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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2557

วันจันทรที่ 17 มีนาคม 2557
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------

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

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
และศูนย์พทั ยา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ 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 ้
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ศูนย์สุขศาสตร์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิทย์
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
11. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
12. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
18. อาจารย์ ดร.ปณิ ธี
บราวน์
แทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
19. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-221. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
23. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
24. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
25. อาจารย์ ดร.พิมลมาศ
วรรณคนาพล แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
26. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
27. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
28. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
29. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
30. อาจารย์ ดร.ณัฐพล
แสงอรุ ณ
แทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงค์ กิติภาวงศ์ แทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
32. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
34. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
35. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
37. อาจารย์ เกษมชาต
ศรี วาลัย
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
38. อาจารย์ อภินนั ท์
พงศ์เมธากุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธชั สุ นทรวิภาต แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนริ นทร์ เมธีกลุ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
41. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
42. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
43. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
44. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
45. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
46. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
47. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
48. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
49. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
50. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และกฎหมาย
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51. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์

เมฆไตรรัตน์

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
3. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม

คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
ประธานสภาอาจารย์

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 ปั ณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิ มนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
9. อาจารย์ กิตติพงศ์
กมลธรรมวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
10. นางสาวอรเนตร
ไกรสุ ริยางกูร แทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ขั้นสูง
12. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์
13. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
14. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
15. นายสมบัติ
แก้วปกาศิต ผูอ้ าํ นวยการกองงานศูนย์รังสิ ต
16. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
17. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
18. นางนุชริ นทร์
ชะลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
19. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
หัวหน้างานบริ หารสํานักงานและสวัสดิการ
20. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรและบริ หารการศึกษา
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22. นางสาววรรณพรรณ
23. นางสาวมยุลี
24. นายอดิศร
25. นายภูมินาถ
26. นางสาวรักษิณา

ปฏิสงั ข์
นาคสังข์
สุ ดสระ
เพชรคุม้
สวัสดี
แสงศรี

หัวหน้างานประชุม
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
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 แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม จํานวน 6 หนวยงาน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 6 ราย ดังนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
2. อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
3. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนภูมิ
4. รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
นายมนตรี ฐิรโฆไท
5. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศ แห่ง มธ.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
6. ประธานสภาข้าราชการ
นางพรพิมล บุญศิริ
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับทั้ง 6 ราย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง กําหนดการงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุยแ์ ละกฎหมายแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ณ

-5มธ. ศูนย์รังสิ ต โดยจะมีพิธีสงฆ์ในเวลา 08.00 น. และเวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางพานพุม่ ดอกไม้/ช่อดอกไม้สกั การะ
อนุสาวรี ยศ์ าสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ และในเวลา 10.15 น. จะมีพธิ ีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น และการ
ปาฐกถาในหัวข้อเรื่ อง “การทุจริ ต การเมือง ความอยูร่ อดของประเทศ” โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ” (ป.ป.ช.) จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลา
ดังกล่าว
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากในปี 2557 วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ตรงกับวันหยุดราชการ จึงขอให้คณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ ส่ งตัวแทนมาร่ วมงานอย่างน้อยหน่วยงานละ 5 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง สภากาชาดไทยแจงงดการจัดงานกาชาดประจําป 2557
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภากาชาดไทยโดยกองอํานวยการจัดงานกาชาดประกาศงดจัดงาน
กาชาดประจําปี 2557 สื บเนื่องจากสถานการณ์บา้ นเมืองในปัจจุบนั ไม่เอื้ออํานวยต่อการเข้าไปปฏิบตั ิงานของ
สภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมออกร้านในงานกาชาดประจําปี 2557 ที่จะมีข้ ึนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม
– 5 เมษายน 2557 ณ บริ เวณสวนอัมพร ลานพระบรมรู ปทรงม้า สนามเสื อป่ า ถนนศรี อยุธยา และถนนราชดําเนินนอก
จึงงดการจัดงานกาชาดประจําปี 2557 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่ยงั มีการจําหน่ายสลากกาชาดและการออกสลากใน
วันที่ 5 เมษายน 2557 เช่นเดิม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การเลื่อนการจัดงานฟุตบอลประเพณีออกไปโดยไมมีกําหนด
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีกาํ หนดการจัดงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 70 จากครั้งแรกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 และได้เลื่อนออกไปเป็ นวันที่ 29 มีนาคม 2557 แต่ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2557 ที่ประชุมร่ วมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ฯ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ โดยประกาศ
ให้เลื่อนวันจัดงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 70 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปี ที่ 47 ฉบับที่ 2 งานประชาสัมพันธ์
2. HR NEWS ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2557 กองการเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2557 ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2557 และครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแถลงว่า ตามบันทึก
สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2557 และครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557
เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้งสามครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขอรายงานเรื่องการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ ชวงที่ 2 (1 มกราคม – 31
มีนาคม 2557)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การ
จัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจ่ายวงเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราว่างข้าราชการทุกกรณี คืนหน่วยงานปี ละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑ์การ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนให้เต็มจํานวน วงเงินค่าจ้างขั้น 23,720 บาท/เดือน (ปริ ญญาโท) หรื อ 32,300
บาท/เดือน (ปริ ญญาเอก) แล้วแต่กรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนให้ร้อยละ 70 กรณี ที่มีเศษ .50 ขึ้นไปให้ปัดเศษเป็ น 1 หรื อ
หน่วยงานใด มีอตั ราว่างเพียง 1 อัตรา ให้คืนเต็มจํานวน วงเงินค่าจ้างขั้น 15,190 บาท/เดือน (ปริ ญญาตรี )
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณี เป็ นตําแหน่งในสายวิชาชีพเฉพาะและตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยขาด
แคลน ได้แก่ ตําแหน่งนิติกร นายแพทย์ พยาบาล บรรณารักษ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหน่งอื่นที่ ก.บ.ม.
กําหนดตามความจําเป็ นและเหมาะสม ให้จดั สรรคืนเต็มจํานวน
4. ห้ามมิให้หน่วยงานนําอัตราที่ได้รับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกว่าจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย

-75. กรณี หน่วยงานจ้างเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ถวั จ่ายวงเงินในการจ้างได้แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงิน
ค่าจ้างที่ได้รับจัดสรรต่อเดือน และไม่เกินจํานวนอัตราที่ได้รับจัดสรร โดยให้ถวั จ่ายวงเงินได้ตามหลักเกณฑ์การถัว
จ่ายเงิน
งานอัตรากําลังได้ตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31
มีนาคม 2557 แล้ว มีอตั ราว่างข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ 1 อัตรา จึงเห็นควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
คืนแก่หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กําหนด เป็ นสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา รวมเป็ นเงิน 15,190 บาท/
เดือน ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบ

3.1.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขอรายงานเรื่องการใชระบบการ
ลาออนไลน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมายจะเปิ ดให้ใช้ระบบการลาออนไลน์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป ซึ่งได้มีการอบรมให้กบั
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนที่แสดงหน้า Website ของกองการเจ้าหน้าที่ ที่ได้แสดงบน
จอภาพตามลําดับแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการอนุมตั ิให้ลาเป็ นอํานาจหน้าที่ของคณบดี ต้องการให้
ผูอ้ าํ นวยการงานบริ หารของหน่วยงานมีอาํ นาจอนุมตั ิได้ ประเด็นที่จะเสนอเป็ นข้อสังเกตคือ คณบดีไม่มีอาํ นาจยับยั้ง
การลากิจ ลาป่ วย และลาพักผ่อนของบุคลากรได้ และถ้าจะเป็ นการลดขั้นตอนได้จริ งควรมอบให้เลขานุการของ
หน่วยงานเป็ นผูด้ ูแล
2. ประธานกล่าวว่า อํานาจการอนุมตั ิการลาในประเทศเป็ นอํานาจของอธิการบดีและได้มอบอํานาจ
ไปให้คณบดีแล้ว ในกรณี น้ ีสามารถมอบอํานาจต่อให้ผอู ้ าํ นวยการหรื อเลขานุการคณะได้หรื อไม่
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ในทางปฏิบตั ิคณบดีมีอาํ นาจ
ในการอนุมตั ิการลาอยูแ่ ล้ว และสามารถมอบอํานาจให้บุคคลใดภายในคณะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการอนุมตั ิการลาแทน
ภายในคณะจะแยกเป็ นสองส่ วนคือ สํานักงานเลขานุการคณะ เลขานุการคณะมีอาํ นาจอนุมตั ิการลาสําหรับข้าราชการ
และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ส่ วนสายวิชาการจะขึ้นตรงกับคณบดีและสามารถมอบอํานาจได้
4. ประธานกล่าวว่า เรื่ องการลาออนไลน์บุคคลอื่นไม่สามารถทําแทนเจ้าตัวได้ใช่หรื อไม่

-85. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีหากแจ้งรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบก็
สามารถทําแทนได้
6. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถทําพร้อมกันครั้ง
ละหลายคนได้หรื อไม่ เพราะหากทําได้กจ็ ะเป็ นการประหยัดเวลา
7. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สามารถเปิ ดได้ครั้งละหนึ่งคน แต่ต่อไปจะ
พัฒนาให้ดาํ เนินการในลักษณะดังกล่าวได้
8. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมีการกลัน่ กรองก่อนหรื อไม่ เช่น ผ่านการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากเลขานุการคณะหรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน
9. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า จะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการ
อบรมแล้วเป็ นผูต้ รวจสอบเบื้องต้นให้ ส่ วนกรณี ที่ผอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสอบถาม
สามารถดําเนินการได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557
10. ประธานกล่าวว่า ในกรณี การลาออนไลน์ให้ใส่ ขอ้ มูลการลาในเว็บไซต์และให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
อนุมตั ิ ซึ่งจะไม่มีเอกสารเป็ นหลักฐานใช่หรื อไม่ ซึ่งหากไม่มีตอ้ งเก็บไฟร์ขอ้ มูลเป็ นอย่างดีเพราะเป็ นข้อมูลหลักฐาน
ในการลาที่ตอ้ งบันทึกไว้ในประวัติดว้ ย
11. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หากคณบดีไม่ได้เปิ ดหน้าเว็บไซต์เพื่ออนุมตั ิการลาเนื่องจากเป็ น
เรื่ องใหม่ จะมีการแจ้งเตือนให้เข้าไปตรวจสอบหรื อไม่
12. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจาก
ทุกหน่วยงาน และจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแจ้งผูบ้ ริ หารอีกครั้งหนึ่ง
13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ที่นกั ศึกษาปิ ดภาคการศึกษาและจะมีบุคลากรไปทํางาน
ต่างประเทศเป็ นจํานวนมากและจะใช้สิทธิลาไปราชการ ซึ่งการลาไปราชการต่างประเทศควรจะเป็ นเรื่ องของคณะกับ
คณะหรื อระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย ไม่ควรเป็ นเรื่ องส่ วนตัว เห็นว่าเอกสารบางอย่างเป็ นเรื่ องสําคัญ
14. ประธานกล่าวว่า เนื่องจากไม่เคยตรวจสอบไปในระดับนั้น และไม่เคยอบรมบุคลากรว่า มีระเบียบ
ในการลาอย่างไร เช่น คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรไปต่างประเทศแล้วไม่ได้ลา แต่เนื่องจากกลับมาไม่ทนั จึงต้องลา จึงทํา
ให้ทราบว่า มีการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในกรณี น้ ีคณบดีตอ้ งมีการตรวจสอบ และบุคลากรต้องมีการแจ้งให้คณบดี
ทราบว่าจะลาไปต่างประเทศ
15. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในส่วนของคณะสหเวชศาสตร์กม็ ีลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งไม่
ทราบระเบียบฯ ได้เดินทางกลับประเทศโดยไม่ได้ยนื่ ใบลา ในระบบออนไลน์สามารถอนุมตั ิยอ้ นหลังได้หรื อไม่ เพราะ
ระบบเดิมสามารถทําได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บุคลากร
16. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการลาเฉพาะเรื่ องการลากิจ ลาป่ วย ลาบวช หรื อการลาส่ วนตัว แต่
ไม่ใช่การลาไปราชการ หรื อลาไปอบรมสัมมนา กรณี น้ ีควรต้องมีเอกสารประกอบด้วย
17. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า หากมอบหมายให้เลขานุการหรื อเจ้าหน้าที่ช่วย
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18. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งไปชี้แจงกับบุคลากรในหน่วยงานว่า การลาออนไลน์ไม่ใช่การ
อนุมตั ิโดยอัตโนมัติ เพราะหากลาไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมตั ิกจ็ ะเกิดปั ญหา และโดยวิธีน้ ีตอ้ งมีการกําหนด
หลักเกณฑ์วา่ ต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วนั
19. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า แบบฟอร์มนี้สามารถใช้กบั ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศได้
หรื อไม่ หากใช้ได้มีแบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรื อไม่
20. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ขณะนี้ยงั ไม่สามารถใช้ได้ เพราะอยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาระบบ ซึ่งขณะนี้ยงั ไม่สามารถใช้กบั ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชาวต่างประเทศได้
21. รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยกรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ในกรณี ที่
ไปต่างประเทศและยังไม่ได้รับการอนุมตั ิการลา ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ผดิ กระบวนการเหล่านี้แม้จะเป็ นเรื่ องการอํานวย
ความสะดวกส่ วนตัว แต่ระเบียบเรื่ องการลาเป็ นเรื่ องที่ชดั เจน ซึ่งต้องทําความเข้าใจในเรื่ องนี้ และจะมีการเวียนหนังสื อ
แจ้งให้ทราบต่อไป
22. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า กรณี น้ ีรวมอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้างหรื อไม่
23. ประธานกล่าวว่า ไม่รวม การลาออนไลน์จะใช้กบั ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ส่ วนกรณี
อื่น ๆ จะมีการพัฒนาต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาต่อไป

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการพิเศษ (พิจารณาลับ)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเป็ นระดับชํานาญการพิเศษของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ ได้พิจารณาผลงานที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งแต่ละระดับเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วมีผผู ้ า่ นการประเมินสมควรดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 7 ราย ดังนี้
1. นางสุ กญั ญา คุณกิตติ ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สมควรดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 19 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
2. นางพัขรา บุญญอนุชิต ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สมควรดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 19 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
3. นางพิชญ์วรา พันธ์พิทย์แพทย์ ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ สมควรดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
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นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
5. นางวัชรา อัศวพิทยานนท์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
สมควรดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
6. นายวัฒนพงษ์ รัตนะวิศ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ สํานักงานอาคารสถานที่
ศูนย์รังสิ ต สมควรดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
7. นางสุ กญั ญา กรุ ดเงิน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ กองงานศูนย์รังสิ ต สมควร
ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งชํานาญการพิเศษของข้าราชการสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 7 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6083 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาเอก
ทางด้านสังคมวิทยาหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง นักเรี ยนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี การศึกษา 2553 เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 6083) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
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ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอจ้างนายพชร สายเพ็ชร์
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 4340) สถาบันภาษา โดยให้
ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเหตุใดจึงไม่จา้ งตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป แต่ไปเริ่ มจ้างวันที่ 1 สิ งหาคม 2557
ขอมอบหมายให้สถาบันภาษารับประเด็นนี้ไปพิจารณาด้วย และต่อไปควรให้มีการจ้างในทันที

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายพชร สายเพ็ชร์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ และขอมอบหมายให้สถาบันภาษารับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา

3.2.4 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติตัดโอนอัตราและจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ (ตําแหน่งเลขที่ 5918, 6391) ขั้น
วุฒิปริ ญญาโท-เอก (อัตรากลาง) ไปตั้งจ่ายที่วิทยาลัยสหวิทยาการ
2. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5918 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาโท
หรื อเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์”
3. จ้างนางสาวปาณิ ศา วิชุพงษ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ 5918) วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
4. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6391 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญาโท
หรื อเอกทางด้านปรัชญาตะวันตก”
5. จ้างนางสาวพนมกร โยทะสอน (นักเรี ยนทุน ก.พ.) เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 6391) วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
6. ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

- 12 3.2.5 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอจ้างลูกจ้าง
ชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 จํานวน 2 ราย โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 37,120 บาท ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
1. Mr. Rowan Edward Wagner
2. Mrs. Heather Lea Harvey
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

3.2.6 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอจ้าง
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับอัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 21,990 บาท (ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542) ทั้งนี้เป็ นการจ้างแบบไม่เต็มเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งรองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร ผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอจ้างรองศาสตราจารย์
เภสัชกรหญิง ดร.สุ พตั รา ศรี ไชยรัตน์ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542) ตั้งแต่วนั ที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 31,420 บาท ทั้งนี้ได้รับอนุมตั ิงบประมาณ
แผ่นดิน (งบบุคลากร) ปี งบประมาณ 2557 เพิม่ เติมแล้ว ตามบันทึกที่ ศธ. 0516.20 (5)/021 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557

- 13 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุ พตั รา ศรี ไชยรัตน์ ผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอจ้างนายแพทย์
อํานาจ ศรี รัตนบัลล์ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 37,080
บาท (ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2542) ทั้งนี้เป็ นการจ้างในกรณี ที่มีอายุเกิน 65 ปี ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอ ตั้งแต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายแพทย์อาํ นาจ ศรี รัตนบัลล์ ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย สาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร (สืบแทน)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอ
ขอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ วีรวรรณ วชิรดิลก ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็ น
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์สืบแทน รอง
ศาสตราจารย์ ผกาทิพย์ สกุลครู ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยให้มี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ วีรวรรณ วชิรดิลก เป็ นคณะกรรมการ

- 14 พิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง การเปลี่ยนชื่องานในกองกิจการนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยกองกิจการนักศึกษามีความประสงค์จะขอ
ปรับโครงสร้างส่ วนงาน โดยขอเปลี่ยนชื่องานจากเดิม “งานอนามัย” เป็ น “งานบริ การสุ ขภาพ” โดยมีเหตุผลดังนี้
1. เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น คือ การจัดให้บริ การสุ ขภาพด้านการรักษาพยาบาล การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ การควบคุมป้ องกันโรคอุบตั ิใหม่ และอุบตั ิซ้ าํ รวมถึงการฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยทางด้านอาหารและสิ่ งแวดล้อม
2. เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปด้วยความคล่องตัวพร้อมก้าวสู่ระดับสากล และเป็ นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในความเป็ นนานาชาติ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดีในครั้งนี้เป็ นเพียงการปรับเปลี่ยนชื่อ “งานอนามัย” เป็ น “งาน
บริ การสุ ขภาพ” เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริ การสุ ขภาพด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การควบคุม
ป้ องกันโรคอุบตั ิใหม่และอุบตั ิซ้ าํ การฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย และการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยด้านอาหารและ
สิ่ งแวดล้อม การประกันอุบตั ิเหตุและการชดเชยค่าสิ นไหมทดแทนจากการเกิดอุบตั ิเหตุให้กบั นักศึกษา ในการนี้จึงเห็น
ควรดําเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษาดังนี้
1. งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
3. งานวินยั และพัฒนานักศึกษา
4. งานแนะแนวการศึกษา
5. งานบริ การนักศึกษาคนพิการ
6. งานบริ การสุ ขภาพ (ชื่อเดิมงานอนามัย)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับโครงสร้างส่ วนงาน โดยเปลี่ยนชื่องานจากเดิม “งานอนามัย”
เป็ น “งานบริ การสุ ขภาพ” ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาผูส้ มควรได้รบั เข็มเกียรติยศประจําปี 2557 (พิจารณาลับ)
ประธานแถลงว่า ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปี ที่ 80 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้มีการมอบเข็มเกียรติยศแก่ศิษย์เก่าหรื อผูท้ ี่เคยทํางานให้กบั มหาวิทยาลัย ซึ่งทําคุณประโยชน์
แก่สงั คมเป็ นอย่างมาก โดยกําหนดให้ผมู ้ ีสิทธิเสนอชื่อได้เสนอชื่อมาภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่ามีการ

- 15 เสนอชื่อผูส้ มควรได้รับเข็มเกียรติยศ ประจําปี 2557 จํานวน 3 ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นายสวัสดิ์ โชติพานิช เป็ นผูส้ มควรได้รับเข็มเกียรติยศ
ประจําปี 2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านวิชาการ
5.1 เรื่อง พิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2553 และ
ในข้อบังคับดังกล่าวได้กาํ หนดหลักเกณฑ์เรื่ องการทําวิทยานิพนธ์ การทําสารนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระไว้ดว้ ยนั้น
เนื่องจากที่ผา่ นมามีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาโทจํานวนหนึ่งที่จดทะเบียนวิชาสารนิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระ ไม่สามารถจัดทําสารนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็ จในภาคการศึกษาที่ได้จดทะเบียนไว้ และมักจะขอ
ถอนรายวิชาดังกล่าว หรื อลาพักการศึกษาในภาคที่ไม่สามารถจัดทําผลงานได้แล้วเสร็ จ ฝ่ ายวิชาการเห็นว่า โดย
หลักการ สารนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ถือเป็ นงานวิจยั ที่นกั ศึกษาต้องดําเนินการศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอใน
ลักษณะเดียวกันกับวิทยานิพนธ์ แต่ขอ้ บังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 เปิ ดโอกาสให้เฉพาะ
นักศึกษาที่ทาํ วิทยานิพนธ์ไม่เสร็ จหรื อยังไม่ได้สอบสามารถบันทึกอักษร CON (Continue) ไว้ในระเบียนได้ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคจึงควรให้นกั ศึกษาที่ทาํ สารนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระได้รับสิ ทธิการบันทึก CON
(Continue) ไว้ในระเบียนเช่นเดียวกันนักศึกษาที่ทาํ วิทยานิพนธ์ ประกอบกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ได้กาํ หนดให้ใช้เกณฑ์การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระเช่นเดียวกันแล้ว โดยมีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาโท ตั้งแต่รุ่นปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ฝ่ ายวิชาการจึงขอยกร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2557 โดยเพิม่ เติม ข้อ 25.8 “ในภาคที่จดทะเบียนสารนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระไว้ แต่ยงั เขียนสารนิพนธ์หรื อการ
ค้นคว้าอิสระไม่เสร็ จหรื อยังไม่ได้สอบสารนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ให้บนั ทึกอักษร CON (Continue) ไว้ในระเบียน”
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้เฉพาะนักศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาก่อนปี การศึกษา 2557 ตั้งแต่ปีการศึกษา
2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

- 16 1. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า โดยปกติสารนิพนธ์ของคณะนับเป็ นหนึ่ง
วิชา มี 3 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาควรจะต้องจบการศึกษา หากไม่จบก็ตอ้ งติด I และสามารถแก้ I ได้ในภายหลัง ปัญหาที่
กังวลว่า หากทําได้เหมือนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาก็จะใช้วิธีน้ ีและเป็ นภาระกับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพราะปกติควรจะจบ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น หากนักศึกษาสามารถใช้วิธีน้ ีนกั ศึกษาจะตกค้างและจะมีปัญหาตามมา
2. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า การรักษาสถานภาพหมายความว่า ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน
ภาคการศึกษาถัดไปใช่หรื อไม่ เพราะที่ผา่ นมานักศึกษาต้องเสี ยเงินลงทะเบียน
3. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หลักการคือ นักศึกษาส่ วนใหญ่
ต้องการจบการศึกษาเพื่อไปทําสิ่ งอื่น เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษาส่ วนใหญ่มกั จะเกิดปัญหาทําไม่สาํ เร็ จ
เก็บข้อมูลไม่ได้ หรื อปัญหาส่ วนตัว จากการพิจารณาคําร้องส่ วนใหญ่ต้ งั ใจดําเนินการให้เสร็ จ แต่เมื่อไม่เสร็ จก็ตอ้ งมา
ขอพักการเรี ยนเป็ นกรณี พิเศษเห็นว่า ไม่เข้ากับธรรมชาติของวิชา จึงต้องการปรับให้เป็ นไปตามนั้น
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า นักศึกษาในส่ วนนี้มีจาํ นวนมากน้อยเพียงใด เพราะเกรงว่า
พฤติกรรมนักศึกษาจะเปลี่ยนไป หากดําเนินการในลักษณะนี้ และเงินจะหายไปหรื อไม่ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเรี ยนใหม่
5. ประธานกล่าวว่า กรณี ของ IS ตามหลักสูตรมีที่เกินกว่าหนึ่งภาคการศึกษามีหรื อไม่
6. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ตอ้ งการจบ
การศึกษา และส่ วนใหญ่ที่พบคือ นักศึกษาที่ประสบปัญหาและทําไม่สาํ เร็ จ เมื่อยืดเวลาไม่ได้กต็ อ้ งขอพักการเรี ยน
ซึ่งตามเหตุผลไม่ควรเป็ นเช่นนี้ เพราะการทํา IS ก็ทาํ ไปตามความสนใน ความถนัด เต็มที่ตามที่นกั ศึกษาทําได้
7. ประธานกล่าวว่า ในกรณี การแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาส่ วนใหญ่ แต่หากมีจาํ นวนน้อยก็ไม่ควรแก้
สิ่ งที่เป็ นกังวลคือ การทําเช่นนี้จะทําให้พฤติกรรมของนักศึกษาเปลี่ยนไปหรื อไม่ จากที่นกั ศึกษาจะทําให้เสร็ จภายใน
หนึ่งภาคการศึกษาก็จะคิดว่า มีเวลาให้สองภาคการศึกษา จึงไม่เร่ งรี บดําเนินการ
8. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า กรณี ที่ตอ้ งมีการแก้ปัญหาจากหนึ่งภาคการศึกษา
เนื่องจากมีนกั ศึกษาจํานวนมากที่ตอ้ งพักการเรี ยน แต่หากให้ระยะเวลาเพิ่มเติมเหมือนวิทยานิพนธ์อาจจะเป็ นปัญหาได้
กรณี น้ ีสามารถกําหนดได้หรื อไม่วา่ จํานวน 3 หน่วยกิตให้ใช้เวลากี่ภาคการศึกษา
9. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ในกรณี ที่ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการกล่าวก็ถูกต้อง คือ นักศึกษาต้องการจบการศึกษาแต่ไม่จบด้วยเหตุผลบางประการ แต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ เพราะ
เป็ นนักศึกษาที่ตอ้ งทํางานด้วยและไม่มีเวลาทําวิทยานิพนธ์ และเห็นว่าการรักษาสถานภาพเสี ยเงินเพียงเล็กน้อย แต่ IS
มีการร้องเรี ยนจากนักศึกษามากว่า ต้องเสี ยเงินมากหากไม่จบการศึกษา ซึ่งเป็ นความแตกต่างกันของสองกลุ่มนี้
10. ประธานกล่าวว่า หากใช้หลักการตามที่คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์กล่าวคือ มีการเพิม่ ภาค
การศึกษาให้นกั ศึกษาที่ยงั ไม่จบการศึกษา กรณี น้ ีสามารถรับได้หรื อไม่
11. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า โดยปกติกใ็ ห้เวลาสองภาคการศึกษาอยู่
แล้ว เพียงแต่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่และต้องเสี ยค่าลงทะเบียน แต่ในรู ปแบบใหม่นกั ศึกษาไม่ตอ้ งเสี ยเงิน

- 17 ลงทะเบียนใหม่จะทําให้มหาวิทยาลัยขาดรายได้ส่วนหนึ่ง และจะมีนกั ศึกษาจํานวนมากที่พยายามผลักดันตัวเองให้จบ
การศึกษารวมถึงอาจารย์ที่ปรึ กษาก็ช่วยผลักดัน ซึ่งเป็ นการทํางานร่ วมกันเพื่อให้จบการศึกษาภายในหนึ่งภาคการศึกษา
แต่หากให้นกั ศึกษาสามารถยืดเวลาได้อีกก็จะเป็ นภาระกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและจะเป็ นภาระกับนักศึกษารุ่ นต่อไปที่ตอ้ ง
พบอาจารย์ที่ปรึ กษา
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี เป็ นเรื่ องของคุณภาพด้วย ซึ่งนักศึกษาต้องการจบ
การศึกษาแต่ตอ้ งการจบแบบง่าย ๆ แต่อาจารย์ตอ้ งการควบคุมคุณภาพ และควรคํานึงถึงคุณภาพเป็ นหลัก และมีความ
กังวลว่าพฤติกรรมของนักศึกษาจะเปลี่ยนไป และเข้าใจว่านักศึกษาบางส่ วนก็มีปัญหาส่ วนตัว แต่กต็ อ้ งมีการ
กําหนดเวลาให้ชดั เจนด้วย
13. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นด้วยกับคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ แต่การยืดเวลาอาจจะทําให้นกั ศึกษาทํางานได้ดีข้ ึน และการกําหนดให้ทาํ IS เสร็ จในหนึ่งภาคการศึกษา
จะทําให้ธรรมชาติของงานถูกจํากัดให้เล็กและไม่สามารถทําอะไรได้มาก หากกําหนดให้ทาํ IS ให้เสร็ จภายในหนึ่งภาค
การศึกษาเห็นว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ตอ้ งการทําให้เสร็ จภายในกําหนดเวลา ส่ วนนักศึกษาที่ทาํ ไม่เสร็ จก็ไม่ควรใช้
วิธีการพักการเรี ยน เพราะหลักปฏิบตั ิที่ทาํ อยูข่ ณะนี้ไม่สมเหตุสมผล เห็นว่า ธรรมชาติของ IS หากยืดเวลาออกไปอีก
หนึ่งภาคการศึกษาแล้วยังไม่จบการศึกษายังเป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ และข้อเสนอของคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
น่าจะเป็ นข้อสรุ ปที่ดี
14. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ขอพิจารณาในสองประเด็น คือ ประเด็น
แรก นักศึกษาได้ I อยูแ่ ล้ว สารนิพนธ์บางคณะมีจาํ นวน 3 หน่วยกิต ซึ่งมีหน่วยกิตเท่ากับวิชาปกติ แต่หาก IS ได้ I ต้อง
ใช้เวลาในการแก้เกรด 80 วัน หากนักศึกษาไม่จบการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาไม่ให้สอบนักศึกษาก็ตอ้ งไปยืน่ คําร้อง
และขอพักการเรี ยน และภาคการศึกษาต่อไปก็มาทํางานต่อและลงทะเบียนเรี ยนใหม่ หากครั้งที่สองไม่สามารถสอบ
ผ่านได้กต็ อ้ งถูกตัดสิ ทธิ์ ซึ่งปกติระบบเป็ นเช่นนี้อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้นจะมีนกั ศึกษาจํานวนหนึ่งที่สอบไม่ได้และจะเป็ น
ภาระตามที่ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า มีนกั ศึกษาไปขอพักการเรี ยนแบบพิเศษ (w)
เนื่องจากอาจารย์อาจจะเข้มงวดและไม่ให้ผา่ น ซึ่งนักศึกษาก็ทาํ ตามระเบียบ หากเปลี่ยนเป็ นให้ CON (Continue)
นักศึกษาไม่จาํ เป็ นต้องลงทะเบียนใหม่ แต่เป็ นการรักษาสถานภาพ เดิมนักศึกษาก็ทาํ เช่นนี้อยูแ่ ล้วเพียงแต่ W ต้องออก
แล้วลงทะเบียนใหม่ แต่กรณี น้ ี W ไม่ตอ้ งออก เพียงแค่รักษาสถานภาพ ลักษณะการดําเนินการก็มีเงื่อนไขเดียวกันคือ
สองภาคการศึกษา จึงไม่มีความแตกต่างกัน แต่กรณี น้ ีอาจจะเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้นกั ศึกษาที่ไม่จบการศึกษา โดย
ไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนใหม่
15. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีขอมอบหมายให้ผรู ้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับ
ไปพิจารณาปรับแก้แล้วนําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยนําข้อมูลที่คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์สอบถามด้วยว่า มี
จํานวนนักศึกษาเท่าใดในแต่ละปี และต้องเสี ยเงินเท่าใด และขั้นตอนในการดําเนินการยุง่ ยากหรื อไม่
16. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีพิจารณาจากประโยชน์
ของนักศึกษาเป็ นหลัก เพราะเดิมนักศึกษาต้องยืน่ พักการเรี ยนแบบพิเศษและเสี ยเงินเพิ่ม แต่โดยหลักของวิชาน่าจะ

- 18 สามารถทําต่อเนื่องได้ ซึ่งเวลาไม่แตกต่างไปจากเดิมแต่เป็ นการลดภาระด้านการจัดการ และลดภาระด้านการเงินของ
นักศึกษาลง
17. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกล่าวว่า กรณี เรื่ องของคุณภาพ IS นั้นขณะนี้ระบบการตรวจสอบการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ใกล้จะเสร็ จแล้ว แต่ยงั ไม่เคยกล่าวถึงเรื่ องสารนิพนธ์วา่ ต้องตรวจสอบหรื อไม่ ซึ่งหากต้อง
ตรวจสอบระบบก็สามารถตรวจสอบได้ และในวันที่ 26 มีนาคม 2557 บริ ษทั ที่ดูแลระบบจะมานําเสนอข้อมูลที่หอ้ ง
กิจกรรม หอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เวลา 14.00 น. สํานักหอสมุดส่ งหนังสื อเชิญให้แต่ละคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะ
เน้นยํ้า 10 คณะที่จะร่ วมกิจกรรมกับสํานักหอสมุดให้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มาร่ วม
งานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
18. ประธานกล่าวว่า โดยหลักต้องมีการตรวจสอบทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ขอมอบหมายให้
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและ
นําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

5.2 เรื่อง พิจารณาการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ มธ. ศูนยลําปาง
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
เสนอขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ลาํ ปาง (เป็ นฉบับ
เดี ยวกับหลักสู ตรที่เปิ ดสอนศูนย์รังสิ ต) เพื่อสร้ างทางเลือกและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนใน
ภาคเหนือ และพัฒนาบุคลากรและงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรในส่ วนภูมิภาค รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
ดําเนินการในรู ปแบบโครงการปกติ โดยมีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป ปี การศึกษาละ
40 คน
เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า การเปิ ดสอนหลักสูตรนี้มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตรที่มีรายชื่อซํ้ากันเกินกว่าเกณฑ์ของ สกอ. 2 ท่าน คือ ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว และ ดร.วรวรรณ ดีอซั
การ์บาโย ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ อยูแ่ ล้ว รวม 2 หลักสูตร ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะฯ ทบทวนการจัดอาจารย์ประจําหลักสู ตรดังกล่าว ณ มธ.
ศูนย์ลาํ ปาง ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อมิให้ถูกทักท้วงในภายหลังได้
ในกรณี ของอาจารย์ประจําหลักสูตรฝ่ ายวิชาการได้จดั ทําตารางอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อให้แต่ละคณะ
สามารถนําไปใช้ได้ทนั ที โดยจะมีการระบุรายละเอียดว่าอาจารย์แต่ละท่านเป็ นอาจารย์ประจําสอนประจําหลักสูตรใด ซึ่ง

- 19 สามารถสอนได้เพียงหลักสูตรเดียว ยกเว้นระดับปริ ญญาโทหรื อเอก ซึ่งเป็ นหลักสู ตร Multidisciplinary อาจารย์กจ็ ะ
สามารถสอนได้อีกหนึ่งหลักสู ตร หรื อหากเป็ นหลักสูตรที่ต่อเนื่องกันจะสามารถเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรได้ท้ งั สอง
หลักสู ตร ฝ่ ายวิชาการได้จดั ทําข้อมูลที่มีอยูใ่ ห้แต่ละคณะในเบื้องต้นเพื่อลดภาระของทุกคณะ เมื่อส่ งให้คณะแล้วขอให้
ตรวจสอบข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเสนอหลักสู ตรให้ฝ่ายวิชาการพิจารณา ขอให้แนบตารางอาจารย์
ประจําหลักสูตรมาด้วยเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง

5.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรโท-เอกตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
คณะแพทยศาสตร
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะแพทยศาสตร์ขออนุมตั ิเปิ ดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) ซึ่งเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ นภายใน 2 ครั้ง สามารถศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญาโทได้ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู ้ในการวิจยั ใน
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกได้อย่างลึกซึ้ง จัดการเรี ยนการสอนที่ศูนย์รังสิ ต มีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี
การศึกษา 2557 ปี การศึกษาละ 5 คน ในหลักสู ตรปริ ญญาโท และ 10 คน ในหลักสูตรปริ ญญาเอก
เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่า เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม
ฝ่ ายวิชาการมีความเห็นในเรื่ องคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาที่มีการระบุไว้วา่ “หรื อมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามดุลพินิจของคณะอนุกรรมการหลักสู ตร” กรณี น้ ีอาจจะเป็ นการเปิ ดช่องที่ตอ้ งใช้ดุลพินิจและอาจทําให้เกิดข้อสงสัย
ว่า ใช้หลักเกณฑ์ใด ประเด็นที่สอง เรื่ องของหลักสูตรปริ ญญาโทมีการเปิ ดให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอกสาขาระบาด
วิทยาคลินิกที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ นภายในสองครั้งเข้ามาเรี ยนได้ ในกรณี น้ ีเห็นว่า เป็ นหลักปกติแต่ไม่ควรระบุไว้
ในเอกสาร

- 20 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า กรณี ฝ่ายวิชาการสามารถตัดออกได้ทนั ทีหากเห็นว่า ไม่เหมาะสม
ส่ วนประเด็นเรื่ องคุณสมบัติอาจจะหมายถึงผูท้ ี่จบสาขาอื่นที่ไม่ใช่แพทย์แต่ตอ้ งการเรี ยนและสามารถเรี ยนได้ จึงให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะแพทยศาสตร์ และให้เสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.4 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(หลักสุตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ
จุฬาภรณ
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก สามารถบูรณาการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐานกับการแพทย์
ในเชิงลึก และเตรี ยมบุคลากรเพื่อรองรับการเป็ นศูนย์บริ การทางด้านการแพทย์ช้ นั นําในระดับประเทศและนานาชาติ
โดยจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ สอนที่ศูนย์รังสิ ต มีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา 2557 ปี
การศึกษาละ 30 คน
เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่า เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า สําหรับสาขาวิชา
เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอกจุดเด่นของหลักสูตรคือ จะได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะด้วย กรณี น้ ีเมื่อจบ
การศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพทันทีใช่หรื อไม่ เพราะในปัจจุบนั ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพก่อน

- 21 2. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งไปสอบก่อน ทางคณะ
จะไปปรับแก้ขอ้ ความในหลักสูตรให้ชดั เจนขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและ
ทรวงอก (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และให้เสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.5 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) ซึ่งมุ่งเน้นผลิตแพทย์ปริ ญญาโท ให้มีความเป็ นเลิศทางตจวิทยา โดยแบ่งเป็ นแขนงวิชาตจวิทยาคลินิก
และแขนงวิชาตจวิทยาความงาม จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ มีเป้ าหมายรับนักศึกษารุ่ นแรกในปี การศึกษา
2557 ปี การศึกษาละ 20-25 คน (ตจวิทยาคลินิก 5-8 คน/ตจวิทยาความงาม 15 คน)
เมื่อตรวจสอบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่า เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาแล้วพบว่า ในเรื่ องของคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาในกรณี ที่ผสู ้ มัครมีคะแนน
ภาษาอังกฤษไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการการสอบคัดเลือก กรณี น้ ีสามารถทําได้หรื อไม่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า ในกรณี ที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่
ผ่านเกณฑ์เมื่อรับเข้าจะต้องได้คะแนน Exit Exam ผ่านตามเกณฑ์ก่อนจึงจะจบการศึกษา
2. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี ของ Exit Exam จะใช้กบั
หลักสู ตรภาษาไทย แต่หลักสูตรนานาชาติตอ้ งผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้า
3. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั กล่าวว่า มีเกณฑ์ของหลักสูตรนานาชาติวา่ ต้องได้
คะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่าํ กว่า 400 โดยข้อเท็จจริ งแล้วสภามหาวิทยาลัยได้กาํ หนดคะแนนไว้ที่ 500 และ Exit Exam
550 คะแนน แต่บางหลักสู ตรได้มีการขออนุมตั ิจากสภามหาวิทาลัยเป็ นกรณี พเิ ศษคือ 400 คะแนน และห้ามตํ่ากว่านี้

- 22 4. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีการอนุโลมว่า ให้ผา่ น
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษที่ 400 คะแนน แต่มหาวิทยาลัยได้มีการอนุโลมอีกว่า หากไม่ผา่ นเกณฑ์ 400 คะแนนให้ทาง
คณะไปประเมินความสามารถของนักศึกษาให้เทียบเท่าได้ โดยอาจจะจัดสอบเอง สําหรับเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
เมื่อจบการศึกษาคือ 550 คะแนน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันทั้งมหาวิทยาลัย แต่การรับเข้าคะแนนภาษาอังกฤษยังกําหนดไว้ที่
400 คะแนน แต่หากไม่ผา่ นคณะต้องประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
5. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า กรณี น้ ีขอรับไปปรับแก้หลักเกณฑ์
ให้เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเคยออนุมตั ิไว้ก่อนหน้านี้
6. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษามีท้ งั การสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และมีหมายเหตุวา่ ทั้งนี้มิได้พิจารณาผลจากการสอบข้อเขียนเป็ นหลัก ซึ่งในกรณี น้ ีคณะไม่
จําเป็ นต้องระบุเช่นนี้ เพราะการพิจารณาผลการคัดเลือกเป็ นสิ ทธิของคณะอยูแ่ ล้ว สามารถพิจารณาทั้งข้อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์ไปพร้อมกันได้
7. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถแจ้งเมื่อประกาศผลสอบ แต่ไม่ตอ้ งระบุไว้ในหลักสูตร
8. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า สําหรับสาขาวิชาตจ
วิทยาต้องมีใบประกอบวิชาชีพและต้องเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการเพิ่มพูนทักษะแล้วอย่างน้อย 1 ปี ก่อนวันสมัคร
9. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า หากเป็ นชาวต่างชาติตอ้ งได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพในประเทศของตนเองก่อน เพราะหากยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศตนเองก็ไม่สามารถเรี ยน
หลักสูตรนี้ได้ และต้องขอใบอนุญาตไปที่แพทยสภาและต้องมีแพทย์ผดู ้ ูแล
10. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า การเขียนว่า ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และผ่านการปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนทักษะแล้วอย่างน้อย 1 ปี
ซึ่งเป็ นลักษณะของใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพราะหลังจากจบแพทย์แล้วก็จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและนําใบประกอบวิชาชีพทํางาน 1 ปี แล้วจึงมาสมัครเรี ยน แต่ในกรณี ชาวต่างชาติที่ตอ้ งขอใบอนุญาตไปที่
แพทยสภาและต้องมีแพทย์ผดู ้ ูแล มิฉะนั้นอาจต้องแยกหัวข้อเป็ นชาวไทยและชาวต่างชาติ
11. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า หากชาวต่างชาติมาเรี ยนที่คณะ
สามารถทําได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพส่ วนตัวได้
12. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของคุณสมบัติแรกเข้าที่ระบุไว้วา่ นักศึกษาไทยนอกจากได้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแล้วยังต้องเคยปฏิบตั ิงานมาแล้วด้วย แต่หากเป็ นชาวต่างชาติเพียงแค่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่
ไม่ตอ้ งทํางานก็เข้าได้ใช่หรื อไม่ หรื อต้องทํางานเหมือนกัน หากไม่ได้กาํ หนดไว้ชดั เจนต้องเขียนเป็ นสองประเภทคือ
นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ
13. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์กล่าวว่า หากเป็ นชาวต่างชาติ
ต้องมีการไปตรวจคนไข้ทางโรคผิวหนังหรื อการขูดผิวหนังคนไข้ และต้องมีใบอนุญาตจากแพทยสภาก่อน
14. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีตอ้ งดําเนินการและไม่ใช่คุณสมบัติ แต่เป็ นเนื้อหาว่า คณะต้อง

- 23 ดําเนินการให้นกั ศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรี ยน ต้องขอใบอนุญาตชัว่ คราวจากแพทยสภาเพื่อให้ทาํ งานได้
15. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กล่าวว่า กรณี ของนักศึกษาชาวต่างชาติกต็ อ้ งมีใบประกอบวิชาชีพที่
ประเทศของตนเอง แต่การมาเรี ยนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เข้ามาในฐานะนักศึกษา ซึ่งต้องอยูภ่ ายใต้
การดูแลของคณะและมีผเู ้ ชี่ยวชาญดูแล ส่ วนกรณี ผเู ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ไม่ใช่นกั ศึกษาต้องขอใบอนุญาต
ชัว่ คราวจากแพทยสภาปี ละครั้ง
16. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า การขอใบอนุญาตชัว่ คราวเฉพาะแพทย์ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หาก
เป็ นแพทย์ปกติจะไม่ออกใบอนุญาตชัว่ คราวให้ กรณี ชาวต่างชาติที่มาเรี ยนหากจะขอใบอนุญาตชัว่ คราวแพทยสภาจะ
ไม่ออกให้ แต่ให้ไปเรี ยนเหมือนนักเรี ยนแพทย์ปกติและไม่สามารถเซ็นหนังสื อได้ และต้องมีผเู ้ ชี่ยวชาญดูแล
17. ประธานกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนี้กส็ ามารถเรี ยนได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคณะ
18. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า ในกรณี ชาวต่างชาติไม่ตอ้ งมีประสบการณ์ใน
การทํางานสามารถเรี ยนได้ทนั ที แต่นกั ศึกษาไทยต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน เหตุใดจึงแตกต่างกัน
19. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า สําหรับนักศึกษาไทยมีความ
ต้องการเรี ยนแพทย์ทางโรคผิวหนังมาก หากไม่กาํ หนดให้มีประสบการณ์ในการทํางานเลยก็จะมีคนมาเรี ยนเป็ น
จํานวนมาก หากสามารถกลัน่ กรองในเบื้องต้นได้น่าจะเป็ นเรื่ องที่ดี ส่ วนชาวต่างชาติเมื่อเรี ยนจบก็จะกลับไปทํางานที่
ประเทศทําให้ไม่มีผลกระทบใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และมอบหมายให้วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับแก้ และให้เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
6.1 เรื่อง การมอบรางวัลใหแกคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 สูงสุด
3 หนวยงาน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. ได้ประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 โดยมีศาสตราจารย์ สมบัติ
ธํารงธัญวงศ์ เป็ นประธาน และมีผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.79 คะแนน อยูใ่ น
ระดับดีมาก ส่ วนระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน จํานวน 23 หน่วยงาน สรุ ปว่า คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยน
การสอนทุกหน่วยงาน ได้รับรองมาตรฐานของ สมศ. โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้รวม 18 ตัวบ่งชี้ อยูใ่ น
ระดับดีมาก 11 หน่วยงาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26

- 24 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบให้จดั สรรเงินและโล่รางวัลแก่คณะ/สถาบันจัดการเรี ยนการสอนที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3 สูงสุ ด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คณะ เพื่อเป็ นขวัญ
และกําลังใจสําหรับคณะ/สถาบันการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลคะแนนประเมินคุณภาพภายนอกสู งสุ ด เท่ากับ 4.78
คะแนน มอบโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท
อันดับที่ 2 มี 2 หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มีผล
คะแนนประเมินคุณภาพภายนอก เท่ากับ 4.69 คะแนน มอบโล่และเงินรางวัลให้หน่วยงานละ 50,000 บาท
ในการนี้ขอเรี ยนเชิญอธิการบดีมอบรางวัลให้กบั 3 หน่วยงานดังกล่าวต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรมีการพิจารณาเพิ่มรางวัลให้กบั หน่วยงานที่มีการ
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบและแสดงความยินดีกบั 3 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่อง รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 (งบแผนดิน)
และเงินงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษประจําป พ.ศ. 2557 (งบพิเศษ) ยอดการ
เบิกจายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556)
และรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 (งบแผ่นดิน) และเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษประจําปี พ.ศ. 2557
(งบพิเศษ) ยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้ นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) และรายงานผลการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทําได้
ตามเป้ าหมายคือ ในไตรมาสแรกรายจ่ายภาพรวมต้องมากกว่า 22% ซึ่ง มธ. ทําได้ 23.06% แต่รายจ่ายงบลงทุน
เป้ าหมายต้องได้ 15% แต่ทาํ ได้เพียง 8.56% โดยรายจ่ายงบลงทุนจะล่าช้าในเบื้องต้นเนื่องจากรายการที่ดินสิ่ งก่อสร้าง
จะมีแบบที่ตอ้ งปรับปรุ งตลอด เพราะฉะนั้นการใช้งบลงทุนจะน้อยในไตรมาสแรก ประกอบกับปี นี้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการครุ ภณ
ั ฑ์ค่อนข้างมาก ในกรณี น้ ีตอ้ งส่ งไปสํานักงบประมาณเพื่อขออนุมตั ิงบประมาณ บางกรณี กเ็ ป็ นอํานาจ
ของอธิการบดี จึงทําให้รายการครุ ภณ
ั ฑ์ลดลงด้วยในปี นี้ ส่ วนกรณี งบพิเศษใช้จ่ายไปประมาณ 32.41%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 25 ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า มธ. ได้รับ
งบประมาณในการสร้างอาคารปี 2557 จํานวน 2 อาคาร คือ อาคารพัชรกิตติยาภา และอาคารเรี ยนรวมทางด้านกลุ่ม
สุ ขศาสตร์ ขณะนี้สาํ นักงบประมาณได้อนุมตั ิให้ดาํ เนินการในเรื่ องการก่อสร้างอาคารพัชรกิตติยาภาแล้ว ซึ่งเป็ นการ
ดําเนินการที่รวดเร็ว ปกติการสร้างอาคารต้องใช้เวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน และในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
ผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ าํ นวยการด้านการศึกษาของสํานักงบประมาณจะมาเยีย่ มชม มธ. เวลา 10.00 น. โดยจะพาไปชม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และอาคารเรี ยนรวมต่าง ๆ และรับประทานอาหารกลางวันที่อาคารโดม
บริ หาร หากผูบ้ ริ หารท่านใดที่มีเวลาจะมาต้อนรับและร่ วมพูดคุยด้วยก็จะเป็ นการดี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง ชองทางการสื่อสารของฝายวิชาการ
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวิชาการได้เพิ่มช่อง
ทางการสื่ อสารไปยังคณะ/หน่วยงาน รวมไปถึงผูร้ ับบริ การ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผ่านทาง Facebook
“ฝ่ ายวิชาการ มธ.” โดยมีรูปแบบดังนี้
1. Timeline เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม อบรม สัมมนา
2. Close Group “TU. Academic” ในกลุ่มประกอบด้วย งานบริ การการศึกษาทุกคณะ/หน่วยงาน
ฝ่ ายวิชาการประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผูอ้ าํ นวยการกองบริ การการศึกษา และหัวหน้างานทุกคน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามงาน รวมไปถึงรับข้อร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการประสานงานกับฝ่ ายวิชาการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง การจัดโครงการสัมมนานานาชาติกลุมคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูแ้ ทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยกลุ่มคณะสาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 14 คณะ ได้ร่วมมือกันจัดโครงการสัมมนานานาชาติ หัวข้อเรื่ อง “สังคมช่วง
เปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย ความรู ้ และปฏิบตั ิการ ซึ่งเป็ นกิจกรรมหนึ่งเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีกาํ หนดจัดในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์ มธ.
ท่าพระจันทร์ โดยจะมีการเชิญนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสี ยงมาร่ วมงานสัมมนานานาชาติ
ดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องมีการขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 26 ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถเลื่อนกําหนดวันจัดงานได้หรื อไม่ เพื่อให้ใกล้กบั วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย คือ วันที่ 27 มิถุนายน เพื่อจะได้รวมเป็ นสัปดาห์แห่ งการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยต้องการให้มี
การสัมมนานานานาชาติสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 วัน และสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสายสุ ขศาสตร์
1 วัน ขอให้รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่ องนี้ดว้ ย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกล่าวว่า กรณี น้ ีมีการหารื อกับคณะในสายสังคมศาสตร์และได้มี
การกําหนดวันที่แน่นอนแล้วและได้มีการติดต่อวิทยากรจากต่างประเทศแล้ว หากเปลี่ยนวันอาจจะมีผลกระทบกับ
วิทยากรจากต่างประเทศ และเรื่ องการสนับสนุนงบประมาณที่ประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ต้องการทราบว่า มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนี้อย่างไร จะสนับสนุนทั้งหมด
หรื อสนับสนุนบางส่ วน
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในส่ วนนี้ ขอให้มีการหารื อกับรักษา
ราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งเป็ นผูด้ ูแลในเรื่ องนี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สรุ ปการประชุมคณบดีกลุ่ม
สังคมศาสตร์มีประเด็นสําคัญคือ เรื่ องวิทยานิพนธ์ที่ตอ้ งส่ งให้คณะกรรมการจริ ยธรรมของ มธ. พิจารณา ที่ผา่ นมามี
ปั ญหาสองประเด็นคือ ประเด็นแรกเรื่ องที่ตอ้ งผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรมคือ เรื่ องการทดลองในคน และการศึกษาใน
กลุ่มที่มีความอ่อนไหว ที่ผา่ นมาสายสังคมศาสตร์ไม่ตอ้ งส่ งวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา แต่ใน
ปัจจุบนั ขอบเขตเนื้อหามีการขยายออกไปมาก แม้แต่การสัมภาษณ์บุคคลก็ตอ้ งมีการเสนอคณะกรรมการชุดนี้ ในกรณี
นี้ขอให้มีการกําหนดขอบเขตให้ชดั เจนในการนําเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรม ประเด็นที่สอง
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ใช้เวลานานหลายเดือน ซึ่งปกติการทําวิทยานิพนธ์มีเวลาที่จาํ กัด จึง
ค่อนข้างเป็ นปัญหาในเรื่ องนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
1. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า ในกรณี น้ ี
ได้มีการสัมมนาครั้งหนึ่งแล้วโดยหน่วยงานของ สกอ. เพราะเรื่ องจริ ยธรรมการวิจยั ในคนเฉพาะกลุ่มทางสาย
สังคมศาสตร์ยงั ไม่ค่อยมีความชัดเจน ในกรณี น้ ีตอ้ งพิจารณาว่า งานของนักศึกษาปริ ญญาโทหรื อของอาจารย์ (Unit of
Analysis) เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรื อไม่ เพราะหากเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลให้ผา่ นคณะกรรมการจริ ยธรรมไว้ก่อน
เนื่องจากจะมีความสัมพันธ์สองเรื่ อง ในกรณี ที่เป็ นอาจารย์หากงานชิ้นนั้นจะถูกนําไปใช้เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่อ่านประเมินอาจจะขอพิจารณาว่า ได้ผา่ นคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการศึกษาวิจยั ในคน

- 27 แล้วหรื อไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ยงั ไม่ชดั เจนเท่าสายสุ ขศาสตร์หรื อสายวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามหากหน่วยการวิเคราะห์ลง
ไปอยูท่ ี่คนควรจะทําไว้ก่อน และอีกเรื่ องหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ หากเป็ นงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารต่าง ๆ กองบรรณาธิการได้ถูกกระตุน้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ งว่า ก่อนที่จะตีพมิ พ์
ต้องพิจารณาว่า งานวิจยั เกี่ยวข้องกับคนหรื อข้อมูลของบุคคล ซึ่งได้ผา่ นกรรมการชุดต่าง ๆ แล้วหรื อไม่ เพราะหากยังก็
ไม่ควรตีพิมพ์ เพราะอาจจะเกิดประเด็นปัญหาได้ในภายหลัง เดิมมหาวิทยาลัยมีกรรมการสองชุด หากมีเรื่ องของสาย
สังคมศาสตร์เชื่อว่า มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเพิ่มเติมกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่ องนี้โดยเฉพาะ จะล่าช้าหรื อ
รวดเร็ วก็ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนที่ขอมา
2. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งแล้วมหาวิทยาลัยมี
คณะกรรมการวิจยั ในคนสองชุด แต่ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่ วนเรื่ องการวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์กม็ ี
ความจําเป็ น แต่ตอ้ งการให้นกั วิจยั วางแผนล่วงหน้าและส่ งผลงาน ซึ่งหากไม่เข้าข่ายก็ไม่น่าพิจารณายาก แต่หากก้าว
ล่วงไปถึงข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อเป็ นปัญหาก็ตอ้ งมีการสอบถาม
3. ประธานกล่าวว่า ในเชิงเทคนิคเรื่ องจะเสนอจากข้างล่างขึ้นข้างบน คณะเกิดความลังเลว่าจะส่ ง
หรื อไม่ส่ง เพราะมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เข้มงวดกับเรื่ องนี้มาก สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตอ้ งส่ ง แต่หากคณะ
หรื อผูว้ ิจยั เห็นว่า ควรส่ งเพื่อประโยชน์ของตนเองก็ควรส่งมาให้พจิ ารณา ในกรณี เหมือนมีปัญหาเรื่ องเวลา เคยส่ งแล้ว
ใช่หรื อไม่
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ขอนําข้อมูลในส่ วนนี้กลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพราะในส่วน
ของคณะมีนกั ศึกษาหรื ออาจารย์ที่จะส่ งไปเพื่อไปดําเนินการเห็นว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงนําประเด็นนี้มาหารื อ
ในที่ประชุมสายสังคมศาสตร์ก่อนนําเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
5. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีขอ้ มูลโดยเฉพาะในคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ซึ่งจะใช้กรรมการของหน่วยงาน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม
ก็มีกรรมการของตัวเอง แต่กล็ ่าช้าเช่นเดียวกัน เพราะส่ วนใหญ่จะเป็ นเด็ก สตรี คนพิการ ผูส้ ู งอายุและผูต้ อ้ งขัง ซึ่ง
ขณะนี้ใช้ช่องทางกรรมการของหน่วยงานแทน หากมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่ยดื หยุน่ และรวดเร็ วก็จะเป็ นเรื่ องที่ดี
6. ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั รับไปพิจารณา
เนื่องจากไม่ทราบว่า มีปริ มาณมากน้อยเพียงใด หากขณะนี้คณะต้องไปใช้บริ การหน่วยงานภายนอกขอให้มีการตั้ง
กรรมการของมหาวิทยาลัยขึ้นมาจะเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะมีผลการรับรองที่เท่ากัน
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า กรณี ในแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนในต่างประเทศ หากเป็ นการวิจยั เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับคนและไม่เกี่ยวกับเรื่ อง
ส่ วนตัว หรื อเกี่ยวข้องกับชีวภาพของมนุษย์ ในแบบฟอร์มจะมีขอ้ พิจารณาอยูแ่ ล้ว และผูว้ ิจยั สามารถขอยกเว้นได้ ซึ่ง
ในต่างประเทศจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ หากเป็ นกรณี ที่ไม่มีผลกระทบกับคนมาก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั รับข้อสังเกตของ

- 28 ที่ประชุมไปพิจารณา

8.2 เรื่อง การขอขอมูลการจัดทําบันทึกธรรมศาสตร ป 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการจัดทําหนังสื อบันทึก
ธรรมศาสตร์ รายงานประจําปี 2557 ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้จดั ส่ งข้อมูลผลการดําเนินงาน โดยขอให้จดั ส่ ง
ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็ นรายละเอียดโดยจะนําข้อมูลไปจัดใส่ ในแผ่นซีดีรายงานประจําปี และจะขอข้อมูลสรุ ป
ภาพรวมเพื่อนําข้อมูลไปใส่ ในเล่ม โดยขอให้สรุ ปข้อมูลโดยย่อประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 ขอให้ผบู ้ ริ หารคณะและ
หน่วยงานจัดส่ งข้อมูลตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไปแล้วด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

8.3 เรื่อง แนวทางการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาป 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เนื่องจากการเปิ ดภาคการศึกษาครั้งต่อไปจะล่าช้ากว่าเดิมสองเดือน และการประกาศผล Admissions จะประกาศผลใน
วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 และรับเป็ นนักศึกษาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และเปิ ดภาคการศึกษาในวันที่ 18 สิ งหาคม
2557 ซึ่งได้มีการหารื อเบื้องต้นตามนโยบายของอธิการบดีวา่ ในปี 2557 ควรจะมีการทดลองทําบางสิ่ งในเรื่ องการ
เตรี ยมตัวก่อนเป็ นนักศึกษา มธ. ที่ผา่ นมาจะเป็ นการจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน แต่ในปี 2557 จะมีการคิดเป็ น
โปรแกรมที่ทาํ ร่ วมกัน จะจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมการเป็ นนักศึกษา มธ. จะมีการจัดปฐมนิเทศของ
มหาวิทยาลัยกับคณะร่ วมกัน อาจจะมีการกําหนดวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยก่อนแล้วส่ งต่อให้คณะรับช่วงต่อ และ
จะขอนําเสนอแผนการดําเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
หากผูบ้ ริ หารหน่วยงานใดจะต้องมีการดําเนินการด้านบุคคลเป็ นการเร่ งด่วน เช่น การบรรจุบุคลากร
ให้ดาํ เนินการไปก่อนแล้วนํามาขออนุมตั ิยอ้ นหลังในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับแผนงานของ
หน่วยงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

- 29 ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

