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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2557

วันจันทรที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
และศูนย์พทั ยา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู ้
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิทย์
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
10. อาจารย์ ดร.ดิชพงษ์
พงศ์ภทั รชัย แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
11. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
14. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
19. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

-223. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
24. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ 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. นางฉันทิชา
ศรี โยธิน
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
37. นางดวงรัตน์
อเนกเวียง
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
38. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ นียพ์ ร เลิศกุลทานนท์ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
41. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
42. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พฒั นะ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
43. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
44. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
45. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
46. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
47. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์
48. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
49. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
50. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
51. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
52. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

-353. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
54. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย

คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้ อง ศรี สนิท
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กมลธรรมวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
6. อาจารย์ กิตติพงศ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
9. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ขั้นสูง
10. นายธาดา
เศวตศิลา
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
11. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
12. นายสมบัติ
แก้วปกาศิต ผูอ้ าํ นวยการกองงานศูนย์รังสิ ต
13. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
14. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
15. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
16. นางนุชริ นทร์
ชะลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
17. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
หัวหน้างานบริ หารสํานักงานและสวัสดิการ
18. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
19. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
19. นางสาวมยุลี
สุ ดสระ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
20. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

-421. นายภูมินาถ
22. นางสาวรักษิณา

สวัสดี
แสงศรี

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแนะนําผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 3 ราย ดังนี้
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒั นา
2. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่วนั ที่ 13 มิถุนายน 2557
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม คือ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล ดํารง
ตําแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับทั้ง 3 ราย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การใชบริการ my Campus Mobile Application
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เพิม่ ช่องทางในการสื่ อสารภายในมหาวิทยาลัย
การสื่ อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า และการสื่ อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน
ทัว่ ไป ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึ้น ด้วยการร่ วมมือกับบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ในการสร้าง application “myCampus@TU” ซึ่งเป็ น application ของ มธ. บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(mobile device: เช่น smart phone หรื อ tablet PC เป็ นต้น) ทั้งนี้ระบบดังกล่าวแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่เปิ ดให้เฉพาะ
บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของ มธ. เท่านั้น ที่จะมีสิทธิเข้าใช้งาน และส่ วนที่เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าใช้
งานได้ โดยระบบนี้มีองค์ประกอบหลักดังนี้
1. ระบบการ login เข้าใช้ระบบ (customized login) ส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่อนุญาตให้บุคลากร นักศึกษา
และศิษย์เก่า ของ มธ. เท่านั้น ที่จะมีสิทธิเข้าใช้งาน
2. Enjoy ซึ่งประกอบด้วย
- TU channel (Live) การถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์ การบรรยาย/เสวนา/ปาฐกถา หรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

-5- TU VDO on demand เป็ นส่ วนที่รวบรวมสัมภาษณ์ การบรรยาย/เสวนา/ปาฐกถา หรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ ให้กบั ประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนทัว่ ไป ซึ่งรวมถึง e-Learning ใน
รู ปแบบ VDO streaming ที่นกั ศึกษาสามารถใช้ทบทวนบทเรี ยนที่ได้ศึกษามาจากชั้นเรี ยนด้วย
- Free True music/TV (เป็ นรายการ/ช่อง TV และวิทยุ ที่ True ให้บริ การฟรี สาํ หรับประชาคม
ธรรมศาสตร์)
3. Chat ซึ่งถือเป็ น exclusive หรื อ internal social networking platform สําหรับประชาคมธรรมศาสตร์
ประกอบด้วย
- Chat-on APP ซึ่งสามารถรองรับผูใ้ ช้งานจํานวน 100 user/group (มีลกั ษณะคล้ายกับ Line® แต่
สําหรับผูท้ ี่ login เข้าใช้ระบบเท่านั้น)
- 2-way SMS chat (free for True customer) [ในกรณี ที่ตอ้ งการส่ งข่าว แต่ผรู ้ ับไม่ได้ login ก็สามารถ
ส่ งข้อความผ่าน SMS ได้]
4. Camera ประกอบด้วย
- Exclusive sticker
- Exclusive photo frame
(มธ. สามารถออกแบบ sticker หรื อ photo frame ได้เอง)
5. More ประกอบด้วย
- News & activity messages ซึ่งแบ่งได้เป็ นแบบ exclusive level (สําหรับประชาคมธรรมศาสตร์ที่
login เข้าใช้ระบบ โดยในส่วนนี้ จะทําให้สามารถกระจายข่าวสารไปยังบุคลากร/นักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าได้อย่าง
ทัว่ ถึงและรวดเร็ ว) และ public level (สําหรับประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป)
- TU campus store (มธ. สามารถขายของที่ระลึกทาง Internet ได้)
- True privileges ต่าง ๆ
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทํา application “myCampus@TU” คือ
1. สามารถติดต่อสื่ อสารไปยังประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป ได้ทวั่ ถึงขึ้นและมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น (TV, news & activity messages, closed-group communication)
2. มีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และ/หรื อ เผยแพร่ ความรู ้สู่ สงั คมได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
3. สามารถสร้างรายได้ให้กบั มหาวิทยาลัยได้ เช่น จากการขาย TU sticker หรื อสิ นค้าต่าง ๆ ผ่าน TU
campus store
4. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารบน “myCampus@TU” โปรดติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ ใช้บริ การอื่น ๆ
โปรดติดต่อ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
นายพิชญ์ บุญตรา เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทรู คอเปอร์เรชัน่ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่ วนของ
myCampus@TU จะเป็ น Anytime Anywere Social ซึ่งในปัจจุบนั Social Communication ค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าใน
ประเทศไทย เช่น ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครมีผใู ้ ช้งานประมาณ 10 ล้านคน ในประเทศไทยขณะนี้มีผใู ้ ช้เฟสบุค๊ ประ

-6มาณ 20 ล้านคน ส่ วนทวิตเตอร์กม็ ีผใู ้ ช้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ Social communication มีความสําคัญมากใน
ปัจจุบนั ในส่ วนที่บริ ษทั True ได้ทาํ ร่ วมกับ มธ. คือ myCampus@TU จะเป็ น Anytime Anywere Social ซึ่งระบบนี้
สามารถจัดกลุ่มของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า หรื อกลุ่มคณะต่าง ๆ และสามารถใช้กบั สมาร์ทโฟนทุกระบบ และ
สามารถแชร์ขอ้ มูลข่าวสารได้ท้ งั หมด และระบบนี้จะมีช่องโทรทัศน์ วีดีโอ และมีระบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อกับ มธ. ได้ และสามารถสัง่ ซื้อของบน TU Store ในอนาคตจะมีการทําตลาด E-commerce กับ มธ. ส่ วน
เรื่ องการ Internal Communication ในระดับใหญ่ กลาง เล็ก ที่เป็ นกลุ่มสามารถทําได้ โดยเฉพาะเรื่ องของการ Save
Communication cost โดยใช้โทรศัพท์ผา่ นไลน์หรื อการแชท ส่ วนที่เกี่ยวกับภายนอกก็จะมีศิษย์เก่าและสมาชิกเพิ่มมาก
ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของ Edutianment การโหลดสติ๊กเกอร์ หาก มธ. มีสติ๊กเกอร์ของตัวเองแล้วศิษย์เก่าต้องการโหลดก็
จะมีรายได้จากส่ วนนี้จาํ นวนมาก หรื อการโฆษณาภายใน Community ของ มธ. เอง และจะเป็ นหนึ่งในช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 80 ปี แห่ งการสถาปนามหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ นอกเหนือจากช่องทางอื่น ๆ รวมถึงการผลักดันให้ใช้งาน
ผ่านทาง Communication ของ มธ. และจะมีการพัฒนาและสร้างแอพพลิเคชัน่ ให้ดีข้ ึน
นายธาดา เศวตศิลา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา (ทรู ) กล่าวว่า ในปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่
นักศึกษามีการซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ตจํานวนมาก และในเรื่ องของ E-commerce ใน มธ. เห็นว่า มีตาํ ราและ Journal
ต่าง ๆ จํานวนมากที่สามารถทําในลักษณะของ Electronic books ในส่ วนนี้น่าจะเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาค่อนข้างมาก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า การสร้างกลุ่มของนักศึกษาสามารถสร้างจากรหัสนักศึกษาได้
หรื อไม่ เพื่อดึงนักศึกษาเข้ามาในกลุ่มโดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งเบอร์โทรศัพท์
2. นายพิชญ์ บุญตรา เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทรู คอเปอร์เรชัน่ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็ นการสร้างกลุ่มจาก
อีเมล์
3. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะเป็ นการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยที่แจกให้ต้ งั แต่แรกในการสร้างกลุ่ม
4. ผูแ้ ทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า แอพพลิเคชัน่ นี้จะล็อกผ่านระบบของทรู
หรื อไม่ เพราะไม่แน่ใจเนื่องจากมีแอพพลิเคชัน่ บางตัวที่ตอ้ งลิงค์ผา่ นบริ การของทรู การเข้าถึงต้องใช้เฉพาะโทรศัพท์
ของทรู หรื อไม่ และในส่ วนของกรุ๊ ปแชทสามารถขยายจํานวนได้หรื อไม่
5. นายนิวตั ิ อึ้งปกรณ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทรู คอเปอร์เรชัน่ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่มี
การล็อคระบบซิมการ์ด สามารถใช้ซิมการ์ดของบริ ษทั ใดก็ได้ มีเพียงระบบเดียวคือ SMS ที่ตอ้ งใช้ระบบทรู เนื่องจาก
เป็ นการให้บริ การที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
6. ประธานกล่าวว่า หากเป็ นนักศึกษาในหนึ่งกลุ่มมีจาํ นวน 100 คนได้ แต่หากเป็ นองค์กรต้องเพิม่
จํานวนภายในกลุ่ม เช่น คณะที่ตอ้ งการติดต่อกันภายในหน่วยงาน
7. นายนิวตั ิ อึ้งปกรณ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทรู คอเปอร์เรชัน่ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า หากเป็ นกลุ่มที่
นักศึกษาสร้างขึ้นเองจะมีสมาชิกได้ 100 คน แต่หากมหาวิทยาลัยสร้างจะมีสมาชิกกลุ่มได้ 1,000 คน
8. ผูแ้ ทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า สําหรับแอพพลิเคชัน่ นี้มีเมนูภาษาอังกฤษ
หรื อไม่ เพราะมีท้ งั นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ และในส่ วนของสติ๊กเกอร์นกั ศึกษาสามารถทําไปนําเสนอเพื่อ

-7เป็ นรายได้ของนักศึกษาได้หรื อไม่
9. ประธานกล่าวว่า ขณะนี้ยงั ไม่มีเมนูภาษาไทย ส่ วนสติ๊กเกอร์เป็ นสิ ทธิของมหาวิทยาลัย เพราะการ
ขายสติ๊กเกอร์จะเป็ นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
10. ผูแ้ ทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า สติ๊กเกอร์ของธรรมศาสตร์สามารถ
นําไปใช้กบั แอพพลิเคชัน่ ไลน์ได้หรื อไม่
11. นายพิชญ์ บุญตรา ในกรณี น้ ีไม่สามารถทําได้ เพราะจะเสี ยค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากไลน์มีผใู ้ ช้บริ การ
เป็ นจํานวนมาก
12. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีโดยสรุ ปคือ (1) สามารถ Communication ระหว่างกันได้ (2) เรื่ องการ
เรี ยนการสอน (3) เรื่ องความบันเทิง (4) เรื่ องการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า เรื่ อง E-Learning โดยการทําวีดีโอการเรี ยนการสอนแล้วนักศึกษา
สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ ในกรณี น้ ีจะมีความยุง่ ยากหรื อไม่
14. นายนิวตั ิ อึ้งปกรณ์แก้ว กล่าวว่า สําหรับแอพพลิเคชัน่ นี้สิ่งที่ทาํ ได้คือ ส่ งเป็ นคลิปวีดีโอ หาก
มธ. มีช่องทางออนไลน์ในการจัดการเรี ยนการสอนอยูแ่ ล้วก็สามารถทําได้ โดยจะต้องเชื่อมกับตัว Learning management
system ของ มธ. ซึ่งทางสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาก็มีแนวคิดที่จะนําระบบนี้มาใช้อยู่
15. ประธานกล่าวว่า แอพพลิเคชัน่ นี้จะสามารถเริ่ มใช้ได้ในเดือนมิถุนายน 2557 โดยจะมาสาธิต
ขั้นตอนการดําเนินการให้กบั ผูบ้ ริ หารในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.
เป็ นต้นไป
16. นายธาดา เศวตศิลา กล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทรู เห็นว่า การศึกษาเป็ นเรื่ องสําคัญ หาก
นักศึกษา การจัดทําวีดีโอการเรี ยนการสอน E-learning นักศึกษาสามารถศึกษาวิจยั ได้ก่อนเข้าชั้นเรี ยน หรื อทําการบ้าน
ก่อนเข้าชั้นเรี ยนโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ นี้ ซึ่งมีประโยชน์มากในเรื่ องการศึกษา ทางทรู ตอ้ งการให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง
อาจารย์ นักศึกษาและมหาวิทยาลัย หลังจากเริ่ มใช้งานแล้วจะมีการลงรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกในเรื่ องของ
Communication, E-learning, เพื่อให้แอพพลิเคชัน่ เกิดประโยชน์สูงสุ ด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง รายนามศิษยเกาดีเดนและผูทําคุณประโยชน ในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการ
สถาปนา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องในโอกาสที่ได้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมืองขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2477 จนถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนามาครบ 80 ปี
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยตระหนักว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สาํ เร็ จ
การศึกษาออกไปทํางานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ และยังมีผทู ้ ี่ให้ความความสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาเป็ นจํานวนมากที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็ นศิษย์เก่าดีเด่น

-8ในครั้งนี้เป็ นที่ปรากฎ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกไว้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี จํานวน
80 คน/หน่วยงาน โดยแยกเป็ นศิษย์เก่าดีเด่น จํานวน 48 คน และผูท้ าํ คุณประโยชน์ให้กบั มหาวิทยาลัย จํานวน 32
คน/หน่วยงาน ทั้งนี้รายชื่อที่หน่วยงานจัดส่ งมาให้มหาวิทยาลัยนั้น หากไม่ปรากฏแสดงว่า เคยได้รับมาแล้ว
จึงถูกตัดชื่ออกไป มหาวิทยาลัยจะได้จดั ทําประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
สําหรับรายละเอียดรายนามศิษย์เก่าดีเด่นและผูท้ าํ คุณประโยชน์ สร้างชื่อเสี ยง และเผยแพร่ หรื อปกป้ อง
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. หนังสื อ ปรี ดี พนมยงค์ กับ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ของงานประชาสัมพันธ์
2. แผ่นพับของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของงาน
ประชาสัมพันธ์
3. แผ่นพับกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของงานประชาสัมพันธ์
4. แผ่นพับหลักสู ตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ. 5 ของสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
5. บัตรเชิญเข้าร่ วมงานเปิ ดตัวระบบห้องสมุดดิจิทลั สํานักหอสมุด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ 21
พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล

-93.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภท ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานอัตรากําลังบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ช่วงที่ 3 ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
1. จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น 7,065 คน
จําแนกตามสาย
1.1 สายวิชาการ จํานวน 1,905 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.96
1.2 สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4,866 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.88
1.3 สายลูกจ้างประจํา 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.16
จําแนกตามประเภท
1.4 พนักงานเงินรายได้เป็ นบุคลากรที่มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 2,971 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.05
1.5 พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2,127 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.11
1.6 ข้าราชการ จํานวน 1,584 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.42
1.7 ลูกจ้างประจํา จํานวน 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.16
1.8 ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลัง จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.93
ส่ วนที่เหลือได้แก่ พนักงานราชการ จํานวน 6 คน อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน 14 คน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.09, 0.20 และ 0.04 ตามลําดับ
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรผูด้ าํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์มีจาํ นวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.94 ของจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ 2 จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.81
3. วุฒิการศึกษาของสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก มีจาํ นวน 1,119 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.74
ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ 2 จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.01 แต่โดยภาพรวมบุคลากร
สายวิชาการยังมีสดั ส่ วนวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ที่กาํ หนดสัดส่ วนบุคลากรสายวิชาการต้องมีวฒ
ุ ิระดับปริ ญญาเอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของจํานวน
บุคลากกรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสดั ส่ วนวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์อยูร่ ้อยละ 1.26
วุฒิปริ ญญาโท มีจาํ นวน 719 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.74 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหมด
วุฒิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.52 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหมด
4. ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 884 ราย
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีตาํ แหน่งผูอ้ าํ นวยการกองจํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.83 เชี่ยวชาญ จํานวน

- 10 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.34 ชํานาญการพิเศษ จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.59 ชํานาญการ จํานวน 439 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 49.96 และปฏิบตั ิการ จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.32
ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่งชํานาญงานพิเศษ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.11 ชํานาญงาน
จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.14 และตําแหน่งปฏิบตั ิงาน จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.01
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมฯ
ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิของผูข้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 11 ราย ดังนี้
1. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 5 ราย
1.1 อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
คณะรัฐศาสตร์
1.2 อาจารย์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
คณะศิลปศาสตร์
1.3 อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ศูนย์กลาง
คณะแพทยศาสตร์
1.4 อาจารย์ นายแพทย์ ประสิ ทธิ์ มหาวงศ์ขจิต คณะแพทยศาสตร์
1.5 อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ณฤษพร ชัยประกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์
1.6 อาจารย์ ดร.พิทยา สุ วคันธ์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
1.7 อาจารย์ ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 อาจารย์ แพทย์หญิง พรอําภา บรรจงมณี
คณะแพทยศาสตร์
2. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย์
2.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรี ด์ ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์
3.ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 10 ราย และผูไ้ ม่ผา่ นการ
ประเมิน จํานวน 1 ราย และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- 11 3.2.2 เรื่อง ผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงชํานาญการพิเศษ (พิจารณาลับ)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้นเป็ นระดับชํานาญงานพิเศษ และชํานาญการพิเศษ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้พิจารณาผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งแต่ละระดับเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
มีผผู ้ า่ นการประเมินสมควรดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสมหมาย มังกรทอง ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมควรดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 25 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
2. นางสุ ภรณ์ ประทีปพงศ์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สมควรดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 6 ธันวาคม 2555 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิแตงตัง้ หัวหนางานจํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 2203 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ และ
แต่งตั้งนางศิริพร ศุภโยธิน ข้าราชการ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 2203) อัตราเงินเดือน 33,950
บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์
2. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 2786 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เป็ นตําแหน่ง
หัวหน้างานนโยบายและแผน และแต่งตั้งนางสุ นนั ทา หนูเนียม ข้าราชการ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 2786) อัตราเงินเดือน 30,740 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน
ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งหัวหน้างาน จํานวน 2 ราย สังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมัติแตงตัง้ หัวหนางานจํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันไทยคดีศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
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ส่ งเสริ มการวิจยั และแต่งตั้งนางจันทนี พึ่งเถื่อน ข้าราชการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่
63) อัตราเงินเดือน 37,610 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานส่งเสริ มการวิจยั ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานส่ งเสริ ม
การวิจยั สถาบันไทยคดีศึกษา
2. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 1206 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ การวิชาการ และแต่งตั้งนางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด ข้าราชการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่ง
เลขที่ 1206) อัตราเงินเดือน 37,980 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ การวิชาการ สถาบันไทยคดีศึกษา
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดสถาบันไทยคดี จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง กองบริหารศูนยลําปางขออนุมัตติ ัดโอนอัตราและเงินเดือนขาราชการ
จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองบริ หารศูนย์ลาํ ปางเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราและเงินเดือนนายอรุ ณ วงศ์คาํ ปวง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2028 เงินเดือน 29,460บาท สํานักงานเลขานุการ คณะ
แพทยศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่งานบริ หารอาคารและสถานที่ศูนย์ลาํ ปาง กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งพยาบาล วุฒิปริ ญญาตรี
ตําแหน่งเลขที่ 6338 ค่าจ้าง 15,190 บาท กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์
เพื่อสับเปลี่ยนกับอัตราข้าราชการ อัตราเลขที่ 2028 และเปลี่ยนตําแหน่งจากเดิมตําแหน่งพยาบาล เป็ นตําแหน่งนักวิชา
โสตทัศนศึกษา
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและเงินเดือนนายอรุ ณ วงศ์คาํ ปวง ไปตั้งจ่ายที่งาน
บริ หารอาคารและสถานที่ศูนย์ลาํ ปาง และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานเลขานุการคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อเป็ นการสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ
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อาจารย จํานวน 4 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. จ้างนางสาวรัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 5343) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
2. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5669 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท เป็ น “ ปริ ญญาโทหรื อ
เอกทางการสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ” เป็ นปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์
ประยุกต์, การแปล, การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ”
3. จ้างนางสาววรรณ์กนก พรหมเดชะ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิ
ปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 5669) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
4. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6236 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อ
เอกทางด้านภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร์ประยุกต์, การแปล, การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ”
5. จ้างนายณัฐพล ตรี พรชัยศักดิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 6236) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
6. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6238 ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น “ปริ ญญาโท
หรื อเอกทางด้านภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, การแปล, การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ”
7. จ้างนางสาวนทีพร แก้วคง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ 6238) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
8. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5884 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก
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2. จ้างนายปณิ ธาน จันทองจีน เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 5884) คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายปณิ ธาน จันทองจีน เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5996 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านวารศาสตร์หรื อสื่ อสารมวลชน”
2. จ้างนางสาววิกานดา พรสกุลวานิช เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 5884) คณะรัฐศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาววิกานดา พรสกุลวานิช เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์ขออนุมตั ิดาํ เนินการดังนี้
1. จ้างนางสาววิริยา พันธ์ขาว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 4014) คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
2. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5301 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอก เป็ น “ ปริ ญญา
แพทยศาสตร์ และวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา” เป็ น

- 15 “ปริ ญญาแพทยศาสตร์ วุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขารังสี
ร่ วมรักษาของลําตัว หรื ออนุสาขารังสี ร่วมรักษาระบบประสาทหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แพทยศาสตร์โท – เอก ทางด้าน
เทคนิคการแพทย์ หรื อชีวเวชศาสตร์ หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
3. จ้างนางสาวธัญญารัตน์ วัฒนเศรฐสิ ริ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 5301) คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
4. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6288 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาเอก เป็ น “ ปริ ญญา
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต และวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ชุมชน”
เป็ นปริ ญญาแพทยศาสตร์ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์”
5. จ้างนายปรัชญา ปั ญญารัตน์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 6288) คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 33,340 บาท
6. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

3.2.10 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6286 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก
“ปริ ญญาโท – เอก สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เน้นด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก หรื อ
คอมพิวเตอร์วชิ นั่ หรื อวิศวกรรมหุ่ นยนต์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนายวลิศ ลิ้มประเสริ ฐ นักเรี ยนทุนโครงการพัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความรู ้ ความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ 6286) โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป (วันที่รายงานตัวปฏิบตั ิหน้าที่ราชการที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อให้การปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 16 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายวลิศ ลิ้มประเสริ ฐ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6066 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ ปริ ญญาโท
– เอก ทางด้าน Safety and Health,Engineering,Industrial,Safety Engineering Industrial Hygiene,Occupational Health
หรื อ Occupational Health and Safety,Public Health หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสร้อยสุ ดา เกสรทอง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 6066) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสร้อยสุ ดา เกสรทอง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอจ้างนางสาวอรณิ ชา
เมี่ยงบัว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 6086) วิทยาลัยสห
วิทยาการ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวอรณิ ชา เมี่ยงบัว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
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– เอก ทางด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ การจัดการนวัตกรรม หรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง และความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี”
2. จ้างนางสาวแพรวา สาธุธรรม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ 6325) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา โดยให้ได้รับค่าจ้าง 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวแพรวา สาธุธรรม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5752 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ ปริ ญญาโท
หรื อเอกทางด้านรัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์, ประวัติศาสตร์, สังคมวิทยา”
2. จ้างนายภาคภูมิ ฤกขะเมธ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ 5752) คณะรัฐศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ 5 ปี ปี ละ 4% ค่าจ้างเดือนละ 39,330 บาท เนื่องจาก
มีประสบการณ์ในการทํางานตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2547 – 30 กันยายน 2555 โดยได้รับเงินเดือน 47,740 บาท
แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าว สําเร็ จการศึกษาวุฒิปริ ญญาเอก ตั้งแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม 2546 จึงนับประสบการณ์ในการทํางาน
ได้ 8 ปี 4 เดือน (นับจากวันที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก) ซึ่งถ้าเป็ นไปตามเกณฑ์แล้ว จะได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ
8 ขั้น (ขั้นละ 4%) แต่เนื่องจากมติคณะกรรมการอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 มีมติให้นายภาคภูมิได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ 5 ปี ปี ละ 4% โดยให้เหตุผลว่าคณะฯ ไม่
สามารถปรับให้ได้เต็มจํานวนปี ที่มีประสบการณ์ เพราะจะมีผลกระทบต่ออัตรากําลังของคณะฯ
จึงเห็นควรให้จา้ งสู งกว่าวุฒิตามประสบการณ์ที่เทียบได้ 5 ปี ปี ละ 4 % โดยเงินส่วนที่เกินจํานวน
7,030 บาท ให้ใช้เงินจากอัตราเลขที่ 5905 จํานวน 7,030 บาท /เดือน มาพอกสมทบอัตราเลขที่ 5752 ซึ่งมีผลทําให้อตั รา
เลขที่ 5905 มีเงินคงเหลือ 16,690 บาท (23,720 – 7,030= 16,690 บาท)
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 18 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายภาคภูมิ ฤกขะเมธ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ ตามที่เสนอ

3.2.15 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6061 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ ปริ ญญา
ตรี ทางการพยาบาล และปริ ญญาโท – เอกทางการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวเยาวรัตน์ มัชฌิม ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผุช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่ภาควิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 6061) คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ 4 ขั้น เป็ นเดือนละ 37,810
บาท โดยเทียบเคียงจํานวน 1 ขั้น เท่ากับ 4 % เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทํางานตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาค
วิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบนั
แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวสําเร็ จการศึกษาวุฒิปริ ญญาเอก ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2553 ซึ่งนับประสบการณ์ในการ
สอนได้ 3 ปี 10 เดือน จึงเห็นควรให้จา้ งสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์ที่เทียบได้ จํานวน 4 ปี ๆละ 4% โดยเงินส่ วนที่เกิน
จํานวน 4,050 บาท ให้ใช้เงินจากอัตราว่างเลขที่ 6060 จํานวน 4,050 บาท ต่อเดือนมาพอกสมทบอัตราเลขที่ 6061
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่บุคคลดังกล่าวลาออกจากราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวเยาวรัตน์ มัชฌิม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ ตามที่เสนอ

3.2.16 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอย้ายนางสาววิลาภรณ์
ภักดีดินแดน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งแพทย์ (ตําแหน่งเลขที่ 4574) ค่าจ้างขั้น 28,500 บาท
วุฒิปริ ญญาเอก สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ขั้น 32,300 บาท ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯพิจารณาแล้ว ไม่ขดั ข้องในการให้ยา้ ย
ตามบันทึกโรงพยาบาลฯ ที่ ศธ 0516.10/377 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 19 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยนางสาววิลาภรณ์ ภักดีดินแดน เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.17 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมตั ิแตงตัง้ หัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 4584 ตําแหน่งนักวิจยั ปฏิบตั ิการ เป็ นตําแหน่งหัวหน้าบริ การวิชาการ และ
แต่งตั้ง นางสาวสุ วรี ปิ่ นเจริ ญ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิจยั ปฏิบตั ิการ (ตําแหน่ง
เลขที่ 4584) อัตราค่าจ้าง 25,120 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ผา่ นการประเมินฯ และผ่านการอบรมหลักสูตร ก.พ.อ. รับรองแล้ว
2. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.18 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน 3 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. แต่งตั้ง นางจันทร์จิรา ขันพันธ์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 5464)
ค่าจ้าง 22,300 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานคลัง
และพัสดุ อีกหน้าที่หนึ่ง
2. แต่งตั้ง น.ส. ศิรดา สหายมิตร ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 6327) ค่าจ้าง 22,010
บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง
3. แต่งตั้ง นางสาวรุ่ งทิพย์ อินต๊ะเป็ ง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 6326)
ค่าจ้าง 20,660 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารสํานักงานอีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ท้งั 3 ตําแหน่ง ตาม
ประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ข้อ 16 ได้กาํ หนดให้เป็ นอํานาจของอธิการบดีในการเสนอแต่งตั้ง

- 20 4. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งหัวหน้างาน จํานวน 3 ราย
ตามที่เสนอ

3.2.19 เรื่อง กองวิเทศสัมพันธขออนุมตั ิยายและแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนางาน จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองวิเทศสัมพันธ์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ย้ายนายอิศรา สมดุลย์เสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ปฎิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 5290 อัตราค่าจ้าง 24,980 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ ไปดํารงตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ โดยให้พน้ จาก
ตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
2. แต่งตั้งนางสาวพิมพ์จนั ทร์ เปี่ ยมวารี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่ 6222 อัตราค่าจ้าง 20,660 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานส่ งเสริ มการ
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ทั้งนี้โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย ตามที่
กําหนดไว้ในประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยและแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ

3.2.20 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอจ้างนางอุมา
ลางคุลเสน เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโท – เอก
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่ งแวดล้อม หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 21 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางอุมา ลางคุลเสน เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.21 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั จิ างลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. Archibald Albert
Alexander เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,780 บาท
ตั้งแต่วนั ที่ 17 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr.Archibald Albert Alexander เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.22 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอจ้าง
Mr. Roland Johannes Petrasch เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 โดยให้ได้รับค่าจ้าง
เดือนละ 37,120 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Roland Johannes Petrasch ลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.23 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอจ้าง Dr.Catherine
Irene En-Lin Chiambunsri เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ 3 โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ
37,120 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 22 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีได้เคยหารื อกันไว้วา่ ต้องการให้จา้ งอาจารย์ชาวต่างประเทศคณะละ 2 คน
และให้เปิ ดวิชาภาษาต่างประเทศในคณะต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในกรณี น้ ีไม่ทราบว่า แต่ละคณะดําเนินการไปแล้วหรื อไม่ ขอให้
กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรื่ องนี้และรายงานต่อที่ประชุมต่อไปด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Dr.Catherine Irene En-Lin Chiambunsri เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญาจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. อนุมตั ิกรอบอัตราอาจารย์ประจําตามสัญญา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ให้แก่คณะเภสัช
ศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา โดยใช้เงินงบรายได้ของหน่วยงาน
2. อนุมตั ิการจ้างศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ณรงค์ สาริ สุต เป็ นอาจารย์ประจําตามสัญญา อัตราค่าจ้าง
60,000 บาท/เดือน
3. ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2559
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ณรงค์ สาริ สุต เป็ นอาจารย์ประจํา
ตามสัญญา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติกําหนดรอบระยะเวลา
ที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยปละสองครั้ง
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอ
กําหนดรอบระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยปี ละสองครั้ง ต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ดังนี้
ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน -30 พฤศจิกายน
ครั้งที่สอง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม – 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป
โดยขอกําหนดรอบระยะเวลาเพื่อใช้ในการประเมินฯเป็ น

- 23 ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม
ครั้งที่สอง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน
ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ มธ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาภาระงานของบุคลากร
สายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียดและเหตุผลความจําเป็ นตามบันทึก ที่ ศธ 0516.21/496.1
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่แนบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า หากกําหนดเป็ นวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฏาคม
– 31 ธันวาคม ก็จะลงตัวพอดี และจําได้ง่าย
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเป็ นเรื่ องดีที่นาํ เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมตั ิ เพราะที่ผา่ นมามีบางหน่วยงานที่ไม่
ขออนุมตั ิเรื่ องหลักเกณฑ์การประเมินทําให้มีการร้องเรี ยนเกิดขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดรอบระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ปี ละสองครั้ง ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระนี้เพื่อนําไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.3.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่
อัตรา ที่นําเงินไปพอกสมทบสําหรับการเปลี่ยนระดับคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ ก.บ.ม. ไดเคยอนุมัติไวในการประชุมครั้งที่
6/2557 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฏหมายเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงเลขที่อตั ราที่นาํ เงินไปพอกสมทบสําหรับการเปลี่ยนระดับคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาโท ให้กบั ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ของสํานักทะเบียนและประมวลผล จากเดิมที่ ก.บ.ม.
ได้เคยอนุมตั ิไว้ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ดังนี้

- 24 จากเดิม ให้นาํ เงินอัตราว่างเลขที่ 5306 (ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์) สํานักทะเบียนและประมวลผล
ไปพอกให้กบั ตําแหน่งเลขที่ 6381 (ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)และตําแหน่งเลขที่ 5457 (ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา) ตําแหน่งละ 5,470 บาท
เป็ น ให้นาํ เงินอัตราว่างเลขที่ 6461 ไปพอกให้กบั ตําแหน่งเลขที่ 6381 (ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน) และตําแหน่งเลขที่ 5457 (ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา) ตําแหน่งละ 5,470 บาท อัตราเลขที่ 6461 จะมีเงิน
คงเหลืออยู่ 4,250 บาท ทั้งนี้เนื่องจากสํานักทะเบียนฯได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 5306 ตําแหน่งนัก
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จึงไม่สามารถนําเงินจากอัตราเลขที่ 5306 มาใช้ได้)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงเลขที่อตั ราที่นาํ เงินไปพอกสมทบสําหรับการเปลี่ยน
ระดับคุณวุฒิ ระดับปริ ญญาโท ให้กบั ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านวิชาการ
4.1 เรื่อง ปฏิทินการเสนอหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง
ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ในการเสนอหลักสู ตรใหม่/
หลักสู ตรปรับปรุ งที่ผา่ นมา หน่วยงานมักจะเสนอเรื่ องในช่วงที่ใกล้กบั การเปิ ดสอนแบบกระชั้นชิด ทําให้มีระยะเวลา
น้อยในการประชาสัมพันธ์รับสมัครผูเ้ ข้าศึกษา ดังนั้น เพือ่ ให้การเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุ งเป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ฝ่ ายวิชาการขอให้เสนอหลักสู ตรที่ได้รับอนุมตั ิให้บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
มธ. เรี ยบร้อยแล้วตามแบบ มคอ. 2 ฉบับสมบูรณ์ ก่อนการเปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าศึกษาอย่างน้อย 5 เดือน เพื่อให้หน่วยงานมี
เวลาเตรี ยมการสําหรับการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผูเ้ ข้าศึกษาหลังจากหลักสูตรได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
โดยขอเสนอตัวอย่างปฏิทินสําหรับหลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2558 ดังนี้
1. กรณี เปิ ดรับสมัครผ่านโครงการตรงของมหาวิทยาลัย (รับรวม) ซึ่งเปิ ดรับสมัครประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2557 คณะ/หน่วยงานต้องส่ งเล่มหลักสูตรให้ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยคาดว่าจะ
สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิได้ภายในเดือนกันยายน 2557
2. กรณี เปิ ดรับสมัครโดยคณะ/โครงการเอง ซึ่งเปิ ดรับสมัครประมาณเดือนเมษายน 2558 คณะ/
หน่วยงานต้องส่ งเล่มหลักสู ตรให้ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยคาดว่าจะสามารถเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรเป็ นไปอย่างรวดเร็ วขอความร่ วมมือคณะ/หน่วยงานส่ งเอกสาร

- 25 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ซึ่งต้องปรับแก้เพิ่มเติม
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุ งให้ครบถ้วน
(2) แบบสรุ ปการเสนอขออนุมตั ิหลักสูตร จํานวน 1 หน้า
(3) คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตรใหม่/หลักสู ตรปรับปรุ ง
(4) รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณี หลักสู ตรปรับปรุ ง)
เพื่อให้การจัดทําหลักสู ตรใหม่/หลักสู ตรปรับปรุ ง ถูกต้องตามตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
และตามกรอบมาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา (TQF) ของ สกอ. ฝ่ ายวิชาการจะจัดอบรมการจัดทําหลักสูตรใหม่/
หลักสู ตรปรับปรุ ง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์มีการเปิ ดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร
และผ่านฝ่ ายวิชาการไปแล้ว 1 หลักสู ตร อีกหนึ่งหลักสูตรได้นาํ เสนอกองแผนงานไปแล้ว จึงต้องการขอยกเว้นในกรณี น้ ี
เพราะหากใช้หลักเกณฑ์การให้เสนอหลักสูตรบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ก่อนเปิ ดรับสมัคร 5 เดือน จะไม่สามารถเปิ ดได้ใน
ภาคการศึกษานี้ แต่สามารถเปิ ดได้ในภาคการศึกษาถัดไป แต่ขณะนี้มีนกั ศึกษามาสมัครเรี ยนแล้ว
2. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยเป็ นห่วงว่าในระดับคณะจะรับนักศึกษาไม่ทนั และขอให้
คณะเร่ งดําเนินการ
3. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า สําหรับโครงการพิเศษต้องเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินก่อน จึงจะสามารถประกาศรับสมัครนักศึกษาได้ ซึ่งเป็ น
หลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินกําหนดไว้
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพจะมีการลดขั้นตอน
และทําให้มีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วขึ้น ส่ วนเรื่ องการเปิ ดหลักสูตรใหม่เป็ นอีกกระบวนการที่ควรจะทําให้รวดเร็ วขึ้น
กว่าเดิม
5. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในส่ วนของฝ่ ายวิชาการได้มีการ
ดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความรวดเร็ ว เมื่อมีหลักสู ตรเสนอเข้ามาจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3 สัปดาห์
แล้วจึงนําเสนอตามกระบวนการต่อไป
6. ประธานกล่าวว่า สําหรับระยะเวลา 5 เดือนในการเสนอหลักสูตรจนถึงการรับสมัครเห็นว่า เป็ น
ระยะเวลาที่นานเกินไป
7. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า คณะมีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรอยูแ่ ล้ว และ
ได้ช่วยทบทวนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สกอ. และมีการร่ าง มคอ. เรี ยบร้อยแล้ว และต้องการให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาว่า

- 26 ข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรื อไม่ และเห็นว่า เวลา 5 เดือนนั้นนานเกินไป
8. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมีผลสองทาง เช่น เมื่อฝ่ ายวิชาการไปตรวจสอบหลักสูตรแล้วพบว่า
มีปัญหา เช่น อาจารย์ประจําไม่ครบ แต่อีกมุมหนึ่ง ระยะเวลาการขอเปิ ดหลักสูตรที่ตอ้ งใช้เวลา 5 เดือนก็เห็นว่า นาน
เกินไป
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า การประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ อาจะทําให้
กระบวนการที่ตอ้ งผ่านคณะกรรมการใช้เวลานาน หากกําหนดว่า ต้องประชุมสองครั้งภายในหนึ่งเดือน อาจจะทําให้
กระบวนการนี้เร็ วขึ้น
10. ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้ผแู ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาว่า สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการนี้ได้อีกหรื อไม่
11. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ในกรณี ของโครงการปกติตอ้ งให้ฝ่าย
วางแผนพิจารณาด้วย เพราะเมื่อเข้าสู่ระบบเหมาจ่ายจะมีการคํานวณสูตรเหมาจ่าย กรณี น้ ีสามารถดําเนินการคูข่ นานไป
กับการจัดทําหลักสู ตรและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้หรื อไม่ หรื อโครงการพิเศษที่เป็ นโครงการบริ การสังคมแบบรับ
ปริ ญญา ในการนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินก็ควรทําคู่ขนานกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ เพราะหากมีการตัดสิ นใจที่ไม่ครบถ้วนจากคณะ เช่น คณะต้องการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ หรื อเก็บ
แบบเหมาจ่าย หากนําเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินก็ตอ้ งมี
การนําเสนอใหม่ ซึ่งทางสํานักทะเบียนและประมวลผลต้องตรวจสอบเป็ นลําดับสุ ดท้าย และต้องขอให้คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินตรวจสอบร่ างประกาศที่คณบดีตอ้ งลงนามว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ เพราะ
ต้องตรงกับที่ได้รับอนุมตั ิ เพือ่ ที่สาํ นักทะเบียนและประมวลผลจะได้นาํ ไปจัดทําเป็ นประกาศรับสมัครต่อไป
12. ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้ผแู ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา โดยจะพิจารณาระยะเวลาการอนุมตั ิหลักสูตรเหลือ 4 เดือนได้หรื อไม่
13. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า การขออนุมตั ิหลักสู ตรที่กาํ หนดเวลาไว้ 5 เดือน และจะให้
พิจารณาลดเหลือ 4 เดือน แต่มีเงื่อนไขว่า คณะต้องส่ งเล่มหลักสูตรภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 กรณี เปิ ดรับสมัคร
ผ่านโครงการสอบตรงของมหาวิทยาลัย กรณี ที่ส่งไม่ทนั จะดําเนินการอย่างไร
14. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีมหาวิทยาลัยต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่คณะใดที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้มาขออนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นรายกรณี ไป
15. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของหลักสูตรปรับปรุ งไม่ควรใช้เวลาที่นานขนาดนี้ เพราะ
มีความกังวลว่า คณะจะจัดทําส่ งให้ไม่ทนั
16. ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบปฏิทินการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสู ตรปรับปรุ ง และขอ
มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

- 27 4.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติรับนักศึกษาเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2557
ผูแ้ ทนผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมตั ิรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2557-2558 เป็ นกรณี พิเศษในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า จํานวน 2 ที่นงั่ ต่อปี การศึกษา พร้อมกับขออนุมตั ิยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าหอพัก ซึ่งในปี การศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยได้เคยอนุมตั ิให้รับนักศึกษาในโครงการดังกล่าว
พร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว โครงการดังกล่าว เป็ นโครงการของมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงรับเป็ นองค์ประธาน และมีพระราชปรารภเกี่ยวกับการให้โอกาสนักเรี ยนในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
เข้าศึกษาทางด้านการพยาบาลให้มากขึ้น เมื่อสําเร็ จการศึกษาจะได้กลับไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ดังนั้น สภาการพยาบาล
และมูลนิธิฯ ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรับนักศึกษากลุ่มโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
เข้าศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 ทุน คุณสมบัติของผูส้ มัครและการคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่มูลนิธิฯ และสภาการพยาบาลกําหนด โดยสภาการพยาบาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติของผูส้ มัคร
และคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จะดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยชั้น
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 8 เปิ ดโอกาสให้คณะสามารถรับบุคคลเข้าศึกษา/คัดเลือกนักศึกษา
เป็ นกรณี พเิ ศษ และกําหนดการคัดเลือกอื่นแทนการสอบคัดเลือกได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้ได้เคยเสนอ ก.บ.ม. เพื่อขออนุมตั ิหลักการไปแล้ว เรื่ องใดที่เคยอนุมตั ิ
หลักการไปแล้วให้นาํ เสนออธิการบดีได้ทนั ที
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากกรณี น้ ีเป็ นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยชั้นปริ ญญา
ตรี พ.ศ. 2540 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 8 เปิ ดโอกาสให้คณะสามารถรับบุคคลเข้าศึกษา/คัดเลือกนักศึกษาเป็ นกรณี
พิเศษ และกําหนดการคัดเลือกอื่นแทนการสอบคัดเลือกได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
3. ประธานกล่าวว่า เรื่ องใดที่เคยต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิในปัจจุบนั ได้ขออนุมตั ิจากสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อมอบอํานาจให้อธิการบดีหลายเรื่ องแล้ว แต่หากกรณี ใดยังไม่ได้ขออนุมตั ิหลักการจากสภามหาวิทยาลัย
ก็ตอ้ งนําเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่เมื่อได้หลักการแล้วจะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้มอบอํานาจให้
อธิการบดีมีอาํ นาจอนุมตั ิแทนสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจําปี การศึกษา 2557-2558 จํานวน 2 ที่นงั่ ต่อปี การศึกษา และ

- 28 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning)
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แถลงว่า การเรี ยนการสอน
โดยการบริ การสังคม ปี 2556 สําหรับงบประมาณที่ใช้สนับสนุนให้กบั คณะต่าง ๆ ที่มีการเรี ยนการสอนแบบบริ การ
สังคม คือ วิชาที่ทาํ เป็ นโปรเจคได้ ขอเชิญชวนให้ทาํ โปรเจคบริ การสังคมและชุมชน เพื่อแก้ปัญหาให้กบั ประชาชน
เป็ นการเรี ยนในสถานที่จริ งและใช้ความรู ้แก้ปัญหาให้กบั ประชาชน เรื่ องนี้ได้เริ่ มต้นขึ้นในปี 2554 คือ ปี ที่เกิดนํ้าท่วม
ใหญ่ ในภาคการศึกษาที่สองได้ให้คณะต่าง ๆ ร่ วมกันฟื้ นฟูชุมชน โดยได้งบประมาณสนับสนุน 1,051,500 บาท และปี
2555 ได้งบประมาณ 1,071,000 บาท ส่ วนปี 2556 ได้งบประมาณ 1,221,900 บาท ทางฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
ต้องการให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการแข่งขันและมีกรรมการตัดสิ นว่า โครงการใดของ
นักศึกษากลุ่มใดที่สามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ชุมชนได้ดีที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประกวดโครงการบริ การสังคม ภาคการศึกษา 1/2556
อันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านร่ วมใจ ใส่ ใจสุ ขภาพ
อันดับ 2 คณะนิติศาสตร์ ทวงคืนผืนป่ าอุทยานแห่งชาติทบั ลาน
อันดับ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง โครงการการจัดทําแผนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ
และแบบจําลองศูนย์การเรี ยนรู ้
อันดับ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการการประเมินผลกระทบจากการก่อตั้งของ มธ.
ศูนย์รังสิ ต
ผลการประกวดโครงการบริ การสังคม ภาคการศึกษา 2/2556
อันดับ 1 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี โครงการพัฒนาชุมชนเกลือลาดใหญ่เพือ่ ความยัง่ ยืน
อันดับ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพโรงเรี ยนเทศบาลท่าโขลง
อันดับ 3 คณะสหเวชศาสตร์ โครงการการยศาสตร์@ ตลาดรังสิ ต
อันดับ 3 คณะนิติศาสตร์ โครงการการแก้ไขปัญหาที่อยูอ่ าศัยและยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั ชุมชนผูม้ ี
รายได้นอ้ ย กรณี ศึกษาชุมชนคลองสว่าน
สําหรับคณะกรรมการการเรี ยนรู ้ซ่ ึงมีอธิการบดีเป็ นประธาน โดยในปี 2557 จะพยายามทําให้ทุกคณะมี
วิชาอย่างน้อย 1 วิชาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยการบริ การสังคม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ขอความร่ วมมือจากคณบดีทุกคณะ หากคณะใดยังไม่ได้ดาํ เนินการในเรื่ องนี้ขอให้
ดําเนินการด้วย

- 29 มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2556 รอบ 9 เดือน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าผลงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพของคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและสถาบัน
วิจยั เฉพาะตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ รอบ 9 เดือน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2 สกอ.2.3 สมศ.14 มธ.1 มธ.2 มธ.3 มธ.4 มธ.5 มธ.7
มธ.9 และ สมศ.8 ซึ่งมีรอบการจัดเก็บข้อมูลตามปี การศึกษา (1 มิถุนายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557) สมศ.3 สมศ.4
สมศ.5 สมศ.6 สมศ.7 มธ.8 ซึ่ งมีรอบจัดเก็บข้อมูลตามปี ปฏิทินจึงให้รายงานผลเป็ น 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2556) สกอ.4.3 ซึ่งมีรอบจัดเก็บข้อมูลตามปี งบประมาณจึงให้รายงานผลเป็ น 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
และเสนอผลการดําเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2557 และที่ประชุมมีมติให้นาํ เสนอผลการดําเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป และแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดําเนินงานเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
เพิ่มเติม (ถ้ามี) และหาแนวทางเพิ่มผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามค่าเป้ าหมายระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงาน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
รอบ 9 เดือน ประกอบด้วย สกอ. สมศ. และ มธ. จํานวน 48 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนรวมของทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ทั้งหมด เท่ากับ 4.02 มีผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับดี
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมิน
ตัวบ่งชี้ สกอ.
4.15
ดี
ตัวบ่งชี้ สมศ.
3.99
ดี
ตัวบ่งชี้ มธ.
3.76
ดี
ทั้งนี้ตวั บ่งชี้ที่ไม่นาํ มาคํานวณในผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน ได้แก่ สมศ.1 สมศ. 2 และ
สมศ. 16.2 เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะได้ผลการดําเนินงานในช่วงสิ้ นปี การศึกษา และ สมศ. 13 ไม่อยูใ่ นรอบการประเมิน
สําหรับจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและจํานวนนักศึกษาทั้งหมดใช้ขอ้ มูลของปี การศึกษา 2555 มาเป็ นฐานในการคํานวณ
ในส่ วนของตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณซึ่งเป็ นผลการดําเนินงานที่รวบรวมมาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ/
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและสถาบันวิจยั (ไม่รวมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรที่ไม่รายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 9 เดือน โดยขอรายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน) มาเป็ นผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย พบว่าเมื่อนําผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน มาเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่ไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด จํานวน 13 ตัวบ่งชี้
ตามตาราง ดังนี้
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ชื่อตัวบ่งชี้

ระยะเวลา
จัดเก็บ
ข้อมูล

สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
1 มิ.ย.56ปริ ญญาเอก
31ก.ค.57
สกอ.2.3 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่ง 1 มิ.ย.56ทางวิชาการ
31ก.ค.57
สมศ. 3 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1 ม.ค. –
ระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
31 ธ.ค.56
หรื อเผยแพร่
สมศ.4 ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
1 ม.ค. –
ระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
31 ธ.ค.56
หรื อเผยแพร่
สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์
1 มิ.ย.5631ก.ค.57
มธ.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อ
1 มิ.ย.56จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
31ก.ค.57
มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ 1 มิ.ย.56ส่ งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จาํ กัด
31ก.ค.57
เวลาการแลกเปลี่ยน)
มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อ
1 มิ.ย.56จํานวนอาจารย์ท้ งั หมด
31ก.ค.57
มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ 1 มิ.ย.56ส่ งออกและรับเข้าต่อจํานวนอาจารย์
31ก.ค.57
ทั้งหมด
มธ.5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงาน 1 มิ.ย.56วิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
31ก.ค.57
ระดับชาติหรื อนานาชาติ

ค่าเป้ าหมาย 56

ผลการดําเนินงาน
9 เดือน

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้ าหมาย

ร้อยละ

คะแนน
ประเมิน

ร้อยละ

คะแนน
ประเมิน

60.00

5.00

57.13

4.76

(X)

24.00

4.00

21.53

3.59

(X)

25.00

5.00

20.88

4.18

X

60.00

5.00

42.35

4.23

X

4.90

4.08

4.59

3.83

(X)

1.20

4.29

0.40

1.41

(X)

2.32

4.00

3.33

5.00

(/)

6.00

4.29

7.44

5.00

(/)

5.60

4.00

3.78

2.70

(X)

0.08

4.00

0.07

3.30

(X)
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ชื่อตัวบ่งชี้

ระยะเวลา
จัดเก็บ
ข้อมูล

ค่าเป้ าหมาย 56

ร้อยละ

คะแนน
ประเมิน

ผลการดําเนินงาน
9 เดือน
ร้อยละ

คะแนน
ประเมิน

บรรลุ/ไม่
บรรลุ
เป้ าหมาย

มธ.7 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อ
1 มิ.ย.56- 28.00
4.24
26.86
4.07
(X)
กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
31ก.ค.57
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื อ
1 ต.ค.56 – 450,000
4.75 609,872. 4.10
/
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
30 ก.ย.56
47
ประจําและนักวิจยั ประจํา
สมศ. 5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่
1 ม.ค. –
27.00
4.86
25.22
4.14
X
ได้รับการตีพมิ พ์หรื อเผยแพร่
31 ธ.ค.56
สมศ.6 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่
1 ม.ค. –
17.00
4.25
13.12
3.28
X
นําไปใช้ประโยชน์
31 ธ.ค.56
สมศ. 7 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ 1 ม.ค. –
11.00
5.00
8.08
4.04
X
รับรองคุณภาพ
31 ธ.ค.56
มธ.8 ร้อยละของบทความที่ได้รับการ
1 ม.ค. –
74.00
4.20
55.17
3.13
X
อ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Scopus 31 ธ.ค.56
หรื อ web of Science
มธ.9 ร้อยละของงานวิจยั บทความ
1 มิ.ย.561.44
4.00
1.93
5.00
(/)
วิชาการ สิ่ งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
31ก.ค.57
นักวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรื อ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ประจํา
สมศ.8 ผลการนําความรู ้และ
1 มิ.ย.56- 80.00
5.00
123.53
5.00
(/)
ประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการ 31ก.ค.57
มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
ในส่ วนของตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายและได้คะแนนตํ่ากว่า 3.51 มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มธ.1 มธ.4 มธ.5 และ มธ.8 ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ มธ. ที่เป็ นการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์/นโยบายของมหาวิทยาลัย
และตัวบ่งชี้ สมศ.6

- 32 ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอให้ความสําคัญกับตัวบ่งชี้ สมศ.6 เป็ นกรณี พเิ ศษ กล่าวคือ ตัวบ่งชี้
สมศ.6 พบว่า มี 15 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน ที่ยงั มีผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย โดยมี 17
หน่วยงานที่ยงั มีคะแนนประเมินตํ่ากว่า 3.51 จึงทําให้ผลการดําเนินงานและคะแนนประเมินของมหาวิทยาลัยตํ่ากว่า
3.51 ตามไปด้วย และมี 3 หน่วยงานที่ไม่มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเลย ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานดังกล่าว
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้รวมข้อมูลจากสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
เมื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ มธ. 1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมดพบว่า
มี 17 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงานที่ยงั มีผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย โดยมี 15 หน่วยงาน
ที่ยงั มีคะแนนประเมินตํ่ากว่า 3.51 และมี 7 หน่วยงานที่ไม่มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเลย
ตัวบ่งชี้ มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าต่อจํานวนอาจารย์ท้ งั หมดพบว่า
มี 10 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงานที่ยงั มีผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย โดยมี 15 หน่วยงานที่ยงั มี
คะแนนประเมินตํ่ากว่า 3.51 และมี 6 หน่วยงานที่ไม่มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเลย ทั้งนี้ ผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้รวมข้อมูลจากกองวิเทศสัมพันธ์แล้ว
ตัวบ่งชี้ มธ.5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรื อ
นานาชาติ พบว่า มี 17 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงานที่ยงั มีผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย และมี
14 หน่วยงานที่ยงั มีคะแนนประเมินตํ่ากว่า 3.51 และมี 12 หน่วยงานที่ไม่มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเลย
ตัวบ่งชี้ มธ.8 ร้อยละของบทความที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Scopus หรื อ web of
Science พบว่า มี 17 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงานที่ยงั มีผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย โดยมี
15 หน่วยงานที่ยงั มีคะแนนประเมินตํ่ากว่า 3.51 และมี 7 หน่วยงานที่ไม่มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเลย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณรอบ 9 เดือน

5.3 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการจัดตั้งและบริหารงาน
สถาบันตอตานการทุจริต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแถลงว่า เรื่ องนี้เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย มีการหารื อกันมาระยะหนึ่ง
แล้วว่า มธ. น่าจะเป็ นผูน้ าํ เรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต จึงมีการร่ างระเบียบฯ เพื่อนําเสนอ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาในเรื่ องการทุจริ ตทุกระดับ ซึ่งไม่
เพียงแต่ชะลอการพัฒนาทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แต่ยงั ทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากต่อประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีปณิ ธานอย่างแรงกล้าที่จะสร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม การต่อต้านการทุจริ ตเป็ น
แนวทางที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่จะสร้างความเป็ นธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรมให้เกิดในสังคมไทย

- 33 สถาบันต่อต้านการทุจริ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ 5 ประการ คือ
1. เพื่อเป็ นหน่วยงานในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2. เพื่อเสนอมาตรการในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงมาตรการทางด้าน
กฎหมาย
3. เพื่อศูนย์ประสานงานในการรณรงค์ต่อสูก้ บั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ สร้างเครื อข่าย และเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการต่อสูก้ บั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. เพื่อเป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ มการศึกษา ค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการสร้างองค์ความรู ้ใน
ด้านการต่อสู ก้ บั การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
5. เพื่อส่ งเสริ มค่านิยมที่ดี และที่มีความสําคัญในการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั สังคมไทยเพือ่ ให้ปลอดจาก
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
สถาบันต่อต้านการทุจริ ตฯ เป็ นหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นโดยไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนและไม่ใช่หน่วยวิจยั
โดยตรง แต่เป็ นหน่วยงานบริ การสังคม และเป็ นศูนย์รวมขององค์ความรู ้ในการต่อต้านการทุจริ ต หน่วยงานที่มีลกั ษณะ
เดียวกันนี้ในประเทศไทยที่มีอยูค่ ือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปปช. และ ปปท. แต่หากเป็ นระดับมหาวิทยาลัยสถาบัน
ต่อต้านการทุจริ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นแห่งแรกที่จดั ตั้งขึ้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า สถาบันต่อต้านการทุจริ ตฯ จะมีการรวบรวมข้อมูล มีการทําวิจยั บางกรณี มีการ
เผยแพร่ ขอ้ มูล และมีการจัดทําวารสาร คล้ายกับสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย และอีกหลายหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับสถาบันนี้จะมีผลการดําเนินงานออกมาเป็ นรู ปธรรม
อย่างไร หรื อจะมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่าง ๆ อย่างไร ในส่ วนของคณะกําลังจะตั้งศูนย์การวิจยั โดยจะมีการวิจยั ในเรื่ อง
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งในปัจจุบนั การคอร์รัปชัน่ ไม่ได้มีเพียงเรื่ องการโกงกินเท่านั้น แต่เป็ นการกล่าวถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการออกแบบให้มีลกั ษณะการทุจริ ตได้ หากคณะตั้งศูนย์ในลักษณะนี้ข้ ึนมาจะมีการเชื่อมโยง การนําไปสู่
Output ของสถาบันฯ คือสิ่ งใด
3. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งการให้สถาบันต่อต้านการทุจริ ตฯ ของมหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันที่ดูแล
เรื่ องเหล่านี้ โดยข้อเท็จจริ งแล้วการทํางานที่คาบเกี่ยวกันมีอยูใ่ น มธ. ค่อนข้างมาก สําหรับ Output ของสถาบันฯ ก็จะมี
การวิจยั ซึ่งไม่ใช่งานหลัก แต่งานหลักคือ การรวบรวบและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทุจริ ต การจัดทําจุลสาร ซึ่งจะมี
รู ปแบบคล้ายกับสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ส่ วนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานของคณะเศรษฐศาสตร์คง
ต้องมีการหารื อกันว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไร ส่ วนเรื่ องการตั้งชื่อของสถาบันก็เห็นว่า ควรจะได้พิจารณาอีกครั้งให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น

- 34 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการจัดตั้งและ
บริ หารงานสถาบันต่อต้านการทุจริ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมีขอ้ สังเกตดังนี้ (1) เรื่ องการตั้งชื่อของ
สถาบันต่อต้านการทุจริ ต (2) เรื่ องความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันต่อต้านการทุจริ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กบั
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และผลจากการดําเนินงานของสถาบันฯ จะออกมาในรู ปแบบใด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มธ. ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์
มธ. ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 30 เมษายน 2557 ซึ่งจะมีขอ้ มูล 3 ด้าน คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ และ
การเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานกองกลาง ประจําป 2557
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กองกลางได้จดั ทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานของกลางกลางนั้น
เพื่อใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเป็ นการแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบกําหนดการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่งานการเงินกองคลังได้โอนเงินอุดหนุนทัว่ ไป (Block Grant)
ที่มหาวิทยาลัยได้จดั สรรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี งบประมาณ โดยงานการเงินจะแบ่งการโอนออกเป็ น
2 งวดหลังจากที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมฯ จากการจดทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาแล้วนั้น เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา
2557 เป็ นต้นไป เป็ นปี ที่เข้าสู่อาเซียน มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการเปิ ดภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาที่ 1 เปิ ดวันที่
18 สิ งหาคม 2557 ภาคการศึกษาที่ 2 เปิ ดวันที่ 12 มกราคม 2558 และภาคฤดูร้อน เปิ ดวันที่ 1 มิถุนายน 2558 จึงทําให้
กําหนดการจดทะเบียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ ของนักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยดังนี้

- 35 กิจกรรม
นักศึกษารุ่ น 51-54 จดทะเบียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ
นักศึกษารุ่ น 55 จดทะเบียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ
นักศึกษารุ่ น 56 จดทะเบียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ
นักศึกษารุ่ น 57 จดทะเบียนรายวิชาและชําระค่าธรรมเนียมฯ

ภาคที่ 1
30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 57
1-3 ก.ค. 57
2-4 ก.ค. 57
13-14 ส.ค. 57

ภาคที่ 2
24-26 พ.ย. 57
25-27 พ.ย. 57
26-28 พ.ย. 57
27-29 พ.ย. 57

ภาคฤดูร้อน
11-13 พ.ค. 58
12-14 พ.ค. 58
13-15 พ.ค. 58
14-16 พ.ค. 58

จากเหตุผลข้างต้นทําให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมฯ ล่าช้ากว่าปกติ ดังนั้น
กองคลังขอกําหนดช่วงเวลาในการโอนเงินอุดหนุนทัว่ ไป (Block Grant) เพื่อให้สอดคล้องกับการรับเงินค่าจดทะเบียน
และค่าธรรมเนียมดังนี้
รอบสองของปี งบประมาณ 2557 เดือนกรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็ นต้นไป
รอบแรกเดือนธันวาคมของทุกปี (เดิม คือ เดือนตุลาคม)
รอบสองเดือนกรกฎาคมของทุกปี (เดิม คือ เดือนพฤษภาคม)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS ป 2014 ระดับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เป้ าหมายเชิงนโยบายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยใน
40 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชีย และ 200 อันดับแรกของโลกนั้น บัดนี้ QS ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล
ปี 2014 ระดับสาขาวิชาและระดับเอเชียแล้ว
ดังนั้นฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS ปี 2014
ระดับเอเชียและระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้
1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS ปี 2014 ระดับเอเชีย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากลระดับเอเชียอยูใ่ นอันดับที่ 134 เป็ น
อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ดังนี้
ระดับ
ระดับเอเชีย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS ของ มธ.
ปี 2011
ปี 2012
ปี 2013
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
51.60
88
43.72
110
47.10
107

ปี 2014
คะแนน อันดับ
44.10
134

เป้ าหมาย มธ.
ปี 2016
อันดับ
40

หากพิจารณารายตัวชี้วดั จะพบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความโดดเด่น จํานวน 5 ตัวชี้วดั ดังนี้
รายการ Employer Reputation ได้รับการจัดอันดับระดับเอเชียอยู่ในอันดับที่ 64, Inbound Exchange Students Ratio

- 36 ได้รับการจัดอันดับระดับเอเชียอยูใ่ นอันดับที่ 69, Academic Reputation และ International Faculty Ratio ได้รับการจัด
อันดับระดับเอเชียอยูใ่ นอันดับที่ 78, และ Outbound Exchange Students Ratio ได้รับการจัดอันดับระดับเอเชียอยูใ่ น
อันดับที่ 86 ตามลําดับ สําหรับตัวชี้วดั รายการอื่นปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
ค่านํ้าหนัก ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล
เปรี ยบเทียบ
QS ระดับเอเชียของ มธ.
ระดับเอเชีย
อันดับ
รายการตัวชี้วดั
ปี 2013
ปี 2014
2013 กับ 2014
%

คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ

1. Academic Reputation

30

69.70

58

60.20

78



2. Employer Reputation

10

62.50

60

71.50

64



3. Faculty Student Ratio

20

24.20

301+

29.40

201



4. Paper per Faculty

15

12.10

290

10.30

201



5. Citations per Paper

15

58.80

158

45.90

201



6. International Faculty Ratio

2.5

32.00

114

48.20

78



7. International Students Ratio

2.5

5.50

286

4.80

201



8. Inbound Exchange Students Ratio

2.5

29.10

88

18.30

69



9. Outbound Exchange Students Ratio

2.5

24.90

99

17.00

86



รวม (%)
100
เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS ปี 2014 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ซ่ ึ งได้รับการจัดอันดับระดับประเทศอยู่ในอันดับที่ 3 รายตัวชี้วดั จะพบว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความโดดเด่นจํานวน 4 ตัวชี้วดั ดังนี้ รายการ Employer Reputation, International Faculty
Ratio, Inbound Exchange Students Ratio, และ Outbound Exchange Students Ratio ตามลําดับ สําหรับตัวชี้วดั รายการอื่น
ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้
รายการตัวชี้วดั

ค่านํ้าหนัก

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบ

ระดับเอเชีย

ธรรมศาสตร์

เชียงใหม่

อันดับ

%

คะแนน

อันดับ

คะแนน

อันดับ

มธ. กับ มช.

1. Academic Reputation

30

60.20

78

64.80

70



2. Employer Reputation

10

71.50

64

52.30

106

3. Faculty Student Ratio

20

29.40

201

48.10

187

4. Paper per Faculty

15

10.30

201

17.90

201


=

5. Citations per Paper

15

45.90

201

80.20

79





- 37 6. International Faculty Ratio

2.5

48.20

78

13.20

201

7. International Students Ratio

2.5

4.80

201

5.70

201

8. Inbound Exchange Students Ratio

2.5

18.30

69

4.70

143



9. Outbound Exchange Students Ratio

2.5

17.00

86

2.40

201



รวม (%)


=

100

2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล ปี 2014 ระดับสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับโลก จํานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Medicine (อันดับที่
301-400 ของโลก) และได้รับการจัดอันดับในประเทศไทย จํานวน 15 สาขาวิชา ดังนี้
อันดับที่ 1
ของประเทศไทย
1. Politics &
International Studies

อันดับที่ 2
ของประเทศไทย
1. Economics &
Ecometrics

อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
ของประเทศไทย
ของประเทศไทย
1. Accounting & Finance 1. Engineering Mechanical,
Aeronautical &
Manufacturing
2. English Language & 2. Communication &
2. History
Literature
Media Studies
3. Earth & Marine
3. Physics &
Sciences
Astronomy
4. Engineering –
Chemical
5. Engineering - Civil &
Structural
6. Law
7. Linguistics
8. Statistics &
Operational Research

อันดับที่ 5
ของประเทศไทย
1. Medicine
(อันดับที่ 301-400
ของโลก)

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า เดิมมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่ อง QS มาก แต่กย็ งั ได้อนั ดับ 4 ของประเทศ
ไทย แต่ในปี 2557 ได้มอบนโยบายว่า มหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่ อง QS เพือ่ ให้อนั ดับของมหาวิทยาลัยดีข้ ึน ซึ่งในปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการเกี่ยวกับ QS ไปหลายเรื่ องแล้ว เช่น มีการสมัครเป็ นสมาชิกของ QS หรื อมีการพูดคุยหารื อกับ
ทาง QS เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 38 6.5 เรื่อง ความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแถลงว่า สื บเนื่องจากการลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ภายใน มธ.ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ และ
ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งมีจาํ นวน 32
หน่วยงาน นั้น บัดนี้ ฝ่ ายวางแผน ได้ตรวจสอบผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการแล้ว จึงขอรายงานผล
การดําเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย พบว่า
(1) ตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ ที่มีผลการดําเนินงานต่อเป้ าหมายใน 5 อันดับแรก ได้แก่
เป้ าหมาย

ผล
ดําเนินงาน

ร้อยละของผล
ดําเนินงานต่อ
เป้ าหมาย

287 เรื่ อง
96

324 เรื่ อง

112.89

94.32
115 คน
37 คน
638 คน

98.25

ตัวชี้วดั
1.1 บริ การวิชาการ (จัดประชุมวิชาการ / นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ฯลฯ)
1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.3 อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ
1.4 Visiting scholar / fellowship / professor
1.5 นักศึกษาชาวต่างประเทศ

121 คน
51 คน
884 คน

95.04

72.55
72.17

(2) ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มีผลการดําเนินงานต่อ
เป้ าหมายใน 5 อันดับแรก ได้แก่
เป้ าหมาย

ผล
ดําเนินงาน

2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
82
2.2 ระดับความสําเร็ จในการได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (hospital accreditation) ได้รับ HA
85
2.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ผา่ นการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อ
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ (ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา) ทั้งหมด
2.4 อาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ(เกณฑ์ สกอ. กําหนด 30 %(รศ.+ศ.) 535 คน
ต่อ อ.ทั้งหมด)
2.5 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (เกณฑ์ สกอ. กําหนด 60 % ต่อ อ.ทั้งหมด) 1,461 คน

94.32
ได้รับ HA

ร้อยละของผล
ดําเนินงานต่อ
เป้ าหมาย
115.02
100.00

65.36

76.47

376 คน

70.28

995 คน

68.10

ตัวชี้วดั

(3) ผลการดําเนิ นงานตัวชี้ วดั การปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงาน ตามนโยบายสําคัญของ
มหาวิทยาลัย 3 ด้าน มีผลดังนี้

- 39 (3.1)ด้านการเป็ นมหาวิทยาวิจยั
เป้ าหมาย

ผล
ดําเนินงาน

ร้อยละของผล
ดําเนินงานต่อ
เป้ าหมาย

45

41.58

93

45

23.66

52.57

131 คน

25.95

20

34 คน
3.75

18.75

436 คน

0

0

เป้ าหมาย

ผล
ดําเนินงาน

ร้อยละของผล
ดําเนินงานต่อ
เป้ าหมาย

287 เรื่ อง

324 เรื่ อง

112.89

121 คน

115 คน

95.24

51 คน

37 คน

72.55

638 คน
5

72.17
50.00

ตัวชี้วดั
ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา
2)
ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ตามระดับ
คุณภาพของงานตีพิมพ์ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา
3)
อาจารย์ประจําที่ยนื่ ขอตําแหน่งวิชาการ
4)
ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ มาใช้ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา
5)
นักศึกษาปริ ญญาเอก
1)

(3.2) ด้านความเป็ นนานาชาติ
ตัวชี้วดั
1. บริ การวิชาการ (จัดประชุมวิชาการ / นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ฯลฯ)
2. อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ
3. Visiting scholar / fellowship / professor

4. นักศึกษาชาวต่างประเทศ
884 คน
10
5. หลักสู ตรใหม่ที่เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ หรื อ หลักสู ตรปริ ญญาเอก หรื อหลักสู ตร
หลักสูตร
ปริ ญญาโทที่เน้นการวิจยั (แผน ก)
6. "ผลงานวิชาการ หรื อ งานสร้ างสรรค์ ของ มธ. ที่ ได้รับรางวัล และได้แปลเป็ น 16 เรื่ อง
ภาษาต่างประเทศ" หรื อ "ผลงานวิชาการ หรื อ งานสร้างสรรค์ที่สาํ คัญ หรื อ ตําราที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ"

หลักสูตร
5 เรื่ อง

31.25

(3.3) ด้านมหาวิทยาลัยของประชาชน
เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
232
ชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญที่ มธ. มี หรื อ ชุมชน
ได้รับความรู ้คู่คุณธรรมได้รับการเสริ มสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่ วมมื อกับ ชุมชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อผูน้ าํ ชุมชน
33
2)
หลักสู ตรฝึ กอบรมที่เป็ นThammasat's Signature สําหรับนักเรี ยนประถม
หลักสูตร
มัธยม และสาธารณชนทัว่ ไป
1)

ผล
ดําเนิ นงาน

ร้อยละของผล
ดําเนินงานต่อ
เป้ าหมาย

125

53.88

ชุมชน
17

หลักสูตร

51.52

- 40 เป้ าหมาย
ตัวชี้วดั

ผล
ดําเนิ นงาน

3)
หน่วยงาน)

กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม(สกอ. 5.2) (28 5 คะแนน 2-5 คะแนน

4)
หน่วยงาน)

ร้อยละของกิจกรรมจิ ตอาสาต่อกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 1) (21

33

3- 33

ร้อยละของผล
ดําเนินงานต่อ
เป้ าหมาย
-

ทั้งนี้ ตัวชี้วดั ที่มหาวิทยาลัยต้องขอความร่ วมมือจากหน่วยงานในการผลักดันผลงานเป็ นกรณี พิเศษ
เนื่องมีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยใน QS Ranking มีดงั นี้
1. ตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ
1.1 ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ตามระดับคุณภาพของงานตีพิมพ์ต่อ
จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา
1.2 นักศึกษาปริ ญญาเอก
2. ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
2.1 ร้อยละของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา และ/หรื อ นักวิจยั ประจําที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
2.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด
สําหรับตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ และตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 นอกเหนือจากที่
กล่าวข้างต้น ทุกหน่วยงานต้องเร่ งผลักดันผลงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายโดยรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2556 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบภายในขอรายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี
2556 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
1. งบการเงิน เงินรายได้หน่วยงาน รวม 46 หน่วยงาน ได้จดั ส่ งงบการเงินให้กองคลังเพื่อจัดทํางบ
การเงินรวมเรี ยบร้อยแล้ว และรอผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
(1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(3) ศูนย์บริ การการกีฬา

- 41 2. งบการเงินโครงการบริ การการศึกษา รวม 76 โครงการ ปัจจุบนั ได้จดั ส่ งครบแล้วทุกโครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การเลื่อนการจัดสัมมนานานาชาติของคณะสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณบดีสาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มีแนวทางร่ วมกันที่จะจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งที่ผา่ นมามีความคืบหน้าโดยลําดับและจะมีการจัดงานในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
โดยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองทําให้ตอ้ งมีการ
หารื อเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งคณบดีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้พิจารณาร่ วมกันใน 3 ประเด็นคือ
(1) เรื่ องความปลอดภัยและเรื่ องการเดินทางของวิทยากร (2) เรื่ องเสรี ภาพทางวิชาการ ซึ่งการจัดสัมมนานาชาติครั้งนี้ใช้
ชื่อหัวข้อว่า “สังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย ความรู ้และปฏิบตั ิการ” และภายใต้สภาวะเช่นนี้กท็ าํ ให้วิทยากรไม่
สามารถอภิปรายประเด็นที่เตรี ยมมาได้อย่างเต็มที่ (3) เรื่ องกําหนดวันจัดงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
เนื่องจากอยูใ่ นช่วงที่สถานการณ์ไม่ปกติ จึงทําให้เกิดความกังวลว่าจะมีผมู ้ าร่ วมงานจํานวนไม่มาก จากการพิจารณาทั้ง
3 ประเด็น ที่ประชุมจึงมีความเห็นร่ วมกันว่า จะขอเลื่อนการสัมมนานานาชาติครั้งนี้ออกไปก่อน และกิจกรรมครั้งนี้เป็ น
กิจกรรมที่จดั ขึ้นในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในกรณี น้ ีมีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะขยาย
เวลาการจัดกิจกรรมออกไป เพื่อให้การจัดสัมมนานาชาติครั้งนี้ยงั อยูใ่ นกิจกรรม 80 ปี แห่ งการสถาปนามหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า ขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมสัมมนานาชาติเป็ นไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แต่หากมี
ความจําเป็ นจริ งที่คาดไม่ถึงจะจัดหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง การจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติของคณะสหเวชศาสตร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสหเวชศาสตร์ได้กาํ หนดจัดสัมมนานานาชาติ
โดยจัดร่ วมกับอีก 7 มหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา โดยจะจัดในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี ในการจัดงานครั้งนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ตอ้ งใช้งบประมาณจํานวน 2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คณะมี
งบประมาณ จํานวน 1 ล้านบาท จึงต้องการขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในส่ วนที่เหลือเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานดังกล่าว

- 42 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง ระบบการลาออนไลน
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากระบบการลาออนไลน์เพิง่
เริ่ มมีการทดลองใช้ แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบไม่มีการแจ้งให้คณบดีหรื อหัวหน้างานที่ตอ้ งเป็ นผูอ้ นุมตั ิทราบ แต่สิ่งที่พบ
คือ จะมีผทู ้ ี่ลาโทรศัพท์มาแจ้งให้ลงนามอนุมตั ิใบลาด้วย ในกรณี น้ ีเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะทําระบบให้สมบูรณ์ โดยมี
ระบบการแจ้งไปยังคณบดีหรื อผูท้ ี่ตอ้ งอนุมตั ิวนั ลา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า ประเด็นคือ เมื่อมีระบบแจ้งไปยังผูท้ ี่อนุมตั ิแล้ว แต่ผอู ้ นุมตั ิไม่ได้เปิ ดอ่าน จึงต้องให้
เจ้าหน้าที่เป็ นผูแ้ จ้ง และขอมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับประเด็นนี้ไปพิจารณาและดําเนินการต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
ผูบ้ ริ หารท่านใดที่ตอ้ งการให้บริ ษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) สอนขั้นตอนการดําเนินการ
เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ ของมหาวิทยาลัย ให้มาได้ต้ งั แต่เวลา 09.00 น.
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

