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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2557

วันจันทรที่ 24 กุมภาพันธ 2557
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์

เมฆไตรรัตน์

รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
ผูช้ ่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.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู ้
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ศูนย์สุขศาสตร์
เกษโกวิทย์
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
10. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
12. อาจารย์ ดร.หม่อมหลวง นิพิตพันธุ์ บริ พตั ร รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
17. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาต คณิ ตทรัพย์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

-220. อาจารย์ ดร.สุ วรรณา
โควะวินทวีวฒั น์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
21. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศยั
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24. อาจารย์ จิรัชญา
วันจันทร์
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กําพล นันทพงษ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
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 แทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
30. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
32. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
33. นางจันทนา
มากมิตร
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
36. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงไกร เตชกานนท์ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
37. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
38. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
39. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
40. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
41. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
42. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์
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 หารทรัพยากรมนุษย์
และกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร

รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

-32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
6. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ
7. นางพรพิมล
8. นางสาวษิญาภา

คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่ง มธ
บุญมี
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
ประธานสภาข้าราชการ
บุญศิริ
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ

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. อาจารย์ ดร.ดิชพงษ์
พงศ์ภทั รชัย ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
5. นายบุญสม
อัครธรรมกุล ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
7. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ขั้นสูง
8. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
9. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
10. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
11. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
13. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
14. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
15. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
16. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
17. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาขาราชการ เลขาธิการสภาขาราชการและผูชวย
เลขาธิการสภาขาราชการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ
สื บแทนชุดเดิมที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ประกาศผลการเลือกตั้งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้ว โดยมีนาง
พรพิมล บุญศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานสภาข้าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยสภาข้าราชการ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2548 อธิการบดีได้กาํ หนดประชุมกรรมการสภาข้าราชการเพื่อเลือกตั้งรองประธานสภาข้าราชการ เลขาธิการ
สภาข้าราชการ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า กรรมการสภาข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้งเป็ นรองประธานสภาข้าราชการ
และเลขาธิการสภาข้าราชการ มีดงั นี้
1. นางจุฑามาศ อินทรปรี ชา
รองประธานสภาข้าราชการ คนที่ 1
2. นายอภินนั ท์ ชูหนู
รองประธานสภาข้าราชการ คนที่ 2
3. นางสาวจุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์
เลขาธิการสภาข้าราชการ
4. ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวฒั น์ โคตรโนนกอก
ผูช้ ่วยเลขาธิการสภาข้าราชการ
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี
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1.2 เรื่อง การจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 70
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีกาํ หนดการจัดงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 70 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น เนื่องจากมีการชุมนุมทางการเมืองเป็ นระยะเวลานานและอยูใ่ กล้สถานที่จดั
งาน คณะกรรมการจัดงานจึงได้เลื่อนวันจัดงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70 เป็ นวันที่ 29 มีนาคม 2557
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1.3 เรื่อง การเชิญผูบริหารหนวยงานภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเขารวมประชุม ก.บ.ม.
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จดั ตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมาอีก 4 หน่วยงาน เพือ่
ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายวิจยั ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้มี
นโยบายให้ผบู ้ ริ หารหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเข้ามาร่ วมประชุมในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมเพื่อจะได้ทราบแนวทางการ
บริ หารมหาวิทยาลัย หรื อให้ขอ้ เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย จํานวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

-51. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สี วบูรณ์ สิ รีรัฐวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สตั ว์ทดลอง
4. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ขั้นสูง
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1.4 เรื่อง แนะนํากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอแต่งตั้งตัวแทน
บุคลากรจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งจากบุคลากรของ มธ. โดยได้คะแนนเป็ นลําดับหนึ่งของแต่ละสาย ให้มีวาระการทํางาน 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้นไป
ข้าราชการ
ฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
1. นางษิญาภา ชุณหวรานนท์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ฝ่ ายบริ หารและธุรการ
1. นางศิริจนั ทร์ ชุมพล
คณะทันตแพทยศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวจรรจิรา น่วมเจิม
กองการเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง ผลงานตาง ๆ ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมี
ผลงานการดําเนินงานและผลงานต่าง ๆ ของคณะ ดังนี้

-61. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีได้ส่งใบสมัครเพื่อให้ AACSB ประเมินคุณสมบัติในการขอรับ
รองคุณภาพนานาชาติ AACSB เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และได้รับการตอบรับการรับรองเข้าสู่ คุณภาพเมื่อวันที่
27 มกราคม 2557 (TBS AACSB eligibility application is accepted by lnitial Accreditation Committee of AACSB.)
ต่อจากนี้คณะต้องดําเนินการตามที่ AACSB กําหนด
2. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีได้ทาํ การวิจยั เพื่อพัฒนาหนังสื อ ASEAN Readiness Index และ
ได้มีการเปิ ดตัวหนังสื อดังกล่าวและเขียนบทความลงในสื่ อต่าง ๆ
3. นักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร 4 ปี หลักสู ตรนานาชาติ (BBA) หลักสูตรควบ
5 ปี ตรี -โท ทางการบัญชีและบริ หารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2013
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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1.6 เรื่อง นักศึกษาคณะนิติศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศและเปนตัวแทนประเทศไปแขงขันที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณบดีคณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่ อง คือ
(1) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน Phillip C. Jessup International Moot Court
Competition เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. ประกอบด้วย นายศรุ ต จงบัญญัติเจริ ญ
นายณัฐวร โภคาธิกรณ์ นางสาวนภาพร แสนพิศ และนางสาวสริ ตา พฤกษอรุ ณ และได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็ น
ตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยได้รับรางวัลดังนี้
1. The Best Memorial Award
2. The Best Oralist Award (Mr. Srut Chongbanyatcharoen)
3. Competition winner of Thailand national round to Represent Thailand in the White & Case
International Round of Phillip C. Jessup International Moot Court Competition during 6-12 April 2014 in
Washington DC USA
(2) คณะนิติศาสตร์จะจัดสัมมนาทางวิชาการซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต
แคนาดาประจําประเทศไทย ในหัวข้อเรื่ อง “ประสบการณ์จากแคนาดาในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกัน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต เลคกีย ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มธ.
ท่าพระจันทร์ จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารที่สนใจร่ วมงานในวันดังกล่าว
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1.7 เรื่อง การเปดชองทางสําหรับนักศึกษาจีนที่ตองการมาเรียนที่ มธ.

-7ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายความเป็ น
นานาชาติของ มธ. ฝ่ ายวิชาการร่ วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยยูนาน ประเทศจีน และได้เจรจาความ
ร่ วมมือในการรับนักศึกษาจีนที่สนใจมาศึกษาในประเทศไทยเพื่อให้มาเรี ยนที่ มธ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
หลักสูตรภาษาอังกฤษหลายหลักสู ตร และคณะศิลปศาสตร์ได้มีหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรอาเซียนจีนศึกษา รวมถึง
หลักสู ตรอื่น ๆ ด้วย ซึ่งในการเจรจาครั้งนี้พบว่า มีนกั ศึกษาจีนที่เรี ยนภาษาไทยหลายพันคนและต้องการมาเรี ยนที่
ประเทศไทย โดยเฉพาะที่ มธ. แต่มีความกังวลในเรื่ องมาตรฐานการศึกษาที่ค่อนข้างสูง และมีมาตรฐานในการรับเข้าที่
เข้มงวด ทําให้นกั ศึกษาจีนหลายคนมีความกังวล ซึ่งในการเจรจาครั้งนี้ได้ทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และ
จะมีการพัฒนาสิ่ งที่เรี ยกว่า Pre course หากนักศึกษาจีนที่ตอ้ งการมาเรี ยนแต่คะแนนยังไม่ถึงสามารถเข้าเรี ยน
Pre course เพื่อที่จะสอบเข้าสู่ หลักสู ตรต่าง ๆ ของ มธ. ได้ โดย Pre course คณะศิลปศาสตร์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ร่ างรายละเอียดของ Pre course เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน คณะที่ตอ้ งการเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศจีนใน
หลักสูตรนานาชาติ สามารถมาคัดเลือกรับจากนักศึกษาเหล่านี้ได้ ในแต่ละปี เมื่อมีการจัด Pre course 1 และ Pre course
2 เป็ นสองภาคการศึกษา เมื่อผ่าน Pre course 1 แล้ว ก็จะสอบและมีสิทธิที่คณะจะเรี ยกนักศึกษาไปสัมภาษณ์เพื่อรับเข้า
ไปศึกษาในคณะต่าง ๆ ได้ ในเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์จะทําการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
เข้าถึงนักศึกษาจีนมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 และจะมีการคัดกรองคุณสมบัติในขั้นแรกคือ การสอบเบื้องต้น
ของนักศึกษาจีนและสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผ่านการคัดเลือกก็จะสามารถเข้าเรี ยน Pre course 1 และ 2 ที่ มธ. ได้
โดยหากสอบเข้าคณะต่าง ๆ ไม่ได้กจ็ ะได้ใบรับรองการเรี ยน Pre course ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย หากคณะต่าง ๆ
สนใจจะเพิม่ สัดส่ วนนักศึกษาจีนในหลักสูตรนานาชาติ ในปี 2557 จะเป็ นปี แรกที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในเรื่ องนี้
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีคณะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบหรื อมีกระบวนการ
อย่างไร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์จะทําในภาพรวม
ของ มธ. ว่ามีหลักสู ตรนานาชาติอะไรบ้าง และนักศึกษาจีนสามารถเลือกสมัครได้ต้ งั แต่แรก หากนักศึกษาเหล่านั้นยัง
ไม่ได้ตดั สิ นใจแต่ตอ้ งการเรี ยน Pre course ก่อน ตามที่ทาง Center of Thai studies ของมหาวิทยาลัยยูนานทําการ
ประเมินพบว่ามีนกั ศึกษาจีนจํานวนมากต้องการมาเข้าเรี ยน Pre course ที่ มธ. ก่อน ซึ่งจะมีการจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษาทราบว่า มีหลักสูตรใดบ้างในคณะที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาทราบข้อมูลก็สามารถสมัครไปยังคณะต่าง ๆ ที่สนใจและตรงตามคุณสมบัติที่คณะกําหนดได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม คือ ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
2.1.1 เรื่อง รายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภทประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ชวงที่ 2
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า รายงานอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ช่วงที่ 2 ณ วันที่ 1 มกราคม
2557
1. จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น 7,044 คน
จําแนกตามสาย
1.1 สายวิชาการ จํานวน 1,885 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.76
1.2 สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4,865 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.07
1.3 สายลูกจ้างประจํา 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.17
จําแนกตามประเภท
1.4 พนักงานเงินรายได้เป็ นบุคลากรที่มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 2,942 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.77
1.5 พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2,138 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.35
1.6 ข้าราชการ จํานวน 1,584 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.49
1.7 ลูกจ้างประจํา จํานวน 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.17
1.8 ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลัง จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.91
ส่ วนที่เหลือได้แก่ พนักงานราชการ จํานวน 6 คน อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน 14 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.08, 0.20 และ 0.03 ตามลําดับ
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรผูด้ าํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์มีจาํ นวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.86 ของจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ 1 (46 คน) จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39
3. วุฒิการศึกษาของสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก มีจาํ นวน 1,097 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.20 ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ 1 จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.18 แต่โดยภาพรวม
บุคลากรสายวิชาการยังมีสดั ส่ วนวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

-9การอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ที่กาํ หนดสัดส่ วนบุคลากรสายวิชาการต้องมีวฒ
ุ ิระดับปริ ญญาเอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของ
จํานวนบุคลากกรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสัดส่ วนวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์อยูร่ ้อยละ 1.8
วุฒิปริ ญญาโท มีจาํ นวน 713 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.82 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหมด
วุฒิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.98 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบ

2.1.2 เรื่อง รายงานจํานวนหนวยงานที่สงผลการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความร่ วมมือให้คณะ/สํานัก/สถาบัน ได้ส่งรายละเอียดการพิจารณาความดีความชอบ
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ส่งครบถ้วนทั้งหมดแล้ว จะเหลือเพียงการส่ งรายชื่อ
ผูไ้ ด้รับโควตาพิเศษที่อธิการบดีจดั สรรให้ ซึ่งต้องส่ งภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
พิเศษไม่เกิน 4%
ทุกปี ที่ผา่ นมาจะมีบางหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนในการพิจารณาความดีความชอบ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการ
พิจารณาไปตามเกณฑ์หรื อไม่ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่มีปัญหามาก เพราะการกําหนดเกณฑ์วา่ บุคคลใดควรจะได้ความดี
ความชอบเท่าใดเป็ นเรื่ องที่มีการอภิปรายถกเถียงกัน และมีการคิดได้หลายแง่มุมตลอดเวลา หากต้องการทําให้เกณฑ์
เกิดความยุติธรรมต้องมีการดําเนินการล่วงหน้าพอสมควร เพราะโดยปกติการกําหนดเกณฑ์พจิ ารณาความดีความชอบ
ต้องมีการประชุมประชาคมและต้องมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า และที่สาํ คัญการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต้องเป็ น
เกณฑ์ที่ตอ้ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เหล่านี้บางครั้งมีการคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม แต่กลับเป็ นการสร้างปั ญหาเพิ่มขึ้น เพราะผูท้ ี่ถูกพิจารณาและมาร้องเรี ยนว่า
เป็ นหลักเกณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ ประเด็นที่สอง เรื่ องการประเมินผูท้ ี่จะต่อสัญญาและไม่ต่อสัญญา เรื่ องนี้บางครั้งเป็ นเรื่ อง
ของการพิจารณาล่วงหน้า โดยเฉพาะผูท้ ี่จะต้องมีการประเมินต่อสัญญา ต้องมีการพิจารณาว่า ต้องประเมินก่อนที่จะ
ครบสัญญาจ้าง การประเมินในภายหลังจะมีปัญหาหากประเมินไม่ผา่ น ซึ่งในกรณี น้ ีมีพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานเงินรายได้ที่ตอ้ งทําการประเมิน ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยขอให้ปรึ กษาฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องชัดเจน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบ

- 10 2.1.3 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นเปนระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สืบแทน)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่ 1756/2555 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 ได้แต่งตั้งนางสุ พตั รา เอี่ยวสกุล เป็ นคณะกรรมการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นเป็ นระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้ลาออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว อธิการบดีจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
นายอําพล แจ้งเจริ ญ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ (สื บแทน) ตามคําสัง่ เลขที่ 355/2557 ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2557
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบ

2.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
2.2.1 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันทรัพยากรมนุษย์เสนอขอเปลี่ยนตําแหน่ง
นางสาวสมสุ ข จันทศร ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 1842 เงินเดือน 22,810 บาท สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ เป็ นตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยยนตําแหน่งนางสาวสมสุ ข จันทศร เป็ นตําแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ สังกัดสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามที่เสนอ

2.2.2 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6403 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาโท
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2. จ้างนายศาสตราชัย ประสพดี นักเรี ยนทุนโครงการเครื อข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่
6403) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายศาสตราชัย ประสพดี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

2.2.3 เรื่อง สํานักงานตรวจสอบภายในขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนา
กลุมงานตรวจ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอขอแต่งตั้ง
นางสาวภาวิดา น้อยปั่ น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
(ตําแหน่งเลขที่ 4563) ค่าจ้าง 22,340 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจ 2 อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่า ในช่วงระยะเวลาที่รักษาการในตําแหน่งจะต้องผ่านการประเมินและผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. หรื อมหาวิทยาลัยกําหนด และสอบผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบ
ภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor : CGIA) และผ่านการอบรมความรู ้เพิ่มเติมในด้านการวิเคราะห์
งบการเงินก่อน จึงจะแต่งตั้งเป็ นหัวหน้ากลุ่มงานตรวจ 2 ทั้งนี้โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ น
กรณี พิเศษเฉพาะราย ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวภาวิดา น้อยปั่น เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจ 2 สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายในอีกหน้าที่หนึ่ง ตามที่เสนอ

2.2.4 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอเปลี่ยนตําแหน่งอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ตําแหน่งเลขที่ 5101 ค่าจ้าง 15,190 บาท จากเดิมตําแหน่ง

- 12 เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป เป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเปลี่ยนตําแหน่งอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

2.2.5 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอย้ายนางศริ ญญา
เพชรนุย้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งพยาบาลปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 4034 ค่าจ้าง 23,620
บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพยาบาลปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 6200
ค่าจ้าง 23,620 บาท สํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ โดยตัดอัตราค่าจ้างตามตัวไปตั้งจ่าย ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยนางศริ ญญา เพชรนุย้ ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพยาบาล
ปฏิบตั ิการ สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

2.2.6 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (อัตรากลาง) ตําแหน่งสัตวแพทย์ วุฒิ
ปริ ญญาตรี ค่าจ้าง 21,360 บาท ให้แก่ศูนย์สตั ว์ทดลอง มธ. จํานวน 1 อัตรา
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6370 (อัตรากลาง) ให้แก่
ศูนย์สตั ว์ทดลอง
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรและตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

- 13 วิชาการ ให้แก่ศูนย์สตั ว์ทดลอง จํานวน 1 อัตรา ตามที่เสนอ

2.2.7 เรื่อง วิทยาลัยนวัตกรรมขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ วิทยาลัยนวัตกรรมเสนอขอจ้างนายมานิต
สาธิตสมิตพงษ์ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยมีเงื่อนไข “ปริ ญญาโท-เอก
Computer Science/Engineering/Electrical Engineering/Management of Information System หรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป โดยบุคคลดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการชดใช้ทุน
ต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรม โดยขอให้วิทยาลัยนวัตกรรมติดตามดูแลให้นายมานิต สาธิตสมิตพงษ์ ปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนให้
ครบถ้วนด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายมานิต สาธิตสมิตพงษ์ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สาย
วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม ตามที่เสนอ

2.2.8 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจัดสรรอัตรากลาง
ตําแหนงผูมีความรูความสามารถพิเศษใหแกวิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน
1 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. จัดสรรอัตรากลาง จํานวน 1 อัตรา (ตําแหน่ง 060) ตําแหน่งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษให้แก่
วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อใช้จา้ ง ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี อัตราค่าจ้างเดือนละ 39,950 บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม 2557-30 กันยายน 2557
2. ให้ฝ่ายการคลัง (กองคลัง) ดําเนินการโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบบุคลากร) ปี งบประมาณ
2557 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในภาพรวมยังคงเหลืออยูใ่ ห้กบั วิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 237,650 บาท เพื่อใช้จา้ ง
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายได้ประสานกับฝ่ ายวางแผนและการคลังแล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตรากลาง ตําแหน่งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษให้แก่
วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อใช้จา้ งศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี ตามที่เสนอ

- 14 2.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
2.3.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย สาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร (สืบแทน)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอ
ขอแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์
เป็ นคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สืบแทน
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ซึ่งได้ขอลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่
24 กุมภาพันธ์ – 14 กรกฎาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ศาสตราจารย์
ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้ขอลาออกไปทําหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะนิติศาสตร์จึงได้ขอเสนอชื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล เพื่อทําหน้าที่แทน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์วฒั นกุล สังกัดคณะ
นิติศาสตร์เป็ นคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตามที่เสนอ

2.3.2 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงการจางจํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงการจ้างจากเดิมที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิดงั นี้
เดิม อนุมตั ิให้จา้ งนายภูริ ฟูวงศ์เจริ ญ นักเรี ยนทุนอานันทมหิ ดล (อัตราเลขที่ 5915) โดยให้ได้รับ
ค่าจ้าง 23,720 บาท อัตราแรกบรรจุวฒ
ุ ิปริ ญญาโท เป็ นอนุมตั ิให้จา้ งนายภูริ ฟูวงศ์เจริ ญ (อัตราเลขที่ 5915) วุฒิปริ ญญา
เอก โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท (อัตราแรกบรรจุปริ ญญาเอก)
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ซึ่งเป็ นวันที่รายงานตัวปฏิบตั ิราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์กล่าวว่า กรณี น้ ีเดิมได้รับความ
เห็นชอบไว้ระดับวุฒิปริ ญญาโท แต่ในปัจจุบนั ได้สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงการ

- 15 อนุมตั ิการจ้าง แต่เหตุใดจึงไม่นบั อายุราชการตามที่ได้รับอนุมตั ิไว้เดิม
2. ผูร้ ักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ในกรณี น้ ี
อายุราชการจะเริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ซึ่งเป็ นวันที่รายงานตัวเข้ารับราชการ หากจะให้นบั เวลาราชการตั้งแต่
วันที่อนุมตั ิครั้งแรกต้องมีการรายงานตัวและปฏิบตั ิหน้าที่ก่อนลาไปศึกษาต่อ แต่กรณี น้ ีไม่ได้ดาํ เนินการ จึงต้องนับ
เวลาราชการเมื่อเริ่ มปฏิบตั ิงานจริ ง
3. ผูร้ ักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา ในกรณี เนื่องจาก
นักเรี ยนทุนมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาว่า ต้องเรี ยนต่อระดับปริ ญญาเอกทันที หากมารับราชการในขณะนั้นซึ่ง
มีเงื่อนไขต้องปฏิบตั ิหน้าที่ก่อนจึงจะลาไปศึกษาต่อได้ หลายกรณี ทาํ ให้เมื่ออนุมตั ิเลขที่อตั ราให้แต่ผไู ้ ด้รับการคัดเลือก
ก็จะมีขอ้ จํากัดคือ ติดเรื่ องการศึกษาต่อปริ ญญาเอก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างนายภูริ ฟูวงศ์เจริ ญ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ตามที่เสนอ

2.3.3 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองขอ
อนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 จํานวน 2 ราย โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ
37,120 บาท ดังนี้
1. Mr. Peter Ingo Strzebniok ตั้งแต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
2. Mr. Rahman Tafahomi ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2556 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สํานักงานตรวจสอบภายในขอรายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายได้หน่วยงาน รวม 46 หน่วยงาน ได้จดั ส่ งงบการเงินให้กองคลังเพื่อจัดทํางบ
การเงินรวมเรี ยบร้อยแล้ว เพียงรอผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
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(2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(3) ศูนย์บริ การการกีฬา
(4) วิทยาลัยนวัตกรรม
(5) สํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
2. งบการเงินโครงการบริ การการศึกษา รวม 76 โครงการ ปั จจุบนั ได้ส่งครบแล้วทุกโครงการ
กรณี ของหน่วยงานในกํากับจะมีขอ้ เสนอแนะในเรื่ องของบัญชีวา่ ต้องมีผตู ้ รวจสอบบัญชีจาก
ภายนอก ซึ่งจะมีการประสานงานและเชิญรองคณบดีฝ่ายบริ หารของทุกคณะตามข้อกําหนดของสภามหาวิทยาลัยที่
ต้องมีผตู ้ รวจสอบบัญชีจากภายนอกเพื่อหารื อว่า อาจจะจ้างบริ ษทั จากภายนอกเพื่อตรวจสอบทุกคณะและเป็ นที่ปรึ กษา
ทางด้านบัญชีไปพร้อมกัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง ผลการดําเนินการโครงการนักศึกษาจิตอาสาและประชาธิปไตยรุน 3
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครนักเรี ยนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 เพื่อส่ งเสริ มและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรม
ด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจาํ นวนรับนักศึกษาสูงสุ ด 51 คนโดยมีนกั เรี ยนที่สมัคร
เข้าโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกคณะ/สาขา ตามรายละเอียดดังนี้
1. ผูส้ มัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกคณะ/สาขา เป็ นจํานวน
410 คน
2. ผูส้ ่ งเอกสารเข้ามาให้พจิ ารณา

เป็ นจํานวน

3. จํานวนรับนักศึกษาได้จริ ง

เป็ นจํานวน

4. พิจารณาเข้าค่ายไม่เกิน 3 เท่าของจํานวนรับ
5. มีผผู ้ า่ นคุณสมบัติเข้าค่าย

320 คน
48 คน (SIIT ไม่มีผสู ้ มัคร)
144 คน

เป็ นจํานวน

122 คน

เนื่องจากได้มีการเลื่อนการจัดทดสอบวิชาความถนัดทัว่ ไป (GAT) กับวิชาความถนัดทางวิชาชีพหรื อ
วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมเดือนธันวาคม 2556 ไปเป็ นเดือนมีนาคม 2557 ทําให้กระทบต่อการคัดเลือก
นักศึกษาของโครงการรับนักเรี ยนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ประจําปี การศึกษา 2557 ซึ่งจะต้องมีค่ายคัดเลือก
โดยผูท้ ี่มีสิทธิเข้าค่ายคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์ GAT และ PAT ของคณะมาแล้วนั้น
โดยที่ค่ายคัดเลือกนักเรี ยนในโครงการฯ ไม่อาจเลื่อนไปหลังจากการประกาศผล GAT และ PAT ได้

- 17 เพราะจะล่าช้าเกินไปจนอาจไม่ได้นกั ศึกษาตามเป้ าหมายของโครงการ ฝ่ ายการนักศึกษา จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คัดเลือกเป็ นการให้เข้าค่ายคัดเลือกก่อน โดยจะประกาศผูผ้ า่ นเป็ นจํานวนเท่าตัวของจํานวนรับของแต่ละคณะ จากนั้น
เมื่อผล GAT และ PAT ประกาศออกมา ผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์ GAT และ PAT ของคณะจะถูกคัดออกและสุ ดท้ายผูท้ ี่จะ
ได้รับคัดเลือกคือผูท้ ี่เหลืออยู่ โดยมีสิทธิตามลําดับที่ได้คะแนนจากค่ายคัดเลือก โดยมีกระบวนการดังนี้
กระบวนการค่ายคัดเลือก
1. มีระยะเวลา 2 วัน 2 คืน
2. แบ่งกิจกรรมออกเป็ น 3 ส่ วน
- กิจกรรมด้านความสามารถในการทํากิจกรรม
- กิจกรรมเรี ยนรู ้ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
- กิจกรรมสอบสัมภาษณ์และวัดทักษะตามคณะ/สาขา
กระบวนการหลังจากค่ายคัดเลือก
1. ประกาศรายชื่อเรี ยงตามลําดับคะแนนในค่ายคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์
2. รอผลการทดสอบ GAT/PAT เพื่อให้ทางคณะพิจารณาหากผ่านเกณฑ์ข้นั ตํ่าก็มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
3. สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม(ถ้ามี)
4. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
5. ยืนยันสิ ทธิเข้าศึกษา วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า เดิมคณะมีส่วนร่ วมกับโครงการนี้ค่อนข้างมาก แต่เข้าใจว่าใน
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ในกรณี น้ ีควรให้คณะมีส่วนร่ วมในการคัดเลือกด้วย มิฉะนั้นอาจจะมีการครหาว่า
ไม่มีความโปร่ งใส ส่ วนคณะกรรมการคัดเลือกก็ตอ้ งมีการเปิ ดเผยข้อมูลว่า มีบุคคลใดบ้าง และหลักเกณฑ์ของแต่ละ
คณะก็มีความแตกต่างกัน เช่น บางคณะอาจจะพิจารณาเพียงแต่คะแนน GAT ซึ่งเรื่ องเหล่านี้เป็ นเรื่ องสําคัญ และมี
ช่องทางเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็ นการขยายโอกาส ซึ่งนักกิจกรรมไม่สามารถสอบผ่านช่องทางนี้ได้ ส่ วนที่สอบผ่านก็ไม่ใช่
นักกิจกรรม คณะจึงต้องการมีส่วนร่ วมในช่องทางนี้ดว้ ย
2. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า เรื่ องนี้โครงการนี้
อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายการนักศึกษาและเป็ นเรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนินการและมีการ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ก่อนดําเนินการในปี ต่อไป ประเด็นที่สอง การมีส่วนร่ วมของฝ่ ายการนักศึกษาคณะ
กระบวนการทั้งหมดได้มีการประชุมในคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ซึ่งรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาของทุกคณะได้
อยูใ่ นที่ประชุมด้วย และได้มีการหารื อร่ วมกันของฝ่ ายการนักศึกษาของทุกคณะในการกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ส่ วน
เรื่ อง GAT และ PAT ในปี 2554 คะแนนจะมาล่าช้าจนต้องเข้าค่ายก่อนแล้วจึงมาคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนน GAT

- 18 และ PAT ในปี ดังกล่าวไม่มีคณะใดทักท้วงและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ แต่ในปี 2557 เมื่อมีคณะทักท้วงมาจึงต้องทําให้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีเหตุผลรองรับทุกเรื่ อง ซึ่งไม่ตอ้ งการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่การล่าช้าของคะแนน GAT
และ PAT ก็ยงั มาเกิดขึ้นในปี 2557 อีก จึงต้องปรับไปตามความเหมาะสม แต่กรณี น้ ีมีการเปิ ดเผยและโปร่ งใสและมี
เอกสารหลักฐานทั้งหมดของนักศึกษาที่สอบเข้าโครงการนี้ได้
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในอนาคตต้องการเห็นโครงการจิตอาสาของ มธ. เป็ นโครงการที่
เปิ ดรับนักศึกษาที่มีจิตอาสาและเป็ นนักกิจกรรมอย่างแท้จริ ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายการนักศึกษารับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

3.3 เรื่อง การเผยแพรขอมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มธ.
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ขณะนี้มีการรับตรงของคณะต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ซึ่งทําให้มีผทู ้ ี่ตอ้ งการให้บุตรหลานเข้าเรี ยนที่ มธ. ติดต่อมาเป็ น
จํานวนมาก วิธีแก้ปัญหาคือ แนะนําให้ไปสอบคณะอื่นที่ยงั มีการเปิ ดสอบอยู่ และทําให้ทราบว่ามีผทู ้ ี่สนใจเข้าเรี ยน มธ.
จํานวนมาก และขอให้คณะต่าง ๆ ส่ งข้อมูลไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อให้เผยแพร่ ขอ้ มูลว่า ขณะนี้มีการ
รับสมัครนักศึกษาปริ ญญาตรี ในช่วงนี้หรื อมีขอ้ มูลใดบ้าง เพื่อเป็ นศูนย์กลางของข้อมูลและเป็ นประโยชน์ต่อคณะใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และในปี 2558 ขอให้มีการส่งข้อมูลมายังสํานักทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่แรกและทํา
เป็ นแผ่นพับแสดงภาพรวมรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อให้ขอ้ มูลอยูท่ ี่เดียวกัน ซึ่งในกรณี น้ ีควรรวมระดับ
ปริ ญญาโทด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ขณะนี้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลได้พยายาม
ที่จะรวมข้อมูลการรับโครงการพิเศษต่าง ๆ แต่อาจจะยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากอาจจะมีการเปิ ดรับสมัครในช่วงเวลาที่
ไม่ตรงกัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้มหาวิทยาลัยทําเป็ นนโยบายว่า ให้มี
การประชาสัมพันธ์รวมเป็ นจุดเดียว เพราะขณะนี้นกั ศึกษาเกิดความสับสนในเรื่ องข้อมูลที่ตอ้ งลงรายละเอียดไปถึง
สาขา หากกําหนดเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กจ็ ะเป็ นเรื่ องที่ดี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดม

- 19 บริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต เดิมมหาวิทยาลัยมีการกําหนดการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2557 ในวันจันทร์ที่ 24
มีนาคม 2557 นั้น มหาวิทยาลัยขอเลื่อนการประชุมครั้งดังกล่าวเป็ นวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

