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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2557

วันจันทรที่ 1 กันยายน 2557
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1.ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์

เมฆไตรรัตน์

รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
และศูนย์พทั ยา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู ้
เกษโกวิท
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
10. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
13. อาจารย์ ดร.พรเทพ
เบญญาอภิกลุ แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์

-221. 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
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
26. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
27. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
28. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
29. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงค์ กิติภาวงศ์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
30. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
32. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
33. นางจันทนา
มากมิตร
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
34. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
37. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
38. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
39. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
40. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
41. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
42. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
43. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
44. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
45. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์
46. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
47. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
48. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
49. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
50. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

-351. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม

รัฐอมฤต

รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

เลิศไพฑูรย์
ชวลิตนิธิกลุ
รัฐอมฤต
ศุภชลาศัย

รักษาราชการแทนอธิการบดี
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
2. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. นายบุญสม
อัครธรรมกุล ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
8. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา
11. นายวสันต์
ภัยหลีกลี้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันแห่ ง มธ.
12.. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
13. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
14. นายสมบัติ
แก้วปกาศิต
ผูอ้ าํ นวยการกองงานศูนย์รังสิ ต
15. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
16. นางนุชริ นทร์
ชะลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
17. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
หัวหน้างานบริ หารสํานักงานและสวัสดิการ
18. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้
ตันติวงศ์พิศาล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนรู ้
19. นางสาวนันทนัช
20. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
21. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ

-422. นายอดิศร
23. นายภูมินาถ
24. นางสาวรักษิณา

เพชรคุม้
สวัสดี
แสงศรี

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง สกอ. แจงเรื่องการดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี มธ.
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี มธ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นาํ เสนอเรื่ องดังกล่าวให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการลงนามในหนังสื อถึงหัวหน้าฝ่ ายสังคมจิตวิทยาเพื่อเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินาํ ความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ต่อมาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสื อที่
ศธ 0100/1322 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 แจ้งว่า ฝ่ ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอให้เสนอเรื่ อง
ดังกล่าวเมื่อมีคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแนะนําผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ดงั นี้
1. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง สํานักหอสมุดเปดอาคารศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

-5ผูแ้ ทนผูส้ าํ นักหอสมุดแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักหอสมุด มธ. จะทําพิธีเปิ ดอาคารศูนย์การเรี ยนรู ้
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต จึงขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริ ยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริ มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ 4 สถาบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนดจัดประชุมวิชาการ
4 สถาบัน ครั้งที่ 17 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และ
กองทัพเรื อ ในหัวข้อเรื่ อง “ความเป็ นธรรมในสังคม : เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา
08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมศรี บูรพา มธ. ท่าพระจันทร์ และจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรื อการค้นคว้า
อิสระ “อยากจบ.. บทความต้องเขียน เขียนอย่างไร? .. เชิญมาฟัง” วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น.-16.30
น. ณ ห้องบรรยาย LT 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ทาํ วิจยั กับนักวิจยั ข้ามชาติ “รู ้เขา รู ้เรา ผ่านการวิจยั
ข้ามชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องฝึ กอบรม 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
ศูนย์รังสิ ต
3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ทาํ วิจยั 4 สาขาวิชา สังคมศาสตณ์และมนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ “มองในมุมที่ต่าง : ตัวอย่างงานวิจยั เชิงบูรณาการความรู ้ขา้ มสาขาวิชา”

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับเพื่อนใหม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีผปู ้ กครองได้สอบถามเรื่ อง
การรับน้องใหม่ ซึ่งมีนกั ศึกษาได้จดั กิจกรรมเองที่ต่างจังหวัด และทางผูป้ กครองได้สอบถามว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบาย

-6อย่างไรกับเรื่ องนี้ หากไม่สนับสนุนก็ตอ้ งห้ามไม่ให้มีการรับน้องใหม่
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในเรื่ องนี้ได้มีการ
ประชุมหารื อกับกองกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา และ อมธ. ถึงแนวปฏิบตั ิและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้ลง
รายละเอียดไว้ในหน้าปกด้านในของหนังสื อข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นกั ศึกษาใหม่ทุกคน คณะ และกองกิจการ
นักศึกษาของแต่ละคณะทราบ หากเป็ นการรับน้องที่จดั โดยกองกิจการนักศึกษาจะไม่มีปัญหา เพราะจะมีแนวทางปฏิบตั ิ
4 ข้อ คือ 1. ต้องมีการเคารพสิ ทธิเสรี ภาพของเพื่อนใหม่ 2. ต้องไม่ละเมิดสิ ทธิของนักศึกษาใหม่ 3. ห้ามออกนอกสถานที่
4. นักศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้าร่ วมกิจกรรมได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม คือ จุลสารข่าวสํานัก
ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ (Tuipi new letter)

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 11/2557 เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ตามบันทึก
สํานักงานอธิกรบดี ลงวันที่ 18 สิ งหาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2557 โดยกําหนดให้แก้ไข
ภายในวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ในการ
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ผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิของผูข้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 7 ราย และมีมติดงั นี้
1. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 ราย
1.1 อาจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณะรัฐศาสตร์
1.2 อาจารย์ หม่อมหลวง วโรดม ศุขสวัสดิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1.3 อาจารย์ แพทย์หญิง พรทิพา อิงคกุล
คณะแพทยศาสตร์
1.4 อาจารย์ นายแพทย์ ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก
คณะแพทยศาสตร์
2. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 3 ราย
2.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปั จฉิมนันท์
คณะรัฐศาสตร์
2.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร หอมรสสุ คนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 7 ราย และให้นาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.1.2 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมตั ิแตงตัง้ ผูอาํ นวยการ
สํานักบริหารแผนและการคลัง จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 2022 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ เป็ นตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักบริ หารแผนและการคลัง และ
2. แต่งตั้งเรื อเอก เสวี หวังไมตรี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 2022) อัตราเงินเดือน 52,150 บาท สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารแผนและการคลัง ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารแผนและ
การคลัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งเรื อเอก เสวี หวังไมตรี ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานัก
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3.1.3 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน 3 ตําแหนง
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า วิทยาลัยสห
วิทยาการเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อจากตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารสํานักงานเลขานุการ ซึ่งนางสาวปาริ ชาติ ทองอยู่ ครองอยู่
เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารสํานักงานเลขานุการ ท่าพระจันทร์
2. เปลี่ยนชื่อจากหัวหน้างานบริ การการศึกษา ซึ่งนายพรชัย ตั้งวิกขัมภ์ ครองอยู่ เป็ นตําแหน่งหัวหน้า
งานบริ การการศึกษา ท่าพระจันทร์
3. เปลี่ยนชื่อจากตําแหน่งหัวหน้างานโครงการปริ ญญาตรี สหวิทยาการ ซึ่งนางสนธยา วิจิตรยืนยง
ครองอยู่ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานบริ การศึกษา ศูนย์ลาํ ปาง
4. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ
จํานวน 3 ตําแหน่ง ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติแตงตั้ง
ขาราชการเปนระดับชํานาญงาน จํานวน 2 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเสนอขอกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ ตําแหน่งผูช้ ่วยพยาบาล ระดับปฏิบตั ิงาน
ซึ่งผ่านการประเมินฯเพื่อกําหนดตําแหน่งเป็ นระดับชํานาญงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป จํานวน
2 ราย ดังนี้
1. นางสุ ภาภรณ์ ปรี วงค์ (อัตราเลขที่ 2914)
2. นางระพี กรมสุ ริยศักดิ์ (อัตราเลขที่ 2895)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการเป็ นระดับชํานาญงาน
สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

-93.1.5 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
นิติศาสตร์เสนอขอจ้างนายสุ รศักดิ์ บุญญานุกลู กิจ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ 5593) คณะนิติศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายสุ รศักดิ์ บุญญานุกลู กิจ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6262 ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ ปริ ญญา
โทหรื อเอกทางด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(2) จ้างนางสาวพรรณวดี ประยงค์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ 6262) คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวพรรณวดี ประยงค์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า วิทยาลัยโลก
คดีศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6351 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท - เอก เป็ นตําแหน่ง
อาจารย์ โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโทหรื อเอกด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ด้านศิลป

- 10 ศาสตร์ ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านจิตวิทยาองค์การและสังคม หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(2) จ้างนายอภิวฒั น์ หาญวงศ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ 6351) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี ขอให้ตรวจสอบเอกสารเรื่ องอายุของ
อาจารย์ที่จะจ้างด้วยว่า ถูกต้องหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กองการเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบเอกสารก่อนนําเสนอขออนุมตั ิ เช่น ชื่อนามสกุล อายุ
อัตราเงินเดือน เลขที่ตาํ แหน่งและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ครบถ้วนด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายอภิวฒั น์ หาญวงศ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

3.1.8 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คืนใหกับคณะศิลปกรรมศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อัตราเลขที่ 6392 (อัตรานักเรี ยน
ทุน) คืนให้กบั คณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องจากสํานักงบประมาณได้จดั สรรอัตรานักเรี ยนทุนเพื่อบรรจุนายณัฐพงศ์
สารพูนทรัพย์ ให้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วจึงคืนอัตราทดแทนที่คณะนําอัตราว่างของคณะไปบรรจุนายณัฐพงศ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ อัตราเลขที่ 6392
คืนให้กบั คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ

- 11 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเสนอขอจ้างนายเพชร จิตต์สุวรรณ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโท – เอก สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ หรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายเพชร จิตต์สุวรรณ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตามที่เสนอ

3.1.10 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั จิ างอาจารยประจําในระบบคูขนานที่จางจาก
งบประมาณรายไดของคณะ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
นิติศาสตร์เสนอขอความเห็นชอบในการจ้างนายเมษปิ ติ พูลสวัสดิ์ ในตําแหน่งอาจารย์ที่จา้ งจากงบประมาณคณะ
นิติศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากคณะนิติศาสตร์มีความ
จําเป็ นเร่ งด่วน เพราะขาดแคลนอาจารย์ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็ น
หลักสู ตรเปิ ดใหม่และจําเป็ นต้องใช้ผมู ้ ีความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษมาปฏิบตั ิงาน และ
เตรี ยมงานในด้านต่างๆของโครงการที่ดาํ เนินการเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายเมษปิ ติ พูลสวัสดิ์ เป็ นอาจารย์ประจําในระบบคู่ขนาน
สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.11 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า วิทยาลัย
สหวิทยาการขออนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวพิสมัย จุฬารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่ 4560) อัตราค่าจ้าง 21,190 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หาร
สํานักงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลาํ ปาง อีกหน้าที่หนึ่งตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป ทั้งนี้โดยขอกําหนดวิธีการ
คัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี

- 12 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวพิสมัย จุฬารักษ์ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ หารสํานักงานวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.1.12 เรื่อง กองบริหารศูนยลําปางขออนุมัติเปลีย่ นชื่อตําแหนงและแตงตั้งผูรักษาการ
ในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า กองบริ หาร
ศุนย์ลาํ ปางเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อจากตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและอาคารสถานที่ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งนางวราภรณ์
ลาภพิสูตร ครองอยู่ เป็ นหัวหน้างานบริ หารสํานักงานศูนย์ลาํ ปาง กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
2. แต่งตั้ง นายเผดิมลาภ สุ รัตน์สญ
ั ญา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้ าปฏิบตั ิการ อัตรา
เลขที่ 5702 เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศูนย์ลาํ ปาง อีกหน้าที่หนึ่ง จนกว่าจะ
สรรหาผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งเป็ นหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลาํ ปางต่อไป
โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ มธ. เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ น
อํานาจของอธิการบดี
3. จัดบุคลากรลงตามโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในกองบริ หารศูนย์ลาํ ปางสําหรับงานบริ หาร
สํานักงานศูนย์ลาํ ปาง และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะศูนย์ลาํ ปาง เพื่อให้ตรงกับภารกิจของงานที่ปรับใหม่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อตําแหน่งหัวหน้างานและแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างาน สังกัดกองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.13 เรื่อง สํานักหอสมุดขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
โดยใหไดรับคาจางสูงกวาวุฒิ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า
สํานักหอสมุดเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ
ระดับวุฒิปริ ญญาโท จากผูม้ ีประสบการณ์การทํางานด้านบรรณารักษ์เป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย

- 13 2. อนุมตั ิบรรจุนางสาวสุ ภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ วุฒิอกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ วุฒิ
ปริ ญญาโท โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ จํานวน 9 ปี ๆ ละ 4% (1 ขั้น) เป็ นให้ได้รับอัตราค่าจ้าง 29,440 บาท
เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทางด้านบรรณารักษ์ ตั้งแต่ปี 2531 และมีประสบการณ์การทํางานตําแหน่ง
บรรณารักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2531 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และเคยดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีประสบการณ์การทํางานเกินกว่า 9 ปี โดยเงิน
ส่ วนเกินที่นาํ มาพอกจํานวน 8,780 บาท ให้ใช้จากอัตราว่างเลขที่ 6460 ซึ่งจะทําให้อตั ราเลขที่ 6460 มีเงินคงเหลือ 940
บาท (9,720 – 8,780)
3. ให้ตดั โอนอัตราเลขที่ 6460 อัตราค่าจ้าง 940 บาท ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานอธิการบดี
4. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวสุ ภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักหอสมุด โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ ตามที่เสนอ

3.1.14 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง
จํานวน 2 ตําแหนง
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
แพทยศาสตร์เสนอขอกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขและตําแหน่งผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย
เนื่องจากมีความจําเป็ นต้องจ้างทั้ง 2 ตําแหน่งเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวให้กบั ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์
ซึ่งทั้ง 2 ตําแหน่ง ยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานกําหนดไว้ จึงเห็นควรกําหนดตําแหน่งมาตรฐานกําหนดตําแหน่งดังนี้
1. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข โดยขออนุโลมตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดไว้
2. ตําแหน่งผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย โดยขออนุโลมตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกําหนดไว้
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขและ
ตําแหน่งผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

- 14 3.1.5 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
พยาบาลศาสตร์ขออนุมตั ิจา้ ง Assistant Prof.Dr.Deborah Wince Chapa เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,120 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 8,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินปี 2557 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Assistant Prof.Dr.Deborah Wince Chapa เป็ นลูกจ้าง
ชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฏหมายเสนอเสนอขอจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราว่างข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ 2557 คืนให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. อนุมตั ิในหลักการให้จดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คืนทดแทนแก่หน่วยงานที่มี
ข้าราชการเกษียณ โดยมีเงื่อนไข “กรณี ที่หน่วยงานใดมีอตั ราว่างเหลืออยูใ่ ห้ใช้อตั ราว่างที่มีอยูใ่ ห้หมดก่อนและ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งเลขที่อตั ราให้เมื่อหน่วยงานส่ งเรื่ องบรรจุผไู ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ต่อไป”
2. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 17 อัตรา
3. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 อัตรา คืนให้กบั สํานักทะเบียน
และประมวลผล
ทั้งนี้ ข้อ 1 และ 2 ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นไป สําหรับข้อ 3 ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป เนื่องจากสํานักทะเบียนและประมวล เป็ นหน่วยงานกลางที่ให้บริ การกับคณะ สํานัก สถาบัน
ที่มีการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งมีคณะเปิ ดใหม่และมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทําให้ปัจจุบนั สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากรที่ตอ้ งรองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงจําเป็ นต้องมีบุคลากรมารับผิดชอบ
งานเร่ งด่วน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า เนื่องจากคณะวารสารศาสตร์และ
สื่ อสารมวลชนขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสถานีวิทยุ เนื่องจากจะมีผเู ้ กษียณอายุราชการและมีเจ้าหน้าที่เสี ยชีวิต
หากหน่วยงานต้องการบรรจุทนั ทีได้หรื อไม่
2. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอเรื่ องไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็ นรายกรณี
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า เรื่ องการใช้อตั ราที่เหลืออยู่ เนื่องจากอัตราดังกล่าว
ได้ประกาศไปแล้วและได้ระบุชดั เจนว่า อัตราเลขที่ใดคือ ตําแหน่งใด หากมหาวิทยาลัยขอให้ใช้อตั ราว่างไปก่อนโดยไม่
ต้องอ้างอิงกับประกาศดังกล่าวใช่หรื อไม่
4. ประธานกล่าวว่า ใช่ ขอให้ใช้อตั ราว่างที่มีอยูก่ ่อน
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า ขอให้แยกอัตราของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ศูนย์รังสิ ตและศูนย์
พัทยาออกจากกัน เพราะตําแหน่งที่เกษียณอายุเป็ นอัตราของศูนย์รังสิ ต ในส่ วนของศูนย์พทั ยาคณะวิศวกรรรมศาสตร์
ต้องเขียนว่า ต้องไปประจําที่ศูนย์พทั ยา และในส่ วนของอัตราที่ศูนย์รังสิ ตก็บรรจุได้ยาก ทําให้มีปัญหาเรื่ องการรับ
อาจารย์พอสมควร ส่ วนศูนย์พทั ยาจะมีความยุง่ ยากมากเป็ นสองเท่า
6. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า เรื่ องเลขที่
อัตราเป็ นเรื่ องภายใน แต่กระบวนการในการใช้มีปัญหาคือ ต้องการนําอัตราที่ได้รับกลับคืนมาใช้ในทันที แต่อตั ราเก่าจะ
เป็ นปัญหาที่ตอ้ งชี้แจงว่า อัตราว่างที่มีอยูไ่ ด้ใช้ไปแล้วหรื อไม่ ในส่ วนนี้กองการเจ้าหน้าที่และฝ่ ายบุคคลของหน่วยงาน
ต้องหารื อกัน
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า กรณี อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยจะเป็ นการจัดสรร ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 หรื อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
8. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า หากคณะ
มีอตั ราว่างสามารถบรรจุได้ทนั ทีสามารถดําเนินการก่อนได้ ส่ วนอัตราใหม่ที่จะมาทดแทนอัตราว่างข้าราชการที่เกษียณ
จะสามารถบรรจุได้วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราว่างข้าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ 2557 คืนให้กบั หน่วยงาน ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจางผูมีความรู
ความสามารถเพื่อปฏิบัตงิ านดานการสนับสนุนวิชาการหรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการ
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ด้วยฝ่ าย

- 16 บริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายได้สาํ รวจข้อมูลข้าราชการสายสนับสนุนวิชาของ มธ. พบว่า มหาวิทยาลัยเป็ นส่ วน
ราชการหนึ่งที่มีโครงสร้างอายุขา้ ราชการอยูใ่ นภาวะวิกฤต โดยมีขา้ ราชการที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 467 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52 ของข้าราชการทั้งหมด (887 คน) นอกจากนั้นยังพบว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2567)
จะมีขา้ ราชการสายสนับสนุนวิชาการที่ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร อาทิตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน ผูอ้ าํ นวยการกอง
เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน และรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัย
จะทยอยเกษียณอายุราชการเป็ นจํานวน 36 คน
จากข้อมูลดังกล่าวฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า จากวิกฤตการณ์
โครงสร้างอายุดงั กล่าวทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเริ่ มประสบปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ประกอบกับกําลังคนรุ่ นใหม่ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ มีการเติบโตไม่ทนั ซึ่งอาจจะกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดตั้ง
คณะใหม่เพิ่มขึ้น ทําให้หน่วยงานต้องการผูม้ ีความรู ้ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิงานด้านการสนับสนุนวิชาการหรื อ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริ หารสายสนับสนุนวิชาการ
ดังนั้นเพื่อเป็ นการบรรเทาความขาดแคลนกําลังคนที่มีความรู ้ความสามารถซึ่งไม่สามารถหาผูท้ ดแทน
ได้ รวมถึงเพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะที่ตอ้ งการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิงานด้านการ
สนับสนุนวิชาการหรื อปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริ หารสายสนับสนุนวิชาการ และเพื่อเป็ นมาตรฐานกลางในการจ้างดังกล่าว
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายจึงเห็นควรออกประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
เพื่อปฏิบตั ิงานด้านการสนับสนุนวิชาการหรื อปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริ หารสายสนับสนุนวิชาการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารได้ใช่หรื อไม่
2. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า การจ้าง
ลักษณะนี้ไม่ได้จา้ งเพื่อทําหน้าที่ผบู ้ ริ หาร แต่จะเป็ นลักษณะที่ปรึ กษา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกิดปัญหาและต้องการผูท้ ี่มาทํา
หน้าที่เป็ นเลขานุการคณะ และหากเป็ นบุคลากรที่ยงั มีประสบการณ์ไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ การจ้างในครั้งนี้
จึงไม่ได้กาํ หนดว่า เป็ นตําแหน่งใด สามารถทําหน้าที่บริ หารหรื อเป็ นหัวหน้างานได้ตามความเหมาะสม
3. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า พนักงานเงินรายได้ในส่ วนนี้มหาวิทยาลัยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใช่หรื อไม่ ประเด็นที่สอง หากจ้างผูท้ ี่เกษียณอายุมาเป็ นผูบ้ ริ หารหากมีภาระผูกพันและเกิดความเสี ยหายต่อ
ราชการ จะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด หรื อต้องกําหนดหลักเกณฑ์วา่ เรื่ องใดทําได้หรื อทําไม่ได้ เพราะเป็ นการ
ทํางานเพียงชัว่ คราว
4. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า การจ้าง
ในลักษณะนี้หน่วยงานจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย และตัดสิ นใจว่าจะจ้างบุคคลใด ส่ วนเรื่ องความรับผิดชอบเป็ นเรื่ องที่

- 17 คณะต้องพิจารณาว่า จะจ้างให้ดาํ รงตําแหน่งใด เช่น เลขานุการคณะ หัวหน้างาน หรื อเจ้าหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา และในกรณี
นี้ไม่ใช่การจ้างเจ้าหน้าที่ทวั่ ไป ต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ที่มีทกั ษะ ในส่ วนที่จา้ งนอกเหนือจากระดับผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
อธิการบดี หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน รวมถึงผูม้ ีตาํ แหน่งชํานาญการพิเศษ จึงต้องกําหนดค่าตอบแทนไว้สูง
5. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า ในกรณี ที่ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารจะมี
ค่าจ้างเท่ากับเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายหักด้วยบํานาญรายเดือน และในส่ วนของเงินประจําตําแหน่งหากเป็ นผูเ้ กษียณอายุจะ
ได้รับเป็ นสองเท่าจากเงินประจําตําแหน่งที่ประกาศไว้ หากเป็ นข้าราชการเกษียณอายุกจ็ ะได้รับเงินประจําตําแหน่งสอง
เท่าด้วย
6. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า ในบัญชีแนบ
ท้ายประกาศข้อ 2 (2.1) มีการระบุไว้วา่ ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
7. ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ในส่ วนนี้ตอ้ งเพิ่มเติมข้อความว่า ระดับสํานักงานอธิการบดี
กอง หรื อเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก
8. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า กรณี น้ ี
เป็ นการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถระดับสู ง
9. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า การจ้างให้มาเป็ นผูบ้ ริ หารจะทําให้ไม่มีการสร้างผูบ้ ริ หารใหม่ ในกรณี
นี้ควรเป็ นการจ้างเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาให้บุคลากรใหม่สามารถทํางานได้
10. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ น
การเปิ ดช่องทางให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ไม่ควรเป็ นระเบียบที่บงั คับจ้างให้อยูต่ ่อ หน่วยงานต้องพิจารณาหากต้องการ
ให้ทาํ งานต่อและต้องตกลงเรื่ องค่าตอบแทนกันเอง
11. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า สําหรับหน่วยงานใหม่ยงั ไม่มีในหลายตําแหน่งที่มีประสบการณ์
มากหรื อเพียงพอการบริ หารงาน และได้มีการจ้างผูท้ ี่เกษียณอายุมาเป็ นเลขานุการคณะ ซึ่งในกรณี น้ ีจะขึ้นอยูก่ บั ความ
แตกต่างและความจําเป็ นของหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน
12. ประธานกล่าวว่า เนื่องด้วยอธิการบดีเห็นความสําคัญของผูท้ ี่จะเกษียณอายุ และเห็นว่า ควรจะให้
บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสทํางานให้กบั มหาวิทยาลัยต่อไป โดยหน่วยงานที่จะจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าตอบแทนเอง
รวมถึงเงื่อนไขในบางเรื่ องด้วย
13. ประธานกล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากข้อคิดเห็นของที่ประชุมแล้วประกอบกับฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมายเห็นว่า ยังมีรายละเอียดที่ตอ้ งพิจารณาอีกมากจึงขอถอนเรื่ องเพื่อนํากลับไปพิจารณารายละเอียดและ
เสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
และนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย

- 18 4.1 เรื่อง กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดาํ เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน เป็ น
ประจําทุกปี ซึ่งเป็ นการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน ในช่วงปี การศึกษา 2556 รวมทั้งเป็ นการ
ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินการของคณะ/สํานัก/สถาบันตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ประจําปี การศึกษา 2555 อันจะนําไปสู่การปรับปรุ งคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ในปี การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ/สํานัก/สถาบัน จํานวน 26 หน่วยงาน เป็ นการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่จดั เป็ นประจําทุกปี หลังเสร็ จสิ้ นปี การศึกษา โดยกําหนดการประเมิน
คุณภาพคณะ/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนจะใช้เวลา 1-2 วัน ขึ้นอยูก่ บั จํานวนหลักสูตรและสํานัก/สถาบันจะใช้เวลา
1 วัน
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะ/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอน จํานวน 6 หน่วยงาน
เป็ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสําหรับคณะ/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
(ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ปี การศึกษา 2554-2555) ตามระบบ CHE QA Online ในองค์ประกอบที่ 2 การ
ผลิตบัณฑิต อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า 3.51 คะแนน และองค์ประกอบที่ 4 การวิจยั อยูใ่ นตํ่ากว่า 3.51 คะแนน รวม 6 หน่วยงาน
2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพจะเน้นผูป้ ระเมินจากภายนอกสถาบัน
ตามรายชื่อที่ สกอ. กําหนดและเป็ นอิสระจากคณะที่ถูกติดตามตรวจสอบ
2.2 กําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีกาํ หนดการ 2 วัน โดยมีกาํ หนดการเช่นเดียวกับ
การประเมินคุณภาพ แต่จะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุ งคุณภาพ และมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 4 การวิจยั ตามที่ สกอ. กําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบกําหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะ/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอน ปี การศึกษา 2556 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2556 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

- 19 ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบขอ
รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดังนี้
1. งบการเงิน เงินรายได้หน่วยงาน รวม 46 หน่วยงาน ได้จดั ส่ งงบการเงินให้กองคลังเพื่อจัดทํางบ
การเงินรวมเรี ยบร้อยแล้ว เหลือเพียงรอผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริ การการกีฬา
2. งบการเงินโครงการบริ การการศึกษา รวม 76 โครงการ ปัจจุบนั ได้จดั ส่ งครบแล้วทุกโครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในปี การศึกษา 2557 จะเป็ นปี แรกที่เปิ ดภาคการศึกษาในเดือน
สิ งหาคม เมื่อจัดทํางบดุลเสนอกองคลังจะมีผลกระทบ เพราะใกล้สิ้นปี งบประมาณ ในกรณี น้ ีกองคลังมีวิธีการอย่างไรใน
การดําเนินการแก้ไข
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า เรื่ องการปิ ดงบประมาณเป็ นเรื่ องของ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นอยูแ่ ล้ว หากการเปิ ดภาคการศึกษาทําให้ชะลอรายจ่ายออกไปก็จะมีผลในปี ถัดไป ซึ่งจะเป็ นรอบตามปกติ
และไม่น่ามีผลกับการปิ ดงบการเงิน
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า ในเรื่ องการนําส่ ง
งบการเงิน โดยทัว่ ไปแล้วคณะต่าง ๆ จะมีผตู ้ รวจสอบงบการเงินเมื่อทําเสร็ จสิ้ นแล้ว แต่จะมี 7 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยสห
วิทยาการ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ที่ยงั ไม่มีผตู ้ รวจสอบบัญชี ทางมหาวิทยาลัยจึงดําเนินการจัดหาบริ ษทั เพือ่
ตรวจสอบบัญชีและให้คาํ แนะนํา ซึ่งจะมีการประชุมหารื อเกี่ยวกับขอบเขตของงานและกําหนดเวลาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่ อง
การนําส่ งงบการเงินในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโดมบริ หาร 4 อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
ขอให้ผบู ้ ริ หารหน่วยงานหรื อตัวแทนเข้าร่ วมหารื อโดยพร้อมเพรี ยงกันเพื่อจะได้ทาํ ความเข้าใจให้ตรงกัน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง Framework ในการนําเสนอ Concept Paper สําหรับหลักสูตรใหม
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การนําเสนอหลักสูตร
ต่าง ๆ ในแผนกลยุทธ์ของ มธ. แนวทางในการดําเนินการต่อไปขอให้ทาํ เป็ น Concept Paper ความยาวไม่เกิน 5 หน้า
โดยมี 5 หัวข้อ ตามแบบฟอร์มและกรอบความคิดดังนี้
1. สถานการณ์ปัจจุบนั /อนาคต
- มีการศึกษา วิจยั สํารวจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อแสดงว่ามีความจําเป็ นและ
ต้องการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่จะเปิ ดสอน
2. คุณลักษณะบัณฑิต และตําแหน่งงาน/อาชีพ

- 20 - บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสู ตรจะมีความรู ้ความสามารถด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้านคุณธรรม
ด้านสังคม และคุณลักษณะส่ วนตัว อย่างไร และความรู ้ ความสามารถฯลฯ ดังกล่าว จะตอบสนองต่อตามความต้องการ
ของสังคมหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้อย่างไร ทั้งนี้คุณลักษณะของบัณฑิต ควรแสดงถึงความโดดเด่น และเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กบั การประกอบอาชีพ การทําประโยชน์/แก้ปัญหาให้สงั คม
3. จุดเด่นหลักสู ตร /การพัฒนาบัณฑิต
- หลักสู ตรมีความโดดเด่นในด้านใด เช่น ด้านนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน
ด้านเนื้อหา การจัดการเรี ยนการสอน กิจกรรม การวิจยั ความร่ วมมือกับหน่วยงาน ตลอดจนโครงการในการพัฒนา/
ส่ งเสริ มนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านสังคม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาคปฏิบตั ิท้ งั ในระดับหน่วยงาน สังคม และสามารถสร้าง
ผลกระทบทางบวกให้แก่สงั คม ด้านความเป็ นนานาชาติ ในมิติต่างๆ คือ เนื้อหาหลักสู ตร นักศึกษา อาจารย์ วิธีการเรี ยน
การสอน การศึกษาดูงาน/ฝึ กงาน เป็ นต้น
- เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีคุณลักษณะตามต้องการ จะมีเนื้อหารายวิชาอย่างไร (โดยย่อ)
- แนวทางจัดการเรี ยนการสอน และวิธีการสอนที่นอกเหนือจากบรรยายและปฏิบตั ิการ
4. จุดแข็ง/ทรัพยากร/ความเข้มแข็งของบุคลากร หน่วยงาน ที่มีในปัจจุบนั และที่ตอ้ งการเพิม่ เติมใน
อนาคต
- ปั จจุบนั คณะ/หน่วยงาน มีจุดแข็ง/ทรัพยากร/ความเข้มแข็งของบุคลากร หน่วยงาน ในด้านต่างๆ
เช่น วิชาการ/วิจยั /บุคลากร/ทรัพยากร/แหล่งเรี ยนเรี ยนรู ้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ที่จะสนับสนุนการเปิ ด
หลักสู ตร
- ความต้องการ/สิ่ งสนับสนุนเพิม่ เติมในอนาคต
5. พันธมิตรที่มีในปั จจุบนั และที่จะเพิ่มเติมในอนาคต
- ปั จจุบนั คณะ/หน่วยงาน มีพนั ธมิตร ที่จะสนับสนุนในด้านวิชาการ/วิจยั /บุคลากร/ทรัพยากร/แหล่ง
เรี ยนรู ้ อย่างไร และจะเพิ่มเติมในอนาคตในด้านใดบ้าง
โดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผนจะประชุมหารื อกับคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาเมื่อได้ขอ้ สรุ ปก็สามารถดําเนินการต่อได้ทนั ที ซึ่งด้านหนึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาในการดําเนินการ ในปั จจุบนั มธ. มีหลักสูตรประมาณ 300 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่เป็ นจุดเด่นและมี
ชื่อเสี ยงกี่หลักสูตร ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณา หลักสูตรใหม่ที่จะนําเสนอต้องแสดงให้เห็นชัดเจนถึงเหตุผลความจําเป็ น
และความโดดเด่นของหลักสูตรอย่างไร และการนําเสนอหลักสูตรใหม่ต่อไปจะไม่เน้นเรื่ องเอกสาร แต่จะเน้นเรื่ อง
จุดเด่นและความสําคัญมาหารื อกัน หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า โดยปกติการขอเปิ ดหลักสู ตรใหม่ตอ้ งเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะแล้วจึงส่ งมายังมหาวิทยาลัย ในกรณี ของ Concept Paper ต้องดําเนินการในลักษณะนั้นหรื อไม่
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หลักสู ตรเสนอคณะกรรมการประจําคณะใช่หรื อไม่ ประเด็นที่สอง เรื่ องการปรับปรุ งหลักสูตรมีหลายหลักสูตรที่จะต้อง
มีการปรับปรุ ง การปรับปรุ งต้องทําเป็ น Concept Paper เสนอก่อนหรื อไม่ หรื อสามารถปรับปรุ งได้ทนั ที
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กระบวนการนี้ทาํ เพื่อใช้เป็ นช่องทางใน
การปรึ กษาหารื อระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยให้มีความเห็นชอบตรงกัน ในขณะนี้ยงั ไม่ตอ้ งทําหลักสู ตรอย่างเป็ น
ทางการเสนอคณะกรรมการประจําคณะ แต่อาจจะนําข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยไปให้คณะพิจารณา เมื่อ
คณะมีความเห็นตรงกับมหาวิทยาลัยก็ดาํ เนินการจัดทําหลักสูตรตามข้อตกลงที่คณะและมหาวิทยาลัยมีความเห็นร่ วมกัน
ส่ วนเรื่ องการปรับปรุ งหลักสูตรให้หารื อกับคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็ นประโยชน์กบั คณะ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า หากหารื อกับมหาวิทยาลัยแล้วมีความเห็นไม่ตรงกัน
หากนํากลับมาพิจารณาภายในคณะและขอนํากลับไปเสนอมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งได้หรื อไม่
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกระบวนการเน้นการปรึ กษาหารื อ
ร่ วมกันหากหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าหลักสูตรมาประชุมหารื อโดยพร้อมเพรี ยงกันจะเป็ นการลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า การนําเสนอหลักสูตรใหม่ตอ้ งมี Concept Paper แต่ตอ้ งการให้
เพิ่มเติมเรื่ องการสํารวจผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อสํารวจความต้องการของตลาดด้วย เพราะเมื่อให้การยอมรับหลักสูตรว่า
มีความโดดเด่นแล้วแต่เมื่อสํารวจตลาดแล้วอาจจะไม่ดีกไ็ ด้
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า กลไกนี้เป็ นเรื่ องของการสนับสนุนไม่ใช่เรื่ องการ
อนุมตั ิและตัดสิ นใจใช่หรื อไม่ เพราะบางเรื่ องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วนํากลับมาเสนอมหาวิทยาลัย จนสุ ดท้ายคณะ
ต้องการเปิ ดหลักสูตรตามที่คณะต้องการแล้วมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยจะเป็ นอย่างไร และแต่ละคณะก็มีความแตกต่าง
ทางด้านสาขาวิชา การตั้งกรรมการชุดนี้ของมหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดองค์ประกอบอย่างไร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ตามที่คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เสนอจะ
อยูใ่ นข้อ 1 เรื่ องสถานการณ์ปัจจุบนั /อนาคต โดยอ้างอิงข้อมูลหลักฐานจากผลการศึกษา/งานวิชาการ/งานวิจยั ที่แสดงว่า
มีความจําเป็ นและต้องการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่จะเปิ ดสอน ซึ่งต้องทําให้เห็นว่า มีการศึกษาค้นคว้าว่ามีความจําเป็ น
ในปั จจุบนั และอนาคตอย่างไร ส่ วนเรื่ องกระบวนการในการเปิ ดหลักสูตรเดิมต้องขอบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยก่อน ซึ่งจะพิจารณาเรื่ องความพร้อมต่าง ๆ โดยไม่ได้พิจารณารายละเอียด และจึงส่ งต่อไปยังฝ่ ายวิชาการ
เพื่อพิจารณาหลักสู ตร ในการดําเนินการครั้งนี้จะเป็ นการนําเรื่ องของแผนและวิชาการมารวมกันและพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็ นผูท้ ี่กลัน่ กรองตัวหลักสูตรก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย หากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
หลักสู ตรและการจัดการศึกษาไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถนําเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ และหากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการวางแผนก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ กระบวนการนี้จึงเป็ นการหารื อระหว่างคณะอนุกรรมการ
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มีวตั ถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้คาํ แนะนํากับคณะโดยคณะอนุกรรมการซึ่งมีผทู ้ รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาทําหน้าที่
ในการกลัน่ กรองหลักสู ตรก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
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5.3 เรื่อง งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
งบประมาณแผ่นดินที่ มธ. ได้รับจัดสรร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 58 เป็ นเงิน 3,299.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 จํานวน 700.75 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.96 จําแนกได้ดงั นี้
1. งบบุคลากร
2,021.72 ล้านบาท
2. งบดําเนินงาน
265.62 ล้านบาท
3. งบลงทุน
700.27 ล้านบาท
3.1. ครุ ภณ
ั ฑ์
67.55 ล้านบาท
3.2. ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
632.71 ล้านบาท
4. งบเงินอุดหนุน
312.25 ล้านบาท
รายการสําคัญที่ได้รับจัดสรร
งบที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(1) ผูกพันใหม่ 2 รายการ วงเงิน 88.40 ล้านบาท
1.1. ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริ การพร้อมครุ ภณ
ั ฑ์ ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์ลาํ ปาง 52 ล้านบาท
1.2. ก่อสร้างอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิ ต 36.40 ล้านบาท
(2) ก่อสร้างปี เดียว 5 รายการ 52.53 ล้านบาท
2.1 ปรับปรุ งหลังคาอาคารโดมบริ หารและห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิ ต 15 ล้านบาท
2.2 การปรับปรุ งการเข้าถึงอาคารสําหรับผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล 9.06 ล้านบาท
2.3 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าแรงสูง มธ.ศูนย์พทั ยา 9.98 ล้านบาท
2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มธ.ศูนย์พทั ยา 9.98 ล้านบาท
2.5 ปรับปรุ งห้องเรี ยนและห้องกิจกรรมนักศึกษา (ชั้นที่ 1-3) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
ท่าพระจันทร์ 8.50 ล้านบาท
(3) ผูกพันเดิม 6 รายการ วงเงิน 491.77 ล้านบาท
3.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์ 55.46
ล้านบาท
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ั ฑ์
ประกอบอาคาร 51.47 ล้านบาท
3.3 ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผูส้ ูงอายุ 101.62 ล้านบาท
3.4 ปรับปรุ งอาคารราชสุ ดาเป็ นพื้นที่สาํ หรับการเรี ยนการสอนและให้บริ การทางทันตกรรมคณะ
ทันตแพทยศาสตร์พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์ 94.61 ล้านบาท
3.5 ก่อสร้างอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม 119.63 ล้านบาท
3.6 ก่อสร้างอาคารพัชรกิติยาภา 68.97 ล้านบาท
รายการสําคัญที่ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน
1. โครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 169.50 ล้านบาท
2. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 36.98 ล้านบาท
3. โครงการวิจยั 44.22 ล้านบาท
4. ค่าจ้างชัว่ คราว (อาจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ) 35.68 ล้านบาท
5. โครงการสร้างเครื อข่ายอาเซียน 18 ล้านบาท
6. โครงการนักศึกษาผูพ้ กิ าร 10.33 ล้านบาท
7. อัตราใหม่ จํานวน 96 อัตรา 6.489 ล้านบาท
8. นักเรี ยนทุน จํานวน 63 อัตรา 18.56 ล้านบาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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5.4 เรื่อง ขอเชิญนักศึกษารวมประกวดโครงการ THAMMASAT ACTIVE LEARNING
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเชิญชวนนักศึกษา มธ.
ร่ วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น 1 นาที ในโครงการ THAMMASAT ACTIVE LEARNING โดยมี 2 เงื่อนไขเชิง
เป้ าหมาย คือ 1. สร้างให้ชื่อ Thammasat Active Learning เป็ นที่รู้จกั หรื อติดปากของกลุ่มเป้ าหมายหลักคือนักศึกษาทั้ง
มธ. และกลุ่มเป้ าหมายรองคือ นักศึกษาภายนอกและซึ่งในปี 2557 – 2558 จะปรับการเรี ยนการสอนทั้งมหาวิทยาลัยไปสู่
เรื่ องการเรี ยนแบบ Active Learning และจะเชิญอาจารย์ที่บรรจุใหม่มาอบรมหลักสูตรเหล่านี้ และแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ ไม่เกิน 3 ปี 3 – 10 ปี และเกิน 10 ปี โดยจะอบรมในรู ปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบ Active
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในปัจจุบนั ควรจะมีการปรับการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นหลัก เพราะ
ปั จจุบนั เข้าสู่ การศึกษาในระบบอาเซียน นโยบายที่เคยกําหนดให้แต่ละคณะมีการปรับรายวิชาให้เป็ นภาษาอังกฤษยัง
ไม่มีการทําเป็ นรู ปธรรม ในกรณี น้ ีจะมีปัญหาสองประเด็นคือ นักศึกษาไม่สามารถเรี ยนรู ้ทางด้านภาษาได้ และอาจารย์
เก่ายังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี และจะทําอย่างไรให้การเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ และการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติ

- 24 เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพ เพราะคณะหากไม่มีการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษก็อาจจะเกิดปัญหาเพราะ
นักศึกษาชาวต่างชาติเรี ยนภาษาไทยไม่ได้ ประเด็นที่สาม ในการหานักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาหลักสูตรนานาชาติทาง
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการใดบ้างที่สามารถจัดหานักศึกษาต่างชาติได้โดยมีมหาวิทยาลัยช่วยเหลือด้านงบประมาณ
เพราะคณะต้องใช้วิธีการหานักศึกษาต่างชาติโดยผ่านนายหน้ามาศึกษาตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ แต่มีขอ้ แม้วา่ นักศึกษาต่างชาติตอ้ งมีผลการศึกษาที่ดี ต้องการให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์พิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือคณะในเรื่ องนี้ดว้ ย
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจัดสรรอัตราลูกจางชั่วคราว
งบคลัง จํานวน 5 อัตรา ใหกับคณะศิลปกรรมศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตรา จํานวน 5 อัตรา อัตราเลขที่ 0025 อัตราเลขที่ 0026 อัตราเลขที่ 0033 อัตราเลขที่ 0041
และอัตราเลขที่ 0047 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
พิเศษ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีอตั ราว่างในช่วงเดือนกันยายน 2557 จํานวน 5 อัตรา ซึ่งทางคณะแจ้ง
ว่า จะดําเนินการจ้างอัตราดังกล่าว ในปี งบประมาณ 2558
2. จ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ จํานวน 5 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ
26,480 บาท มีระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 กันยายน 2557 ดังนี้
2.1 นายคันฉัตร รังสี กาญจน์ส่อง อัตราเลขที่ 0025
2.2 นางสาวมนวดี เศรษฐเมธี อัตราเลขที่ 0026
2.3 นายพิเชษฐ กลัน่ ชื่น อัตราเลขที่ 0033
2.4 นางสาวสิ นีนาฎ เกษประไพ อัตราเลขที่ 0041
2.5 นายรัฐพงศื ภิญโสภณ อัตราเลขที่ 0047
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า สําหรับอัตราของคณะศิลปศาสตร์จะได้รับคืนในภายหลังใช่หรื อไม่
2. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ในกรณี น้ ี
เกิดความผิดพลาดคือ มีความเข้าใจว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จะใช้เงินรายได้ แต่ขอ้ เท็จจริ งคือใช้งบคลัง ซึ่งทางกองการ
เจ้าหน้าที่ได้อนุมตั ิให้ จํานวน 5 อัตรา

- 25 3. ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวว่า เดิมเข้าใจว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์จะขอเพียงงบประมาณ แต่
เมื่อมีการบรรจุจึงพบว่า ต้องการขออัตราด้วย จึงต้องทําการสํารวจว่า มีอตั ราว่างใดที่ไม่ได้ใช้ในเดือนกันยายน 2557 ซึ่ง
พบว่า คณะศิลปศาสตร์ไม่ได้ใช้ และทางเจ้าหน้าที่ของคณะได้แจ้งว่าสําหรับ 5 อัตรานี้จะใช้บรรจุในปี 2558 กรณี น้ ีเป็ น
การหมุนเวียนอัตราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับมหาวิทยาลัย ส่ วนปี 2558 ก็จะคืนอัตราให้กบั คณะศิลปศาสตร์เช่นเดิม
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6.2 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัตขิ ยายเวลาประเมินการตอสัญญาจางอาจารย
จํานวน 1 ราย
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของนางสาวสิ ริลกั ษณ์ ศรี ทอง พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ซึ่งจะครบสัญญาจ้าง ระยะที่ 2 (3 ปี ) ในวันที่ 3 มกราคม 2557 โดยเรื่ องนี้
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายได้พิจารณาหารื อกับคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้ว เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการ
ประเมินต่อสัญญาจ้างออกไปอีก 1 ปี การศึกษาจนถึง 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็ นวันสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา 2/2557
เนื่องจากต้องการให้บุคคลดังกล่าวปรับปรุ งคุณลักษณะในการปฏิบตั ิหน้าที่ และบุคคลดังกล่าวรับทราบเงื่อนไข
คุณลักษณะในการปฏิบตั ิหน้าที่ชดั เจนและยินดีจะปฏิบตั ิตาม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการต่อสัญญาครั้งที่ 2 เมื่อรับเข้ามาแล้วมีการสัมภาษณ์
บุคคลเข้ามาเป็ นอาจารย์โดยใช้เวลาสั้น ๆ แล้วให้โอกาสเข้ามาเรี ยนรู ้งานด้านการสอน และมีระบบการประเมินที่ชดั เจน
ว่า เมื่อคณะกรรมการประเมินแล้วเห็นว่า ไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอ น่าจะเคารพมติของคณะกรรมการประเมิน หาก
ขยายเวลาออกไปจะเป็ นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กบั คณะต่าง ๆ และควรเคารพการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ประเมิน มิฉะนั้นจะเป็ นตัวอย่างให้กบั คณะอื่น ๆ ว่าสามารถอุทธรณ์และยืน่ ขอขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปี ซึ่งจะเกิด
ปัญหาในภายหลัง
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า เมื่อมีการประเมินแล้วเกิดปัญหาอาจารย์อาจจะมีการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งอาจจะ
แก้ปัญหาในส่วนนี้ดว้ ย เพราะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอย่างละเอียด และมีการหา
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องการประเมิน เพราะหากให้คณะพิจารณาจะเป็ นเรื่ องที่ลาํ บาก
3. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ น่าจะมีกรรมการจาก
สภาอาจารย์เข้าร่ วมประเมินด้วย ซึ่งเป็ นคนกลางและจะทําให้เรื่ องเกิดความชัดเจน และในกรณี น้ ีควรเสนอเรื่ องผ่านสภา
อาจารย์ก่อนเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย ในส่ วนของสภาอาจารย์จะมีกรรมการสภาอาจารย์ที่

- 26 อยูใ่ นคณะ และกรรมการสภาอาจารย์ที่เป็ นคนกลาง หากการประเมินอาจารย์มีปัญหาก็ควรจะให้กรรมการสภาอาจารย์ที่
เป็ นคนกลางเข้าร่ วมประชุม เรื่ องก็จะง่ายขึ้นหากไกล่เกลี่ยได้ และพยายามไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหาต่อไป
4. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า แนวโน้ม
ที่จะมีปัญหาตามที่คณบดีสหเวชศาสตร์กม็ ีความเป็ นไปได้ เพราะพบว่าเรื่ องของการประเมินแล้วมีการพิจารณาได้ขอ้ ยุติ
ว่า ต่อสัญญาหรื อไม่ต่อ ที่ผา่ นมาเกิดปั ญหาคือ หากไม่ต่อสัญญาเรื่ องจะถูกเสนอไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ซึ่งมีหลายกรณี แล้วที่เข้าสู่คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ บางกรณี ไม่เป็ นปัญหาเพราะมีความชัดเจน แต่บางกรณี ตอ้ ง
ช่วยเหลือคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์โดยระบุวา่ เป็ นปัญหาใด กรณี นางสาวศิริลกั ษณ์ ศรี ทอง คณะศิลปกรรศาสตร์ก็
เกิดปัญหาตั้งแต่ตน้ ในเรื่ องการประเมินที่ยดื เยื้ออาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ต่อสัญญาให้กบั อาจารย์ เหมือนเป็ นการลงโทษ
ทําให้ผบู ้ ริ หารต้องพิจารณาอย่างมาก เพราะอาจจะสอนได้แต่มีทศั นคติหรื อบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ซึ่งที่ผา่ น
มามีปัญหาลักษณะนี้ไม่มาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นปั ญหาเรื่ องการสอนไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถประเมินให้ผา่ นได้ แต่กรณี น้ ี
สอนหนังสื อหรื อทํางานได้ แต่มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ โดยข้อเท็จจริ งแล้วระเบียบได้กาํ หนดให้มีการประเมินล่วงหน้า
ก่อนครบสัญญา 6 เดือน แม้จะมีการประเมินล่วงหน้าแต่การสื่ อสารกับผูถ้ ูกประเมินยังเป็ นปัญหาว่า จะทําอย่างไรให้ผทู ้ ี่
บรรจุใหม่ได้ทราบว่าสิ่ งที่จะทําให้ได้คะแนนประเมินผ่านเกณฑ์ ซึ่งต้องมีการสื่ อสารที่ดีเพื่อให้ทราบข้อมูลล่วงหน้า
และบางครั้งมีการเตือนในการประเมินการทดลองงาน แต่กย็ งั ไม่เข้าใจว่าการเตือนนั้นหมายความว่าอย่างไร การหารื อ
กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อทําให้เกิดความชัดเจนจะทําให้การขยายเวลาประเมินลดน้อยลง และในองค์ประกอบของ
กรรมการประเมินน่าจะทราบข้อมูลของผูถ้ ูกประเมินว่า ควรได้รับการต่อสัญญาหรื อไม่
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกระบวนการพิจารณาการต่อสัญญายังไม่เสร็ จสิ้ นและต้องมี
รายละเอียดที่ตอ้ งพิจารณามาก หากสัญญาหมดอายุก่อนไม่ทราบว่าช่วงระยะเวลานี้สามารถขยายเวลาการต่อสัญญาได้
เท่าใดในกรณี ของอาจารย์
6. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า เรื่ อง
ระยะเวลาการประเมินคณะต้องพิจารณาเองว่า เกิดจากปัญหาใด เช่น เกิดปัญหาจากกรรมการเวลาไม่ตรงกัน หรื อเกิด
ปั ญหาจากผูถ้ ูกประเมินว่า เนื้องานที่ได้รับการประเมินจะได้รับโอกาสมากน้อยเพียงใด และคณะต้องเสนอเรื่ องมายัง
มหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายเวลาการประเมิน
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีเคยเสนอมหาวิทยาลัยว่า แนบท้ายสัญญาต้องเขียนว่า
การต่อสัญญาระยะที่สองต้องทําเรื่ องใดบ้าง ในกรณี น้ ีตอ้ งให้ความเป็ นธรรมกับทั้งสองฝ่ ายคือ หากจะต่อสัญญาภายใน
หนึ่งปี ต้องมีการระบุชดั เจนว่า ต้องปรับปรุ งในเรื่ องใดบ้าง มิฉะนั้นเมื่อประเมินอีกก็จะไม่มีหลักเกณฑ์ชดั เจนว่าต้อง
ปรับปรุ งในเรื่ องใด ต้องการให้เขียนข้อมูลที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งมีผลงานที่ดีข้ ึนชัดเจน
8. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า กรณี น้ ีมี
หลักฐานชัดเจนของผูเ้ กี่ยวข้องคือ คณบดี อาจารย์ผถู ้ ูกประเมิน ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และตนเอง ในกรณี น้ ีเป็ นเรื่ องการปรับทัศนคติในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในสาขาวิชา และการทํางานร่ วมกับคณะ โดยมี
การเขียนแนบท้ายว่า ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา เช่น การ

- 27 ประชุมสาขาวิชา การปฏิบตั ิตนให้เหมาะสม ช่วยเหลืองานของสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งที่ผา่ นมาสาขามี
บุคลากรน้อยและต้องการให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่ วม แต่เนื่องจากอาจารย์มีเหตุผลว่าต้องสอนหนังสื อทําให้เข้าประชุม
ไม่ได้ และท้ายที่สุดเห็นว่า เรื่ องนี้เป็ นปัญหาของอาจารย์ที่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของการสื่ อสาร
9. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า การประเมินต้องแบ่งสัดส่ วนของคะแนน เช่น ความเป็ นอาจารย์ที่
มี 4 หลัก หากประเมินความเป็ นอาจารย์ได้ครบ แต่ในส่ วนของมนุษยสัมพันธ์หรื อการมีส่วนร่ วมกับองค์กรเป็ นเรื่ องที่
ผูบ้ ริ หารต้องกําหนดว่าจะทําให้อาจารย์มีส่วนร่ วมกับองค์กรได้อย่างไร
10. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า การประเมินตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ต้องการให้ประเมินอย่างรอบด้าน โดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานประเมินกันเองและมีการกําหนดหลักเกณฑ์ของแต่
ละหน่วยงานว่าจะประเมินเรื่ องใดบ้างนอกจากด้านวิชาการ เช่น เรื่ องการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และหากทุกคนมีธรรมภิ
บาลคงไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
11. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี ที่จะต่อสัญญาสามารถขอตรวจ
สุ ขภาพจิตของอาจารย์ได้หรื อไม่ ในกรณี ที่ไม่ได้ตรวจเมื่อแรกบรรจุ
12. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า เห็นด้วยกับคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
เพราะกรณี น้ ีไม่ได้ตรวจสุ ขภาพจิตเมื่อตอนบรรจุ หากต้องการให้ตรวจสุ ขภาพจิตสามารถทําได้หรื อไม่
13. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า เห็นควรให้มีการตรวจสอบสุ ขภาพจิตทุก 10 ปี
เพื่อเป็ นมหาวิทยาลัยนําร่ อง และเพื่อการอยูร่ ่ วมกันภายในองค์กร
14. ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายรับเรื่ องนี้ไปพิจารณาว่า สามารถ
ทําได้หรื อไม่

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิขยายระยะเวลาการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ
นางสาวสิ ริลกั ษณ์ ศรี ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

6.3 เรื่อง การใชโปรแกรม MyCats ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้โปรแกรม MyCats ซึ่งเป็ นระบบบริ หาร
จัดการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ได้เสร็ จสิ้ นแล้วและได้เริ่ มดําเนินการในเดือนกันยายน 2557 และสํานักหอสมุด
อยูร่ ะหว่างการนําเสนอและอธิบายการใช้งานให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ และกําลังจะมีการปรับปรุ งประกาศของ
มหาวิทยาลัย เพราะเมื่อมีระบบนี้แล้วตัวเล่มวิทยานิพนธ์อาจจะลดลงได้ และจะพยายามประสานงานกับสถาบันอื่นเพื่อ
ตรวจสอบข้ามมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

- 28 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2557 ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

