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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2557

วันจันทรที่ 4 สิงหาคม 2557
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
2. รองศาสตราจารย์ เกศินี

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
และศูนย์พทั ยา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู ้
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
10. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
12. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
13. อาจารย์ ฐิติพงษ์
ด้วงคง
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร แทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ คณิ ตทรัพย์ แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วรรณา โควะวินทวีวฒั น์ แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
21. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

-223. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
25. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
26. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
27. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
แทนคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
28. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
29. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
31. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
32. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
33. นางลักขณา
โกเมนเอก
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
35. อาจารย์ อภินนั ท์
พงษ์เมธากุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
37. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
38. นางสาวกานติมา
พงษ์ศกั ดิ์
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
39. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
40. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
41. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
42. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
43. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
44. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
45. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
46. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
และผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

-33. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม
รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
7. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์
อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ประธานสภาอาจารย์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
10. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. อาจารย์ กิตติพงศ์
กมลธรรมวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา
6. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
7. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
8. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
9. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
หัวหน้างานอัตรากําลัง
10. นางนุชริ นทร์
ชะลูดดง
11. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
12. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
13. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
14. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
15. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การซอมใหญพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556

-4ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิ งหาคม 2557 ซึ่งในภาคเช้ามีบณ
ั ฑิตทั้งหมด 3,171 คน เข้ารับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรจํานวน 2,899 คน ภาคบ่ายมีบณั ฑิต 3,274 คน เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรจํานวน 3,031 คน สรุ ปคือ มี
บัณฑิตจบการศึกษา 6,451 คน เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรจํานวน 5,930 คน ไม่เข้ารับ 521 คน ส่ วนระดับ
บัณฑิตศึกษาสําเร็ จการศึกษา 2,252 คน เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรจํานวน 1,599 คน ไม่เข้ารับ 653 คน ในส่ วนนี้
สามารถจัดการให้บณ
ั ฑิตนัง่ ภายในหอประชุมใหญ่ได้ท้ งั หมด ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย และในปี การศึกษา 2557 ได้หารื อ
กับทางสํานักพระราชวังฯ ว่าจะขอรับพระราชทานปริ ญญาบัตรวันละ 3 ช่วง และย้ายระดับบัณฑิตศึกษาไปเป็ นอีกวัน
หนึ่ง รวม 2 วัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มธ. ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็ นสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติดว้ ย สิ่ งที่เป็ น
ห่ วงคือ ไม่แน่ใจว่าจะมีการประชุมสภานิติบญั ญัติแห่งชาติในช่วงใดบ้าง และจะทําให้อธิการบดีอาจจะไปร่ วมงานกับ
คณะต่าง ๆ ได้นอ้ ยลง เพราะสภานิติบญั ญัติแห่งชาติอาจจะประชุมสัปดาห์ละ 3 วัน และจะมีการตรวจสอบรายชื่อ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง โรงอาหารออรแกรนิกส มธ.
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามที่ฝ่ายการนักศึกษาได้แจกกระบอกนํ้าในวันปฐมนิเทศ ซึ่งสามารถนํากระบอกนํ้านี้ไปใส่ น้ าํ และจะได้ส่วนลด 2 บาท
เพื่อเป็ นการลดการใช้พลาสติก ในส่ วนของโรงอาหารได้ทดสอบไปตั้งแต่วนั Pre ธรรมศาสตร์ที่โรงอาหาร SC 1 และ
SC 2 และโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีความขลุกขลักบ้าง แต่กส็ ามารถทําเป็ นโรงอาหารปลอดสารพิษ (ออร์แก
นิกส์) ได้แล้ว และจะเริ่ มจริ งจังตอนเปิ ดภาคการศึกษาในวันที่ 18 สิ งหาคม 2557 แต่มีปัญหาในเรื่ องต้นทุนของวัตถุดิบ
ซึ่งจะทําให้ราคาอาหารในโรงอาหารเพิม่ 5 บาท ซึ่งจะทําให้โรงอาหาร มธ. เป็ นแห่งแรกที่มีโรงอาหารปลอดสารพิษ
(ออร์แกร์นิกส์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-51.4 เรื่อง ความคืบหนาการสรางพระธรรมศาสตร 80 ป ภ.ป.ร.
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินมาเททองหล่อพระธรรมศาสตร์ 80 ปี
ภ.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นั้น ขณะนี้พระบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปิ ดรับจองแล้ว เนื่องจากขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจัดสร้างเพียง 80 องค์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ส่ วนที่จะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์สาํ หรับถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ทรงพระ
กรุ ณาเสด็จพระราชดําเนินมาเททองหล่อพระธรรมศาสตร์ 80 ปี ภ.ป.ร. และพระมหารัชมังคลาจารย์ จะเป็ นพิมพ์เดียวกัน
แต่จะไม่มีการตอกโค๊ด และขณะนี้พระชัยวัฒน์เนื้อนวโลหะพิเศษ (รุ่ นทองชนวน 50 ปี ) ก็ได้รับความสนใจเป็ นอย่าง
มาก เพราะมีเนื้อทองชนวนธรรมศาสตร์รุ่น 50 ปี เพียง 14 กิโลกรัม ขณะนี้กาํ ลังทดสอบว่า เมื่อนําไปหล่อเป็ นพระ
ชัยวัฒน์แล้วจะได้จาํ นวนเท่าใด เพราะขณะนี้มียอดจองเกิน 500 องค์แล้ว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
2.1.1 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติกําหนดตําแหนงระดับ
ชํานาญการ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางระเบียบ สวนพันธ์ ข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่ 1725) อัตราเงินเดือน 24,450
บาท ซึ่งผ่านการประเมินฯเพื่อกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นเป็ นระดับชํานาญการ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2555
เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางระเบียบ สวนพันธ์ ให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นเป็ นระดับ
ชํานาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

2.1.2 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบ

2.1.3 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5789 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโทเป็ นตําแหน่งอาจารย์
โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโท – เอก ด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัย หรื อสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ หรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง”
(2) จ้างนางสาวมณฑิรา ดวงสาพล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 5789) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
(3) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6287 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท เป็ นตําแหน่งอาจารย์
โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาเอกทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิ กส์ หรื อ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(4) จ้างนางสาวณัฐสุ ดา เกาทัณฑ์ทอง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 6287) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
(5) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

2.1.4 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะสหเวช
ศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6415 - 6417 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท - เอก เป็ น
ตําแหน่งอาจารย์ โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโท – เอกสาขาการจัดการการกีฬา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”

-7(2) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท จํานวน 3 ราย (ตําแหน่ง
เลขที่ 6415 - 6417) คณะสหเวชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
2.1นางสายรัก สอาดไพร (อัตราเลขที่ 6415)
2.2 นายไกรยศ สุ ดสอาด (อัตราเลขที่ 6416)
2.3 นายวรวีร์ นาคพรม (อัตราเลขที่ 6417)
(3) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะสหเวชศาสตร์ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

2.1.5 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั ยิ ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
รัฐศาสตร์เสนอขอย้ายนางสาวสายฝน อําพันศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 6333 ค่าจ้าง 21,280 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ 4298 ค่าจ้าง 21,280 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์
โดยตัดโอนอัตราค่าจ้างตามตัวไปตั้งจ่าย ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากการทํางานของคณะเภสัชศาสตร์ตอ้ งใช้ความรู ้ดา้ นเทคนิค
เฉพาะทางของสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งทําให้ตอ้ งมีเจ้าหน้าที่ที่มีพ้นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะต้องทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีค่อนข้างมาก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยนางสาวสายฝน อําพันศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

2.1.6 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. Shekh Mohammad Altafur Rahman เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 1 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,510 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม
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สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Shekh Mohammad Altafur Rahman เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอ

2.1.7 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอจ้าง Ms.Ksenia Kubasova เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 2
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 33,770 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2557 (เนื่องจากยังมีอตั ราลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังเหลืออยู่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเร่ งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นจึงเห็นควรให้จา้ งบุคคลดังกล่าวโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) ปี 2557
อัตราเลขที่ 0100)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Ms.Ksenia Kubasova เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง การจัดงานธรรมศาสตรวิชาการเพื่อประชาชน
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แถลงว่า ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมตั ิให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้จดั งานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อ
ประชาชนในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีงานวิชาการในระดับ
เดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอื่น และเพื่อส่ งเสริ มงานวิชาการทั้งการเรี ยนการสอน และการวิจยั ให้เป็ นไป “เพื่อประชาชน”
นั้น และฝ่ ายการนักศึกษาได้เสนอให้มหาวิทยาลัยกําหนดให้วนั ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 เป็ นวันหยุด เพื่อให้นกั ศึกษา
สามารถร่ วมจัดงานวิชาการ ทั้งของส่ วนกลางและคณะได้อย่างเต็มที่
การจัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนจะจัดในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 โดยในปี 2557
จะจัดงานแบ่งเป็ น 4 จุด คือ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิ ต อาคารเรี ยนรวม SC อาคารวิทยาศาสตร์ (บร.4) อาคารปิ ยชาติ
กลุ่มเป้ าหมายคือ (1) นักเรี ยน (2) ประชาชน (3) อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยงานจะแบ่งออกเป็ น
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สําหรับรู ปแบบการร่ วมงานจะเข้าเยีย่ มชมที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิ ตก่อนซึ่งเป็ นส่ วนกิจกรรม
กลาง โดยประกอบด้วย 8 ส่ วน ดังนี้
1. ส่ วนที่ 1 ข้อมูลโดยรวมของงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน
2. ส่ วนที่ 2 ธรรมศาสตร์ 80 ปี (กําแพงประวัติศาสตร์)
3. ส่ วนที่ 3 จัดแสดง “งานวิจยั และงานวิชาการของอาจารย์ที่ชนะเลิศ”
4. ส่ วนที่ 4 โครงการ Service Learning ที่ได้รับรางวัล
5. ส่ วนที่ 5 จัดแสดงผลงาน TU 100 (100 โครงการ)
6. ส่ วนที่ 6 จัดแสดง Sustainable Campus
7. ส่ วนที่ 7 คูหาของกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (15 หน่วยงาน)
8. ส่ วนที่ 8 กิจกรรมเวทีกลาง
อาคารเรี ยนรวม SC กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะประกอบไปด้วยคณะกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 คณะ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
1. ส่ วนที่ 1 งานบริ การสังคมเพื่อประชาชน
2. งานวิจยั และงานวิชาการของคณาจารย์
3. งานบริ การสังคมของคณะ
4. คูหาคณะ
5. เวทีกิจกรรมกลางของกลุ่ม
6. ห้องสัมมนา/เสวนา
อาคารวิทยาศาสตร์ บร.4 กลุ่มสาขาวิทยาและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 คณะ โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรมดังนี้
1. ส่ วนที่ 1 งานบริ การสังคมเพื่อประชาชน
2. ส่ วนที่ 2 งานวิจยั และงานวิชาการของอาจารย์
3. ส่ วนที่ 3 งานบริ การสังคมของคณะ
4. ส่ วนที่ 4 คูหาคณะ
5. ส่ วนที่ 5 เวทีกิจกรรมกลางของกลุ่ม
อาคารปิ ยชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 7 คณะ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
1. ส่ วนที่ 1 งานบริ การสังคมเพื่อประชาชน
2. งานวิจยั และงานวิชาการของคณาจารย์
3. งานบริ การสังคมของคณะ
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5. เวทีกิจกรรมกลางของกลุ่ม
6. ห้องสัมมนา/เสวนา
สําหรับการจัดกิจกรรมของทั้ง 3 สาขาวิชาได้มีการทํา workshop หลายครั้ง โดยมีหลักคือ การเรี ยนการ
สอน และเชื่อมกับงานวิจยั และการบริ การสังคมของแต่ละคณะ และจะเปลี่ยนจากงาน TU Openhouse เป็ นงาน
ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน และต้องการให้วนั ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 เป็ นวันหยุดเพื่อให้นกั ศึกษามาช่วยงาน
ในส่ วนกลางและส่ วนของคณะได้อย่างเต็มที่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า จากการที่ฝ่ายวิชาการได้ไปหารื อกับคณะต่าง ๆ และได้แจ้งว่า
มธ. จะมีการจัดงานเพื่อแสดงหลักสู ตรต่าง ๆ โดยจะนํามารวมกับงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน และจะขอคลิป
วีดีโอสั้น ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่โดดเด่นของแต่ละคณะ เพื่อนํามาแสดงในงานดังกล่าว
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า งานนี้เป็ นงานใหญ่สาํ หรับมหาวิทยาลัย สําหรับสถาบันอื่นคง
กําหนดให้เป็ นวันหยุดของมหาวิทยาลัยอยูแ่ ล้ว และเพื่อให้นกั ศึกษาที่ตอ้ งไปช่วยงานต้องขาดเรี ยน จึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่
จะต้องเป็ นวันหยุด และอาจจะให้อาจารย์ไปสอนเสริ มในภายหลังต่อไป ในส่ วนเรื่ องกิจกรรมชุมชนในเทศบาลท่าโขลง
ปัจจุบนั จะเป็ นเรื่ องของแต่ละคณะที่ทาํ ให้ชุมชน หากรวมกันไปหลาย ๆ คณะจะเป็ นเรื่ องที่ดี และขอให้มหาวิทยาลัยแจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่ องที่มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการไปแล้ว เพื่อคณะจะได้ทราบและไม่ทาํ ซํ้าซ้อนกัน
3. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า มธ. เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันอื่นแล้วจะได้เปรี ยบในเรื่ องสถานที่การ
จัดงาน หากจะจัดงานให้เป็ นที่ประทับใจและเป็ นที่ยอมรับและให้สงั คมรับรู ้วา่ เป็ นงานของ มธ. ที่จดั ขึ้นทุกปี และการ
กําหนดให้เป็ นวันหยุดไม่มีปัญหาใด
4. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า สําหรับงานนี้ต้ งั ใจ
จะจัด 2 ปี /ครั้ง
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า หากจัดงานในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ได้หรื อไม่
และการจัดงานจะเป็ นการจัดลักษณะให้มาเยีย่ มชม ในกรณี น้ ีสามารถทําให้ผมู ้ าร่ วมงานได้ทาํ กิจกรรมได้หรื อไม่ เช่น
คณะนิติศาสตร์ มีการจัดว่าความ เพราะหากไม่มีจุดดึงดูดจะทําให้มีผสู ้ นใจมาร่ วมงานไม่มาก หรื อนําผลงานจาก
มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญามาแสดงในงานเพื่อเป็ นจุดดึงดูดด้วย เช่น การนําหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาจากประเทศ
ญี่ปุ่นมาแสดง หรื ออาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดผูร้ ่ วมงาน และชื่อของงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อ
ประชาชนอาจจะกว้างเกินไป ทําให้ไม่เห็นวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในการจัดงาน
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า การจัดงานธรรมศาสตร์วิชาการต้องยอมรับว่ามีท้ งั สาขา
สังคมศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ต้องยอมรับว่าจุดขายสําคัญคือเรื่ องความทันสมัยของ มธ. เพราะสายสังคมศาสตร์
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วิชาการเพื่อประชาชนด้านสังคมศาสตร์ค่อนข้างจะเป็ นนามธรรม การนําเสนอความเชื่อมโยงในส่ วนนี้อาจจะลําบากที่
จะทําให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าใจ สิ่ งสําคัญคือ จุดขายหรื อจุดดึงดูดเห็นว่า ความทันสมัยและไฮเทคเป็ นเรื่ องสําคัญ ซึ่งเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นั้นอาจจะมีจุดขายที่ชดั เจนมากกว่า มธ. เรื่ องนี้ตอ้ งมีการหารื อกันว่าจะทําอย่างไรให้
งานนี้น่าสนใจ และแตกต่างกับการเป็ น Openhouse เพียงอย่างเดียว และเรื่ องกลุ่มเป้ าหมายของการจัดงานซึ่งมีท้งั
นักเรี ยนและประชาชนทัว่ ไป ซึ่งน่าจะต้องการมาดูความทันสมัยและสิ่ งใหม่ ๆ ของ มธ. ที่ตอ้ งทําให้ได้ในส่วนนี้ หาก
พิจารณาเรื่ องภาคประชาชนการเชื่อมโยงความเป็ นวิชาการเพื่อประชาชน ในแต่ละสาขาวิชาที่มีอยูจ่ ะทําอย่างไรให้เกิด
ความชัดเจน ประเด็นสุ ดท้ายการจัดงาน 2-3 ปี /ครั้งอาจจะมากเกินไป งานในลักษณะนี้ไม่ควรจัดบ่อยแต่จดั แล้วต้องมี
ประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง เรื่ องเหล่านี้ตอ้ งมีการวางแผนตั้งแต่ตอนนี้หากจะจัดต่อไปในครั้งหน้าทั้งเรื่ องประมาณ การ
ลงทุน เพื่อเป็ นการพัฒนาให้เป็ นงานประจําของมหาวิทยาลัยอีกงานหนึ่ง
7. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้และการใช้ชื่อว่า
ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละคณะด้วย
หรื อไม่ ประเด็นที่สองส่ วนกิจกรรมกลางมหาวิทยาลัยจะเป็ นผูด้ าํ เนินการใช่หรื อไม่ หรื อให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ดําเนินการ
8. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า นอกจากสถานที่จดั งานทั้ง 4 แห่งที่กาํ หนดไว้แล้ว
กลุ่มที่จะมาเยีย่ มชมงานต้องเป็ นนักเรี ยนและประชาชนทัว่ ไปใช่หรื อไม่
9. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า กลุ่มเป้ าหมาย
พื้นฐานคือ กลุ่มเป้ าหมายเดิมของการจัดงาน TU Openhouse ในปี 2556 มีผรู ้ ่ วมงานจํานวน 20,000 คน สําหรับ
ประชาชนทัว่ ไป หากการจัดงานเป็ นที่ยอมรับก็จะสามารถดึงดูดประชาชนให้มาร่ วมงานได้ ประเด็นที่สาม กลุ่ม
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและชุมชนโดยรอบ จะเป็ นการเชื่อมต่อชุมชนและประชาชนโดยใช้งานนี้เป็ นตัวเชื่อม
เป้ าหมายผูม้ าร่ วมงานจะมีกลุ่มเป้ าหมายเดิม และเมื่อจัดเป็ นงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนจะได้กลุ่มเป้ าหมาย
ใหม่ที่มากกว่าเดิม หากจัดงานได้เป็ นที่ยอมรับก็จะมีการดึงดูดผูร้ ่ วมงานได้เพิ่มมากขึ้น เช่น ฝ่ ายการนักศึกษาและการ
เรี ยนรู ้วางแผนว่าจะจัดประชุมวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการเรี ยนรู ้และเรื่ องการเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่เป็ นที่น่าสนใจ และในงานนี้จะมีโครงงานประมาณ 100 โครงงานของนักศึกษาวิชาพลเมือง (TU 100)
เพราะได้จดั งานหลังจากสอบกลางภาคเพือ่ นําโครงงานของนักศึกษามาจัดแสดง และคณะต่าง ๆ ที่มีวิชาที่ทาํ ให้เป็ นการ
เรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคมได้ ฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้จะสนับสนุนให้คณะต่าง ๆ ที่นาํ Project base มา
แสดงในงานนี้ ในส่ วนของสายสังคมศาสตร์จะมีการดําเนินการทั้งส่ วนกลางและในส่ วนของคณะ นอกจากมีพ้นื ที่
ส่ วนกลางแล้วคณะยังสามารถจัดงานที่คณะให้มีการเยีย่ มชมคณะได้ดว้ ย ขณะนี้ติดขัดเพียงเรื่ องเดียวคือ เรื่ องห้องเรี ยน
หากไม่หยุดเรี ยนจะไม่สามารถใช้ในการจัดงานวิชาการได้ และนักศึกษาจะไม่สามารถมาทํางานได้เนื่องจากต้องเรี ยน
หนังสื อ การเปลี่ยนจากงาน Openhoue เป็ นงานธรรมศาสตร์ทางวิชาการเห็นว่า ขณะนี้สามารถจัดแสดงงานได้แล้ว
10. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า หากคณะที่มีหอ้ งแล็ปต้องการจัดแสดงให้

- 12 นักเรี ยนและประชาชนทัว่ ไปเข้าเยีย่ มชม สามารถทําได้หรื อไม่ เพราะมีอุปกรณ์เครื่ องมือที่ทนั สมัยจํานวนมาก
11. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า นอกจาก
ส่ วนกลางแล้วคณะสามารถจัดแสดงผลงานที่คณะได้ดว้ ย
12. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร์มีนกั ศึกษาชั้นปี 5-6 ที่ตอ้ ง
เรี ยนในวันดังกล่าว แต่จะมีนกั ศึกษาชั้นปี 1-4 ที่จะไปช่วยงานได้ หากจะให้งานนี้ดึงดูดผูเ้ ข้าร่ วมงานมาก ๆ อาจจะต้องให้
ฝ่ ายวิจยั นําเรื่ องที่ทนั สมัยและเป็ นเทคโนโลยีไฮเทคมาจัดแสดง โดยอาจจะใช้โมเดลของจังหวัดปทุมธานีทาํ โครงการ
บริ การสังคมเพื่อประชาชน และควรดึงดูดประชาชนจากทัว่ ประเทศให้มาร่ วมงานนี้ดว้ ย
13. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะมีขอ้ ดีและข้อเสี ยของการจัด
งานในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผา่ นมากลุ่มเป้ าหมายของ มธ. คือ โรงเรี ยนที่อยูต่ ่างจังหวัด และในช่วงบ่าย
นักเรี ยนเหล่านี้กต็ อ้ งรี บกลับ หากได้นกั เรี ยนและประชาชนในกรุ งเทพฯ มาร่ วมงานก็จะเป็ นเรื่ องดี ส่ วนเรื่ องการหยุด
เรี ยนสถาบันอื่นก็หยุดเรี ยนและถือเป็ นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
14. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า การเป็ น Service
Learning คือ จุดแข็งของ มธ. ที่จะทําให้มีผเู ้ ข้าร่ วมงานนี้เป็ นจํานวนมาก
15. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า เห็นด้วยกับการจัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน เพราะ
เมื่อการจัด TU Openhouse ที่ผา่ นมาพบว่า มีหลายคณะได้ให้ความรู ้ในทางปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนและประชาชน เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ความทันสมัยของเทคโนโลยีอาจจะเป็ นส่ วนหนึ่ง แต่นกั เรี ยน
และประชาชนอาจจะยังไม่ทราบหรื อเข้าไม่ถึงในส่ วนของความรู ้ทวั่ ไปที่ได้จดั การเรี ยนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
ประเด็นนี้จึงเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป
16. ประธานกล่าวว่า สําหรับเรื่ องนี้ประเด็นที่จะกําหนดวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 เป็ นวันหยุดคง
ไม่มีปัญหาใด แต่หากคณะใดที่มีความจําเป็ นต้องเรี ยนต่อเนื่อง เช่น คณะแพทยศาสตร์หรื อคณะทันตแพทยศาสตร์ ก็ไม่
มีปัญหาใด แต่โดยหลักการขอให้ทุกคณะต้องจัดให้เป็ นวันหยุดของนักศึกษา ส่ วนการขอให้จดั งานในวันพฤหัสบดีและ
วันศุกร์เห็นว่า เพราะติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อาจทําให้มีผมู ้ าร่ วมงานน้อย และการจัดงานครั้งนี้ไม่ควรทําให้เป็ นงาน
ของนักศึกษา แต่ควรทําให้เป็ นงานของ มธ. เช่น การนําอาจารย์ระดับแนวหน้าที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาร่ วมงาน และต้อง
ทําให้เป็ นงานระดับชาติ
17. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในการจัดงานครั้ง
นี้จะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ น Service Learning เป็ นการนําผลงานที่เป็ นการบริ การสังคมออกมาแสดง มธ. เป็ น
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ การลงชุมชนไม่ได้หมายความว่าเป็ นการทําเพื่อหมู่บา้ นแห่งหนึ่ง แต่เป็ นแนวทางของ
การเรี ยนการสอนแบบธรรมศาสตร์ คือ ต้องนําความรู ้ไปเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง ส่ วนที่สองเรื่ องผลงานทางวิชาการและ
งานวิจยั ของอาจารย์ได้มีการประชุมหารื อกับฝ่ ายวิจยั และฝ่ ายวิชาการแล้ว ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ สามารถนํามา
จัดแสดงและมาร่ วมงานได้ทนั ที ส่ วนผลงานวิจยั หรื อวิชาการอื่น ๆ ต้องขอความร่ วมมือจากคณะ ส่ วนที่สามคือ การ
บริ การสังคมของคณะ

- 13 18. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า หากมีการกําหนดโจทย์ให้ชดั เจนว่าต้องการให้คณะให้ความ
ร่ วมมือในรู ปแบบใด เช่น หากต้องการรู ปแบบโครงการบริ การสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์จะมีการออกหน่วยบริ การ
ประชาชนอยูแ่ ล้วกลุ่มหนึ่งในบริ เวณโดยรอบ มธ. ศูนย์รังสิ ต ส่ วนเรื่ องการจัดแสดงในงานก็จะมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ซึ่งเป็ นอีกกลุ่มหนึ่ง ในกรณี น้ ีตอ้ งมีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนว่า ต้องการให้แสดงผลงานทางด้านใด เพราะต้องใช้อาจารย์
คนละกลุ่มกัน
19. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า สําหรับเป้ าหมายของงานนี้ส่วนหนึ่งจะ
เป็ นเลือกการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์นกั ศึกษาอาจจะต้องการความไฮเทคและ
ความทันสมัย ซึ่งต้องมีความชัดเจนในเรื่ องนี้ เพราะหากกล่าวถึง มธ. นักเรี ยนจะนึกถึงประวัติศาสตร์การเมือง ซึ่งอาจจะ
ทําให้นกั เรี ยนสายวิทย์ไม่สนใจมาร่ วมงาน จึงต้องมีการสร้างความชัดเจนและหาจุดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ ประเด็นที่
สอง จะมี International zone หรื อไม่ เพราะมีโรงเรี ยนนานาชาติจาํ นวนมาก และเป็ นการให้นกั ศึกษาชาวต่างชาติของ
มธ. มีส่วนร่ วมในการจัดงานครั้งนี้
20. ประธานกล่าวว่า โดยปกติจะจัดงานแยกกันในส่ วนของ International zone แต่ในปี 2557 จะให้จดั
รวมกัน ส่ วนเรื่ องการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการต้องมีการดําเนินการอยูแ่ ล้ว
24. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในการจัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้กบั คณะหรื อไม่ และฝ่ ายการนักศึกษาของคณะมีหน้าที่ตอ้ งทําอย่างไรบ้าง เพราะ
ขณะนี้คณะมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้ส่วนกลางและส่ วนกลางจะไปจัดบูธเอง หรื อจะให้คณะจัดบูธด้วยหรื อไม่อย่างไร
25. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในส่ วนนี้จะมี
งบประมาณช่วยเหลือส่ วนหนึ่ง และจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมด้วย แต่ในส่ วนของอาจารย์ที่นาํ ผลงานมาแสดง
คณะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการ แต่ในส่ วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือเต็มที่เพราะเป็ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้ เช่น
โครงงานของนักศึกษา แต่ในการจัด TU Openhouse ที่ผา่ นมาจะมีเงินช่วยแต่ละคณะประมาณ 5,000 บาท
26. ประธานกล่าวว่า ส่ วนการจัดการแนะนําคณะ คณะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการเองโดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดสรรงบประมาณให้เหมือนการจัดงาน TU Openhouse คือ 5,000 บาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนในวันที่ 12-13
พฤศจิกายน 2557 และให้จดั งานในส่ วนของ International zone ไปพร้อมกันในครั้งนี้ดว้ ย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
4.1 เรื่อง รายงานความคืบหนาการฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สําหรับความคืบหน้าการฝึ กซ้อมการเข้ารับ
พระราชทานปริ ญญาบัตรประจําปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้ เรื่ องสถิติการเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรสามารถทําได้
โดยเฉลี่ย 31.08 คน/นาที โดยภาคเช้าทําได้ 30.82 คน/นาที ภาคบ่าย 31.34 คน/นาที ในหลายคณะสามารถทําได้ตาม
เป้ าหมาย และขอให้ผทู ้ ี่อ่านเบิกตัวบัณฑิตซ้อมอ่านให้มากขึ้น ในกรณี ที่ตอ้ งการให้เร่ งความเร็ วขึ้น และขอเน้นยํ้า

- 14 เจ้าหน้าที่วา่ เนื่องจากในวันจริ งจะใช้การ์ด RFID สําหรับติดตัวบัณฑิต ซึ่งในวันซ้อมมีเจ้าหน้าที่ถือบัตรของนักศึกษา
ั ฑิตติดตัวไว้แล้ว
ทั้งหมดเข้ามา เครื่ องจึงอ่านว่ามีบณ
ั ฑิตที่เข้าหอประชุมใหญ่ครบ และบัตรที่เหลือจากที่แจกให้บณ
ขอให้เข้าทางด้านหอประชุมศรี บูรพา เพื่อลดปั ญหาดังกล่าว สําหรับบัณฑิตพิการอาจารย์ที่ช่วยเหลือบัณฑิตยังไม่ได้มา
ฝึ กซ้อม ขอให้มาฝึ กซ้อมก่อนวันจริ งด้วย และขอให้เจ้าหน้าที่คณะเน้นยํ้าเรื่ องการแต่งกายของบัณฑิต เนื่องจากยังมี
บัณฑิตที่แต่งกายไม่ถูกต้องอยู่ ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในวันจริ งเป็ นคนเดียวกันกับวันซ้อมใหญ่ เพราะจะทราบ
รายละเอียดในวันซ้อมใหญ่ท้ งั หมด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรสามารถเปลี่ยนรอบ
คณะจากภาคเช้าไปอยูภ่ าคบ่าย หรื อภาคบ่ายมาอยูภ่ าคเช้า เพื่อเป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเคยมีความพยายามในการสลับรอบคณะแล้วแต่กเ็ กิดปั ญหาหลายด้านตามมาอีก
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า การสลับรอบ
เช้าบ่ายอาจจะมีประเด็นเรื่ องผูไ้ ด้รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งอาจจะทําให้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลและ
ฝ่ ายวิชาการต้องพิจารณาด้วย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีเคยเป็ นแนวคิดที่ถือปฏิบตั ิวา่ คณะใดที่มีการมอบ
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์จะจัดให้อยูใ่ นภาคเช้า เพือ่ ให้สอดรับกับผูไ้ ด้รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แต่ใน
ระยะหลังความคิดนี้ได้เปลี่ยนไปบ้าง เพราะจํานวนบัณฑิตมากขึ้น จึงต้องเกลี่ยจํานวนบัณฑิตแต่ละช่วงพักให้มีจาํ นวนที่
ใกล้เคียงกัน แต่จะคงยึดหลักการไว้วา่ ให้ผไู ้ ด้รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์รับในช่วงเช้าทั้งหมด
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในส่ วนของสถานที่ขอให้คณะที่ท่าพระจันทร์เปิ ดห้องนํ้าทั้งหมด
เนื่องจากวันรับจริ งจะมีคนจํานวนมาก และในวันจริ งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิบริ เวณทางเข้าหอประชุมใหญ่ดว้ ย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ในเรื่ องการ
ตรวจวัดอุณหภูมิบณ
ั ฑิตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็ นผูด้ ูแล โดยจะตรวจวัดอุณหภูมิผทู ้ ี่อยูบ่ นเวทีดว้ ย
หากบุคคลใดอุณหภูมิเกินก็จะไม่ได้เข้าร่ วมพิธี ส่ วนเรื่ องการแก้ไขปัญหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลและฝ่ ายวิชาการต้องหารื อกันว่า มีทางที่จะทราบจํานวนบัณฑิตล่วงหน้านานกว่านี้ได้หรื อไม่
โดยอาจให้ใช้ระบบแสดงความจํานงค์เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรแทนการทราบในวันซ้อมใหญ่วา่ ผูท้ ี่ไม่มาคือ
ผูท้ ี่ไม่เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร เพราะอาจเกิดปัญหาในวันจริ งได้และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดสถานที่
ประธานกล่าวว่า ในปี การศึกษา 2557 ขอให้มีการกําหนดแบบฟอร์มลงทะเบียนรับปริ ญญาว่า ประสงค์
จะเข้ารับปริ ญญาหรื อไม่ และต้องแจ้งภายในเวลาที่กาํ หนด
ประธานกล่าวว่า
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- 15 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการจอดรถของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกีรยติ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปั จจุบนั โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเริ่ มจะมีปัญหาและข้อจํากัดในเรื่ องสถานที่จอดรถ และมีบางส่ วนได้จอดรถยนต์ทิง้ ไว้ จึง
พยายามนําร่ องในการจัดสรรที่จอดรถยนต์ จะมีการเพิ่มจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย ไฟแสงสว่างและกล้อง
วงจรปิ ดตามจุดต่าง ๆ และจะมีการเก็บค่าที่จอดรถในเดือนกันยายน 2557 ในอัตรา 4 ชัว่ โมงแรก 20 บาท และทั้งวันไม่
เกิน 100 บาท และต่อไปจะวางแผนการสร้างอาคารจอดรถยนต์เพื่อขยายตามความต้องการในการจอดรถยนต์ต่อไป
สําหรับอาจารย์ที่นาํ รถยนต์มาจอดตอนเช้าและกลับในตอนเย็นทางโรงพยาบาลฯ ได้ประสานงานกับศูนย์รังสิ ตเพื่อ
ปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณหน้าศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิ ต โดยทําเป็ น Coverway เชื่อมมาถึงอาคารโรงพยาบาลฯ หรื อ
อาจจะมีรถไฟฟ้ ารับ-ส่ ง ซึ่งจะวิ่งระหว่างลานจอดรถและโรงพยาบาลฯ เท่านั้น แต่หากจะเข้ามหาวิทยาลัยต้องนัง่ รถราง
เอ็นจีวตี ่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า หากมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจอดรถยนต์อาจจะ
กระทบกับหน่วยงานอื่นหรื อไม่ เพราะจะทําให้บุคคลภายนอกนํารถยนต์ไปจอดบริ เวณอื่นและเดินหรื อนัง่ รถมา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแทน ในกรณี น้ ีควรเก็บค่าที่จอดรถยนต์ท้งั หมดหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า สําหรับเรื่ องนี้ตอ้ งการสร้างที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอ ขอมอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการ
ในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตไปพิจารณาเรื่ องที่จอดรถยนต์ท้ งั ระบบ
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ในกรณี ที่มีการจัดทําบัตรสมาร์ทการ์ด หากเป็ น
บุคลากรควรจะได้รับการยกเว้นในส่ วนนี้ แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกก็ควรเสี ยค่าจอดรถยนต์ตามปกติ
ประธานกล่าวว่า หากยินยอมให้บุคลากรของ มธ. จอดรถยนต์ บุคคลภายนอกก็จะไม่มีที่จอดรถยนต์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ในส่ วนของอาจารย์สายสุ ขศาสตร์จะมี
พื้นที่ที่สามารถจอดรถยนต์ฟรี ได้และมีบตั รสมาร์ทการ์ดผ่านเข้า-ออก ซึ่งพื้นที่จอดรถยนต์ฟรี จะมีเพียงบางส่ วนและจะ
ไม่เพียงพอต่อจํานวนรถยนต์ของบุคลากร ทางโรงพยาบาลฯ ได้ทาํ แบบสํารวจของผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน 67% นํา
รถยนต์มาเองและ 15 % ใช้บริ การรถแท็กซี่ ซึ่งเป็ นโจทย์ที่ทางโรงพยาบาลฯ ต้องแก้ไขต่อไป
ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับประเด็นนี้
ไปพิจารณา
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5.2 เรื่อง การขอตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งต่อไปฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายจะ
นําเสนอเรื่ องอาจารย์ที่เข้าใหม่ตอ้ งใช้เวลากี่ปีในการทําตําแหน่งทางวิชาการ โดยปกติหากจบปริ ญญาโทต้องได้

- 16 ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภายใน 5 ปี ปริ ญญาเอกภายใน 2 ปี แต่ต่อไปจะปรับเป็ นระดับปริ ญญาโทต้องได้ตาํ แหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภายในเวลา 6 ปี และปริ ญญาเอกต้องได้ภายในเวลา 3 ปี ซึ่งจะกระทบต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายรับ
ไปพิจารณาและนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยจะใช้บงั คับกับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับอาจารย์ใหม่ที่จบปริ ญญาตรี หรื อโท การลาศึกษาต่อจะนับ
เวลาอย่างไร
ประธานกล่าวว่า ไม่นบั เวลาลาศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อต่อสัญญาครั้งที่ 2 จะเขียนแนบ
ท้ายสัญญาว่า ขอให้เสนอผลงานเพื่อขอตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นไม่เป็ นไร ส่วนสัญญาครั้งที่ 3 จะ
เขียนแนบท้ายสัญญาว่าให้ขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หากทําไม่ได้จะต่อสัญญาให้เป็ นรายปี
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้เกณฑ์ปริ ญญาโทและเอกเท่ากันคือ 5 ปี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า สําหรับกรณี น้ ีเป็ นการกระตุน้ อาจารย์บางท่าน และมีการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 4-5 รายแล้ว ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งมี Research grant ด้วย สําหรับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกต้องมีทุน เพราะจะเป็ นการส่ งเสริ มศักยภาพ ซึ่งต้องพิจารณาจากกระบวนการด้วย หากพิจารณาแต่ผลที่
ออกมาอาจจะเกิดปั ญหา
ประธานกล่าวว่า ขอให้กองการเจ้าหน้าที่ไปพิจารณาในเรื่ องการขอตําแหน่งทางวิชาการให้ทนั ภายใน
กําหนดเวลา เพราะในมหาวิทยาลัยบางแห่งจะมีการให้เงินเพิ่ม แต่ มธ. จะไม่ให้ เพราะในปัจจุบนั ก็ได้รับในอัตราที่สูง
พอสมควรแล้ว และยังมีงบวิจยั อีกปี ละมาณ 100 ล้านบาท
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในประเด็นนี้เห็นด้วย แต่ไม่ทาํ การเทียบเคียงได้
หรื อไม่ เพราะอาจจะไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เช่น ภาระงานขั้นตํ่า มหาวิทยาลัยจะมีหลักเกณฑ์ภาระ
งานขั้นตํ่าและให้แต่ละคณะไปเทียบเคียง เมื่อเทียบเคียงได้มาตรฐานก็จะไม่เท่ากัน หากเป็ นไปได้ตอ้ งการให้ใช้
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะไม่มีการเทียบเคียง การที่ให้แต่ละคณะกําหนดภาระงานได้เองเพราะ
สภาพการณ์แต่ละคณะไม่เหมือนกัน บางคณะต้องให้น้ าํ หนักด้านการบริ หารมาก เพราะไม่มีบุคคลใดต้องการทําด้าน
บริ หาร บางคณะเน้นการสอน หากทุกคณะได้มาตรฐานสากลก็จะสามารถกําหนดมาตรฐานกลางได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายรับเรื่ องนี้ไปพิจารณาและ
นําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

- 17 5.3 เรื่อง การจัดสัมมนานานาชาติโดยกลุมคณบดีสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยคณบดีกลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จํานวน 14 คณะ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนานานาชาติ ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม LT 1 คณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็ นการร่ วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมี 3 หัวข้อ คือ ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม และเรื่ องเสรี ภาพ สังคมวิทยา และกฎหมาย จึงขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารทุกท่านและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 เรื่อง การจัดบรรยายพิเศษเรื่อง ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ประจําป
การศึกษา 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดบรรยายพิเศษเรื่ อง ร่ างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และร่ างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ที่จะประกาศใช้ในปี การศึกษา 2557 ในที่ประชุม ก.บ.ม. แต่เนื่องจากทางคณะรักษาสงบแห่งชาติ
ได้สงั่ ให้ระงับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ออกไปก่อน เพื่อให้มีการทบทวนใหม่ เพราะฉะนั้นในการประเมิน
คุณภาพภายในปี การศึกษา 2557 คาดว่าจะใช้ตวั บ่งชี้ สกอ. ใหม่ แต่ตวั บ่งชี้ สมศ. คงใช้ของรอบสามไปก่อน โดยจะใช้
เวลาในการบรรยายประมาณ 1 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 10.30 น. โดยขอเรี ยนเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่ อง QA
ของคณะเข้าร่ วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ดว้ ย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า หากหน่วยงานใดมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม สามารถติดต่อไปได้ที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และขอให้ผบู ้ ริ หารอนุญาตให้ผรู ้ ับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว
เข้าร่ วมรับฟังในที่ประชุมได้อีก 1 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 ในวันจันทร์ที่ 18 สิ งหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
โดยในการประชุมครั้งดังกล่าวจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่ อง ร่ างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
(สกอ.) ประจําปี การศึกษา 2557 เวลา 09.30 น. – 10.30 น.

- 18 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

