้นการตีพิมพ์วารสารเป็ นภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็ นภาษาไทยไม่น่าจะเป็ นเงื่อนไขในการนําไปลง
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติไม่ได้ หากมีคุณภาพตามที่กาํ หนดไว้ ประเด็นที่สองเรื่ องหลักเกณฑ์ของวารสารที่ ก.พ.อ.
กําหนดเขียนไว้ชดั เจนว่า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ ประเด็นที่สาม เรื่ องวารสารที่ฝ่ายวิชาการดูแลอยูพ่ บว่า วารสาร
จํานวน 4 เล่ม จะมีการอัพเกรดโดยการทําเป็ นระบบออนไลน์ โดยจะเชิญผูท้ ี่ดูแลวารสารของคณะหรื อหน่วยงานมา

- 32 อบรม วารสารใดที่อยูใ่ น TCI แล้วจะไม่มีปัญหาในการขอตําแหน่งทางวิชาการ เห็นว่า วารสารของ มธ. ทั้ง 4 เล่ม มี
ปัญหาเรื่ องจํานวนวารสารมีนอ้ ยทําให้การตีพิมพ์ล่าช้า ในกรณี น้ ีได้ประสานกับผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและ
วิจยั ว่า ควรรวบรวมทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทําวารสารและนํามารวมกันเพื่อให้ได้วารสารที่เข้มแข็ง ในเรื่ องของการ
Open Access ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด เนื่องจากมีวารสารที่คดั ลอกมาจากต้นฉบับและส่ งไปที่ Open Access
และพบว่า มีการตอบรับโดยไม่มีการ Preview แต่ขอให้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ขอให้อาจารย์ที่
ต้องการใช้วารสารที่จะนําเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ ขอให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 รวมถึง
วารสารต่างประเทศที่เชื่อถือได้และขอให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

5.4 เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มธ. ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์
มธ. ตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2557 ซึ่งจะมีขอ้ มูล 3 ด้าน คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ น
นานาชาติ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2556 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบภายในได้ดาํ เนินการจัดทําสรุ ปการจัดส่ งงบ
การเงินประจําปี รายงาน ก.บ.ม. ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556
การนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556 งบเงินรายได้หน่วยงาน 46 หน่วยงาน นําส่ งงบการเงินแล้ว 22
หน่วยงาน นําส่ งงบการเงินล่าช้า 11 หน่วยงาน ยังค้างส่งงบการเงิน 13 หน่วยงาน ส่วนงบการเงินโครงการบริ การ
การศึกษา 74 โครงการ นําส่ งงบการเงินแล้ว 57 โครงการ นําส่ งงบการเงินล่าช้า 17 โครงการ ยังค้างส่ งงบการเงิน 1
โครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

- 33 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

