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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2558

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ทําหน้าที่ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปรี ยา แก้วละเอียด แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
8. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
10. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ มงคลสิ นธุ์
แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
14. อาจารย์ ดร.รัตนา
โตสกุล
แทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
15. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
20. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
21. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
22. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
23. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
24. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
25. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา

-226. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี

รักษาราชการในตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์
27. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
29. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
31. นางลักขณา
โกเมนเอก
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
35. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธาทิพย์ สวนมะลิ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37. นางสาวสมสุ ณีย ์
ดวงแข
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
38. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
39. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
40. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์
41. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
42. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
43. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
2. รองศาสตราจารย์ เกศินี

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

3. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
และรักษาราชการในตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

8. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

-39. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
13. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปั จฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
3. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
6. นางดวงรัตน์
เอนกเวียง
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันแห่ง มธ.
7. นายสมบัติ
แก้วปกาศิต ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
8. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต ที่ปรึ กษาด้านทรัพยากรมนุษย์
9. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
10. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
11. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
12. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
13. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
14. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
15. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
16. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
17. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งว่า เนื่องจากท่านอธิการบดีติดภารกิจที่จะต้องประชุม
หารื อกับสํานักงบประมาณในเวลาเดียวกันกับการประชุม ก.บ.ม. จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ทาํ หน้าที่ประธานที่ประชุม ก.บ.ม. แทนในวันนี้ จากนั้นได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแนะนํากรรมการ ก.บ.ม. คนใหม่ คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ
วงศ์สุวานิช ซึ่งเข้าดํารงตําแหน่งประธานสภาอาจารย์ ตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2558 ในนามของ ก.บ.ม. ขอแสดงความ
ยินดีและขอต้อนรับ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่อง หนังสือและเอกสารที่มีหนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหนังสื อและเอกสารที่หน่วยงานนํามาแจกในที่ประชุมดังนี้
1. หนังสื ออุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก ของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. บัตรเชิญร่ วมงานและหนังสื อศิลปิ นร่ วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน ของสถาบันต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน แห่ง มธ.
3. ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (Inter Conferrence) ของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญร่ วมงานโครงเสวนาวิชาการ เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมและสิ ทธิชุมชนใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ” ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์”
5. Tuipi news letter ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2558 ของสํานักทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
6. ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญร่ วมสวดมนต์ถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิ งหาคม 2558 ของสถาบันไทยคดีศึกษา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง ความคืบหนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 แล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และมีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยจะมีผลใช้บงั คับในอีก 30 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
มธ. จะเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 หลังจากนั้นจะมีกระบวนการต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดําเนินการตามกฎหมายใหม่ เมื่อมีความแน่นอนในเรื่ องการเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยคงมีเรื่ องที่ตอ้ งการปรึ กษาหารื อและวางทิศทางในการดําเนินการบางเรื่ องซึ่งจะต้องขอ
ความร่ วมมือหรื อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่ องแรกที่ตอ้ งดําเนินการคือ เรื่ องการเปลี่ยนสถานะบุคลากร

-5เพราะบุคลากรที่เป็ นข้าราชการหากจะเปลี่ยนสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยมีการกําหนดเป็ นหลักการทัว่ ไปไว้ใน
ร่ างข้อบังคับว่า ต้องการให้ผทู ้ ี่จะเปลี่ยนสถานะชุดแรกมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งต้องมีการยืน่ เรื่ องเพื่อขอเปลี่ยน
สถานะ แต่เห็นว่า การเปลี่ยนสถานะต้องมีการศึกษาเงื่อนไขก่อนตัดสิ นใจและต้องใช้เวลา เดิมมีการกําหนดให้ยนื่
เปลี่ยนสถานะ 30 วันก่อนมีผล แต่ในช่วงแรกของการเปลี่ยนสถานะชุดแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 อาจจะมีการยืดหยุน่
เพื่อให้มีเวลาศึกษาเงื่อนไขมากขึ้น แต่รอบการเปลี่ยนสถานะในวันที่ 2 เมษายน 2559 จะใช้เกณฑ์การยืน่ ล่วงหน้า 30 วัน
ตามปกติ ในเรื่ องนี้ทางกองการเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีการประชุมหารื อกับฝ่ ายบุคคลของหน่วยงานเพื่อขอความร่ วมมือในเรื่ อง
การขอเปลี่ยนสถานะที่ตอ้ งยืน่ เรื่ องผ่านคณะและหน่วยงานก่อนส่ งมาที่มหาวิทยาลัย ส่ วนเรื่ องของสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ
และเรื่ องเงินเดือนทางกองการเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับกรมบัญชีกลางในเรื่ องนี้ต่อไป นอกจากนี้ยงั มีอีกหลายเรื่ องที่
ต้องหารื อกัน เช่น เรื่ องโครงสร้างการบริ หารงานมหาวิทยาลัย เรื่ องภาระงานขั้นตํ่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ เรื่ อง
วิธีการประเมิน ผูท้ ี่เปลี่ยนสถานะจากข้าราชการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องถูกประเมินเพราะได้รับเงินเดือนสูงขึ้นจะ
ใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมิน เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่ตอ้ งกําหนดเกณฑ์ ซึ่งอธิการบดีได้ให้แนวทางว่า เมื่อรับเงินเดือนที่
สู งขึ้นแล้วจะปฏิบตั ิหน้าที่แบบเดิมนั้นเป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้อง การใช้เกณฑ์ในการประเมินจะเชี่อมโยงกับการพิจารณา
ความดีความชอบ หรื อเชื่อมโยงกับภาระงานขั้นตํ่าอย่างไรเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งหารื อกันโดยเร่ งด่วน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 10/2558 เมือ่ วันจันทร์ที่ 22 มิถนุ ายน 2558
ประธานแถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดีลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ฝ่ ายเลขานุการได้เสนอขอ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดย
หนังสื อเวียนแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์และกําหนดให้ขอแก้ไขภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากได้พน้
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง พิจารณาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยพิเศษแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พิจารณาลับ)

-6ประธานแถลงว่า ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอชื่อผูส้ มควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นรองศาสตราจารย์
พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 1 ราย คือ อาจารย์ ระพี ลีระสิ ริ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วมีมติวา่ อาจารย์ ระพี ลีระสิ ริ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 โดยมี
ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในระดับคุณภาพดีมาก
งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้ตรวจสอบผลการดําเนินการของคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วปรากฏ
ว่า อาจารย์ ระพี ลีระสิ ริ มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามที่ขอ้ บังคับฯ กําหนดไว้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ ระพี ลีระสิ ริ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.1.2 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิแตงตัง้ หัวหนางานและ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 7 ราย
ประธานแถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งเคยผ่านการประเมินและดํารงตําแหน่งหัวหน้างานจาก
หน่วยงานอื่นมาแล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 กําหนดตําแหน่งเลขที่ 1104 เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานบริ การการศึกษา และแต่งตั้งให้นางสาว
มณฑาทิพย์ มณี โชติรัตน์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 47,390 บาท ให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ การการศึกษา
1.2 กําหนดตําแหน่งเลขที่ 1681 เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และแต่งตั้งให้
นางสุ ดารักษ์ สิ ริองั ควรา ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 44,730 บาท ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.3 กําหนดตําแหน่งเลขที่ 2558 เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแต่งตั้งให้
นางสุ พตั รา เอี๋ยวสกุล ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 37,510 บาท ให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯ
จํานวน 4 ราย ดังนี้
2.1 แต่งตั้งให้นางนภาภรณ์ จันทร์สอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (ตําแหน่ง
เลขที่ 2036) อัตราเงินเดือน 26,710 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารงานทัว่ ไป อีกหน้าที่หนึ่ง

-72.2 แต่งตั้งให้นายชาญชัย พิมแพง ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1608) อัตรา
เงินเดือน 38,370 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานวิจยั และบัณฑิตศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง
2.3 แต่งตั้งให้นางสาวสุ ภาพร คนคล่อง ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (ตําแหน่ง
เลขที่ 2529) อัตราเงินเดือน 26,780 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานแผนและงบประมาณ อีกหน้าที่หนึ่ง
2.4 แต่งตั้งให้นางชวนชื่น อ้นจีน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 392)
อัตราเงินเดือน 26,610 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ อีกหน้าที่หนึ่ง
โดยทั้ง 7 ราย ขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย ตามที่กาํ หนด
ไว้ในประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งหัวหน้างานและผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
จํานวน 7 ราย ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัติแตงตัง้ ผูร ักษาการในตําแหนง
หัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอแต่งตั้ง นายวชิระ รอตรวย ข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1544) เงินเดือน 25,990 บาท
ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ ก.บม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายวชิระ รอตรวย ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างานบริ การวิชาการ สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง สํานักหอสมุดขออนุมัติตดั โอนอัตราและเงินเดือนขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า สํานักหอสมุดเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางแสงเดือน ตันตราวงศ์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา

-8ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 1755 เงินเดือน 38,290 บาท กองส่ งเสริ มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักหอสมุด
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ตําแหน่งเลขที่ 6505 ค่าจ้าง
17,960 บาท สํานักหอสมุด ไปตั้งจ่ายที่ กองส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ เพือ่ สับเปลี่ยนกับอัตราข้าราชการ
อัตราเลขที่ 1755 และกําหนดตําแหน่งเป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป และไม่ก่อนวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและเงินเดือนนางแสงเดือน ตันตราวงศ์ ไปตั้งจ่ายที่
สํานักหอสมุด และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปตั้งจ่ายที่กองส่ งเสริ มมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพเพื่อเป็ นการสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6478 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น “ปริ ญญา
โทหรื อเอกทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปล การสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวสยารัตน์ ทองรุ จิรัชต์กลุ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 6478) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 25,420 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวสยารัตน์ ทองรุ จิรัชต์กลุ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6564 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาโท –
เอก สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”

-92. จ้างนายสุ รศักดิ์ เพ็ชรมณี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ 6564) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 25,420 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายสุ รศักดิ์ เพ็ชรมณี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 7 ราย
ประธานแถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิทนั ตแพทยศาสตรบัณฑิต (ตําแหน่งเลขที่ 4467 5151 4642 5864 4578 5150 5247) คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยให้ได้รับค่าจ้าง 26,230 บาท โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์” (เงื่อนไขเดิม) ทั้งนี้ยอ้ นหลัง ตั้งแต่วนั ที่
18 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป (วันที่ทนั ตแพทย์ผทู ้ าํ สัญญาชดใช้ทุนรายงานตัวปฏิบตั ิราชการ) โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวพาขวัญ วระพงษ์สิทธิกลุ (ตําแหน่งเลขที่ 4467)
2. นายอินทัด ศรี ประเสริ ฐ (ตําแหน่งเลขที่ 5151)
3. นายสมพล จัว่ แจ่มใส (ตําแหน่งเลขที่ 4642)
4. นางสาววัชรี เกลี้ยงแก้ว (ตําแหน่งเลขที่ 5864)
5. นางสาวลิลณ์ลิตา ภัทรธนาสมบัติ (ตําแหน่งเลขที่ 4578)
6. นางสาวคมดาว เติมกลีบบุปผา (ตําแหน่งเลขที่ 5150)
7. นางสาวทิพวรรณ สาธิตธรรมพร (ตําแหน่งเลขที่ 5247)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน 7 ราย ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอจ้างนางสุ พชั ริ น เขมรัตน์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 6100) คณะสหเวชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง
34,000 บาท โดยมีเงื่อนไข “ปริ ญญาโท – เอก ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” (เงื่อนไขเดิม) ทั้งนี้

- 10 ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสุ พชั ริ น เขมรัตน์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 3 ราย
ประธานแถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6671 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาตรี
เภสัชศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) และปริ ญญาเอกทางเภสัชพฤกษศาสตร์/เภสัชเวท/เภสัชวินิจฉัย หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวศิริพร กิตติวสิ ุ ทธิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ 6671) คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 34,000 บาท
3. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6672 และ 6673 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอก เป็ น
“ปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี หรื อปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกทางเภสัชศาสตร์ สาขาบริ บาลทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical care) หรื อสาขาอื่นที่เกียวข้อง”
4. จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (ตําแหน่งเลขที่
6672 และ 6673) คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 25,420 บาท
4.1 นางสาวกิตติยา จันทรธานีวฒั น์ (ตําแหน่งเลขที่ 6672)
4.2 นายพีรพัฒน์ ทรัพย์พฤทธิกลุ (ตําแหน่งเลขที่ 6673)
5. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

3.1.10 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศที่มสี ัญญาจาง
ตําแหนงผูสอน จํานวน 2 ราย
ประธานแถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. Huang Chung - che และ Miss Tang Yuan ลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559 ตําแหน่ง

- 11 ผูส้ อน ค่าจ้างเดือนละ 20,780 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 8,000 บาท ทั้งนี้มีเงื่อนไขหากการจ้าง Mr. Huang Chung - che
และ Miss Tang Yuan มีงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และหรื อไม่ได้รับการจัดสรรกรอบ
อัตรา งบประมาณในการจ้าง ได้รับงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้คณะศิลปศาสตร์
รับผิดชอบงบประมาณการจ้างด้วยดังนี้
1. Mr. Huang Chung- che ตั้งแต่วนั ที่ 7 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
2. Miss Tang Yuan ตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง ตําแหน่งผูส้ อน สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.11 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจา งลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง ตําแหนง
ผูสอน จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอจ้าง Mr. David Matthew สัญชาติอเมริ กนั เป็ นลูกจ้างชาว
ต่างประเทศ ที่มีสญ
ั ญาจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปี พ.ศ. 2559 ตําแหน่งผูส้ อน ค่าจ้างเดือนละ 20,780 บาท ค่าเช่าบ้าน 8,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2558 ถึงวันที่ 2
สิ งหาคม 2559 ทั้งนี้มีเงื่อนไขหากการจ้าง Mr. David Matthew มีงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณปี
พ.ศ. 2558 และหรื อไม่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรา งบประมาณในการจ้าง ได้รับงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สถาบันภาษารับผิดชอบงบประมาณการจ้างด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. David Matthew เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ที่มีสญ
ั ญา
จ้าง ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.1.12 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
จํานวน 12 ราย
ประธานแถลงว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 12 ราย ดังนี้
1. นายวันชนะ คงอ่อน อัตราเลขที่ 0052 ค่าจ้าง 26,480 บาท จ้างตั้งแต่วนั ที่ 1-30 เมษายน 2558 และ
3 สิ งหาคม – 30 กันยายน 2558

- 12 2. นายพิเชษฐ์ กลัน่ ชื่น อัตราเลขที่ 0053 ค่าจ้าง 26,480 บาท จ้างตั้งแต่วนั ที่ 1-30 เมษายน 2558 และ
3-31 สิ งหาคม 2558
3. นางสาวอรดา ลีลานุช อัตราเลขที่ 0053 ค่าจ้าง 26,480 ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 กันยายน 2558
4. นางสาวสุ มณฑา สวนผลรัตน์ อัตราเลขที่ 0054 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 เมษายน 2558
และ 3-31 สิ งหาคม 2558
5. นางสาวณัฐพร เทพรัตน์ อัตราเลขที่ 0054 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 กันยายน 2558
6. นางสาวสิ ริกาญจน์ บรรจงทัด อัตราเลขที่ 0055 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 2-30 มิถุนายน 2558
7. นางสาวรสิ ตา สิ นเอกเอี่ยม อัตราเลขที่ 0055 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2558 – 30
กันยายน 2558
8. นายอิศร์ อุปอินทร์ อัตราเลขที่ 0056 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3-31 สิ งหาคม 2558
9. นายญาณวิทย์ วัฒนสิ น อัตราเลขที่ 0056 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 กันยายน 2558
10. นายระพี ลีละสิ ริ อัตราเลขที่ 0057 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3-31 สิ งหาคม 2558
11. นายดนัย อุ่นอนันต์ อัตราเลขที่ 0057 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 กันยายน 2558
12. นายณัฏฐ์ มัง่ คัง่ อัตราเลขที่ 0058 ค่าจ้าง 26,480 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1-30 กันยายน 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 12 ราย ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง สํานักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติแตงตัง้ ประธานคณะกรรมการใน
การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงบริหารระดับตน
ประธานแถลงว่า สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เป็ นประธานคณะกรรมการในการประเมินบุคคลเข้าสู่ ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารระดับต้นแทนตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก เนื่องจากสํานักทะเบียนและประมวลผลไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล ตามองค์ประกอบที่ประกาศกําหนดให้รองผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเป็ นประธาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเป็ นประธาน
คณะกรรมการในการประเมินบุคคลเข้าสู่ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารระดับต้น ตามที่เสนอ

- 13 3.2.2 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอจ้างนางสาวเปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ 10 ปี ปี ละ 4 % เป็ นให้ได้รับค่าจ้าง
50,400 บาท เนื่องจากมีประสบการณ์เป็ นข้าราชการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ โดยนับประสบการณ์ในระดับปริ ญญาเอกได้ 12 ปี 7 เดือน และคณะขอจ้างสู งกว่าวุฒิเป็ นเวลา 10 ปี
ทั้งนี้ โดยเงินที่เกินจากงบประมาณที่ได้รับ 16,400 บาท ขอใช้จากอัตราเลขที่ 6428 ไปพอกสมทบให้อตั ราเลขที่ 6373
จํานวน 16,400 บาท/เดือน ซึ่งมีผลทําให้อตั ราเลขที่ 6428 มีเงินคงเหลือ 17,600 บาท ทั้งนี้ขอจ้างตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม.
อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวเปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอจ้างนางสาวปุณยพัศฐิช์
ศิริธนบดีกลุ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก ค่าจ้าง 35,040 บาท ทั้งนี้ยอ้ นหลัง
ตั้งแต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เข้าใจว่า สามารถดําเนินการจ้างได้เอง
ตามประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พ.ศ.
2555
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกลุ เป็ นพนักงานเงินรายได้
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ยอ้ นหลังตั้งแต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติเปลีย่ นแปลงการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงการจ้างนายจําลอง สุวรรณชาติ จากเดิมที่

- 14 ได้รับอนุมตั ิให้จา้ งในตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 5920 (วุฒิปริ ญญาโท) อัตราค่าจ้าง 25,420 บาท เป็ นให้ได้รับอัตรา
ค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ 3 ปี ปี ละ 4% ในอัตราค่าจ้าง 28,600 บาท เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2554 - 31 มีนาคม
2558 ซึ่งนับประสบการณ์หลังจบปริ ญญาโทได้ 3 ปี 4 เดือน โดยเงินที่เกินจากงบประมาณที่ได้รับ 3,180 บาท ขอใช้จาก
อัตราเลขที่ 6077 ไปพอกสมทบ ซึ่งจะทําให้อตั ราเลขที่ 6077 มีวงเงินคงเหลือ 22,240 บาท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
เมษายน 2558 เป็ นต้นไป (วันที่ได้รับการบรรจุ)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างนายจําลอง สุ วรรณชาติ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตรขออนุมตั กิ ําหนดโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการคณะ
ประธานแถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วน
ราชการภายในสํานักงานเลขานุการคณะฯ จํานวน 4 งาน ดังนี้
1. งานประสานงานกลาง
1.1 หน่วยเลขานุการผูบ้ ริ หาร
1.2 หน่วยสารบรรณและงานประชุม
1.3 หน่วยทรัพยากรบุคคล
1.4 หน่วยการเงินและบัญชี
1.5 หน่วยพัสดุ
2. งานวิจยั และการศึกษา
2.1 หน่วยประสานงานหลักสู ตรและจัดการศึกษา
2.2 หน่วยวิจยั และเครื อข่ายวิจยั
2.3 หน่วยประกันคุณภาพ
3. งานแผนและบริ การวิชาการ
3.1 หน่วยแผนยุทธศาสตร์
3.2 หน่วยฝึ กอบรมและบริ การวิชาการ
3.3 หน่วยเครื อข่ายองค์กร
4. งานสารสนเทศและสื่ อสาร
4.1 หน่วยระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
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4.3 หน่วยสื่ อสารองค์กร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า ตามโครงสร้างที่ได้เสนอขอ
อนุมตั ิไปยังมหาวิทยาลัยจะมีในส่ วนของโรงเรี ยนสาธิตธรรมศาสตร์ดว้ ย แต่ไม่ทราบว่าจะให้มีสถานะเทียบเท่ากับงาน
หรื อไม่อย่างไร
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีคณะต้องเป็ นผูพ้ ิจารณา และเห็นว่า โรงเรี ยนไม่ควรสังกัดคณะ ควรขึ้นตรงกับ
มหาวิทยาลัย ในเรื่ องนี้ควรนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ผูแ้ ทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า ในส่ วนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีศูนย์การ
ปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์คลองจัน่ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์กม็ ีสถานะเป็ นหัวหน้างานตามโครงสร้างปกติ
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีสภามหาวิทยาลัย
ได้กาํ หนดโครงสร้างของโรงเรี ยนสาธิตธรรมศาสตร์ให้อยูใ่ นสังกัดคณะ แต่ยงั ไม่ได้กาํ หนดสถานะว่าจะเป็ นงานหรื อ
สู งกว่า เพราะผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนคงต้องมีสถานะสูงกว่างาน เพราะโรงเรี ยนสาธิตโดยทัว่ ไปผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนคือ
รองคณบดีไปทําหน้าที่
ประธานกล่าวว่า โดยปกติโครงสร้างของคณะสามารถเสนอได้ 5 งาน แต่ในครั้งนี้เสนอมา 4 งาน หาก
จะเสนอเพิ่มเติมอีก 1 งานก็สามารถทําได้
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งมีการเสนอใน
ส่ วนของโรงเรี ยนมาแล้ว แต่ไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้อยูใ่ นสถานะใด
ประธานกล่าวว่า ต้องรอนโยบายจากอธิการบดีวา่ ต้องการให้ภารกิจภายในของคณะเป็ นอย่างไร ใน
ส่ วนของสภามหาวิทยาลัยที่อนุมตั ิไปแล้วไม่มีปัญหาใด แต่เรื่ องโครงสร้างการบริ หารภายในควรหารื อกันอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ กรณี โครงสร้างทางการบริ หารของโรงเรี ยนสาธิตควรจะได้มีการหารื อ
กับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้เข้าใจตรงกันอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านวิชาการ
4.1 เรื่อง รางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้ง
ศาสตราจารยอาคันตุกะ พ.ศ. 2558
หัวหน้างานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ เพื่อทูลเชิญเจ้าชายอากิชิโน แห่ งประเทศญี่ปุ่น ดํารงตําแหน่งนั้น เพื่อ

- 16 เป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นชาวต่างประเทศที่ได้มาปฏิบตั ิงานหรื อทํา
คุณประโยชน์ทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากยังไม่มีขอ้ บังคับรองรับตําแหน่งดังกล่าวจึงขอเสนอร่ างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ พ.ศ. 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในประกาศคํานิยามของหน่วยงานจะเขียนครอบคลุมไปถึงคณะ
สํานัก สถาบัน และชื่อตําแหน่งที่ใช้คือ Visiting Professor คณะต่าง ๆ ก็ใช้กนั โดยทัว่ ไป เมื่อมีประกาศลักษณะนี้การ
แต่งตั้ง Visiting Professor ต้องเสนอขอมหาวิทยาลัยก่อนใช่หรื อไม่ และเมื่อกล่าวอ้างถึงเจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศ
ญี่ปุ่น การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง Visiting Professor น่าจะไม่เพียงพอ
2. ประธานกล่าวว่า หากดําเนินการแต่งตั้งเองโดยไม่มีแบบแผนรองรับก็จะเป็ นเรื่ องที่คณะดําเนินการ
เอง แต่ในการขออนุมตั ิขอ้ บังคับครั้งนี้เป็ นการกําหนดมาตรฐานให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เพื่อการแต่งตั้ง
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า สําหรับเจ้าชายอากิชิโน คณะวิทยาศาสตร์และ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ให้กบั ท่านในปี 2555 ซึ่งพระองค์มีความสนใจในด้านการเกษตร
เทคโนโลยีได้เคยถวายปริ ญญาดุษฎีบณ
โดยเฉพาะเรื่ องไก่ และได้เคยเข้าร่ วมประชุมวิชาการด้านปศุสตั ว์นานาชาติที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2555
และได้เสด็จมาเมืองไทยค่อนข้างบ่อยเพราะทรงสนพระทัยในทางด้านเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกม็ ี
ภาควิชาเกษตรและพระองค์ได้เคยให้คาํ แนะนํากับภาควิชาเกษตร คณะเห็นว่า เป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่จะทูลเชิญมาเป็ น
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จากการหารื อกับมหาวิทยาลัยจึงทราบว่า ยังไม่มีระเบียบดังกล่าว จึงต้องให้มหาวิทยาลัยร่ าง
ระเบียบนี้ข้ นึ มา
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ร่ างข้อบังคับนี้จะใช้เป็ นกรณี ทวั่ ไปหรื อเฉพาะกรณี พิเศษที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เพราะเห็นเป็ นสองลักษณะคือ หากเป็ นกรณี ทวั่ ไปต้องพิจารณาเพราะหลายคณะก็มี
อาจารย์จากต่างประเทศมาสอนเช่นเดียวกัน และหากเป็ นกรณี เฉพาะต้องพิจารณาต่างหาก
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ใน
5. ประธานกล่าวว่า ปกติหากเป็ นระดับประมุขของรัฐจะมีการมอบปริ ญญาดุษฏีบณ
แต่ละปี ส่ วนเรื่ องการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษต้องมีระบบการประเมินความรู ้ความสามารถและ
ผลงานทางวิชาการ ส่ วนเรื่ องการให้เกียรติแต่ละคณะก็จะมีการดําเนินการแบบไม่เป็ นทางการ ในการออกระเบียบนี้งาน
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้ไปพิจารณาระเบียบของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ
มาประกอบการพิจารณาด้วย
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงการเป็ น
Visiting Professor โดยทัว่ ไป เพราะโดยปกติใช้เรี ยกอาจารย์ที่ถูกเชิญไปเป็ นสอนในสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศก็ใช้
กันโดยปกติ กรณี น้ ีน่าจะเป็ นคําเฉพาะมากกว่า แต่ตอ้ งมีการกําหนดให้ชดั เจนเพื่อไม่ให้กระทบกับคณะต่าง ๆ เพราะเห็น
ว่า ทุกคณะก็มี Visiting Professor

- 17 7. หัวหน้างานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการกล่าวว่า ในขณะนี้มีอยูส่ องสถาบันที่มีระเบียบการแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ โดยเขียนว่า ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้มาสอน ในส่ วนของ มธ. จากการหารื อกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ้ งเพิม่ เรื่ องการทําคุณประโยชน์ให้กบั คณะเข้าไป
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สําหรับ Visiting Professor เป็ นการใช้เรี ยกตามปกติ แต่ในส่ วนที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอมาน่าจะเป็ นเรื่ องเฉพาะคือ ต้องการให้เจ้าชายอากิชิโนมีความสัมพันธ์กบั คณะ ซึ่ง
เป็ นเรื่ องดี แต่คงใช้คาํ ว่า Visiting Professor ไม่ได้ ต้องหาคําใหม่ที่จะนํามาใช้เพื่อความเหมาะสม
9. ประธานกล่าวว่า หากจะแต่งตั้งเจ้าชายอากิชิโนให้ดาํ รงตําแหน่ง Visiting Professor ต้องมีระเบียบ
รองรับ
10. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีหลายฝ่ ายมีความกังวลว่า ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จะมีผล
อย่างไรกับคณะต่าง ๆ เพราะเดิมมีการเชิญอาจารย์ท่านต่าง ๆ มาเป็ น Visiting Professor หากมีระเบียบนี้คณะอื่น ๆ ก่อน
จะเชิญอาจารย์มาสอนก็ตอ้ งเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนใช่หรื อไม่
11. ประธานกล่าวว่า การให้บุคคลใดเป็ นศาสตราจารย์อาคันตุกะต้องผ่านกระบวนการนี้ การมีระเบียบ
รองรับเป็ นการอ้างอิงถึงสิ่ งที่ทาํ ได้ แต่หากเป็ นธรรมเนียมที่เชิญอาจารย์มาสอนแล้วเรี ยกว่า Visiting Professor ก็ไม่มี
ปั ญหาใด ในเรื่ องนี้มีจุดเริ่ มต้นมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ้ งการมีตาํ แหน่งนี้ ส่ วนจะเรี ยกชื่ออย่างไรเป็ น
อีกเรื่ องหนึ่ง ส่ วนคณะอื่นหากจะเชิญอาจารย์มาสอนและเรี ยกว่า Visiting Professor ก็ไม่ตอ้ งเข้าระเบียบนี้ เพียงแต่
เมื่อใดต้องการมีการให้เกียรติอย่างเป็ นทางการก็ตอ้ งมาผ่านระเบียบนี้
12. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับชื่อภาษาอังกฤษควรใช้ชื่ออื่นที่เฉพาะเจาะจง มิฉะนั้นอาจ
ทําให้เกิดความสับสนได้
13. ประธานกล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมรับหลักการในระเบียบนี้ แต่ไม่ได้ตอ้ งการบังคับให้คณะที่เชิญ
อาจารย์มาสอนและต้องขออนุมตั ิ ก.บ.ม. ก่อน แต่เป็ นเกณฑ์สาํ หรับใช้ให้เกียรติบุคคลที่คณะหรื อมหาวิทยาลัยต้องการ
ดําเนินการให้เป็ นทางการ แต่ชื่อภาษาอังกฤษจะขอไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมไม่มีขอ้ ขัดข้องในหลักการ
14. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า หากจะมีการแก้ไขต้องมีการเพิ่มเติมให้ชดั เจนในข้อ 5 (2) เป็ นผูท้ ี่มา
ปฏิบตั ิงานสอน ปฏิบตั ิงานวิจยั หรื อทําคุณประโยชน์ทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย ในรายละเอียดนี้ไม่ค่อยชัดเจน ควร
มีการกําหนดระยะเวลาในการทําหน้าที่ดว้ ย และคุณประโยชน์ทางวิชาการควรมีความชัดเจนมากกว่านี้
15. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีหากแต่งตั้งให้เป็ นศาสตราจารย์พิเศษก็น่าจะทําได้
เพราะมีผลงานที่สามารถพิจารณาได้ เหตุใดจึงแต่งตั้งเป็ นศาสตราจารย์อาคันตุกะ
16. ประธานกล่าวว่า การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษเข้าใจว่าต้องมีเกณฑ์เรื่ องผลงาน
ทางวิชาการค่อนข้างมากพอสมควร
17. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมีลกั ษณะพิเศษคือ หากจะเชิญให้ไป
บรรยายจะแต่งตั้งให้เป็ น Visiting Professor โดยที่ยงั ไม่ทราบว่าจะไปเมื่อใด แต่จะแต่งตั้งไว้ล่วงหน้า ในลักษณะ
เดียวกันหากจะทูลเชิญเจ้าชายอากิชิโนมาจึงต้องใช้วิธีการเดียวกันคือขอแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง Visiting Professor ไว้

- 18 ก่อน หากเสด็จมาประเทศไทยจะทูลเชิญมาบรรยายทางวิชาการ
18. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งมีการพิจารณาแยกกัน สําหรับข้อบังคับนี้เป็ น
ข้อบังคับที่ใช้โดยทัว่ ไป ใช้เรี ยก Visiting Professor ของคณะต่าง ๆ ประเด็นที่สอง ควรจะต้องพิจารณาเรื่ องการให้เกียรติ
กับเจ้าชายอากิชิโนแยกต่างหาก เพราะต้องมีลกั ษณะเฉพาะควรมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน
19. ประธานกล่าวว่า โดยทัว่ ไปคณะไม่รู้สึกว่าเป็ นอุปสรรคในการเชิญอาจารย์มาบรรยายแล้วใช้คาํ
เรี ยกว่า Visiting Professor โดยไม่ตอ้ งมีหลักเกณฑ์ใด แต่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกรณี พเิ ศษที่ตอ้ งพิจารณา
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ แต่ตอ้ งมีการพิจารณาเรื่ องชื่อภาษาอังกฤษให้ไม่เกิดความสับสน และขอให้เขียน
คุณลักษณะของผูท้ ี่จะได้รับการยกย่องในลักษณะนี้ให้ชดั เจน
20. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ปกติหากเชิญอาจารย์จากภายนอกมาสอนจะ
เรี ยกว่า Visiting Professor แต่ครั้งนี้เป็ นการขออนุญาตแต่งตั้งเจ้าชายอากิชิโนให้ดาํ รงตําแหน่ง Visiting Professor จึงทํา
เรื่ องมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการเรื่ องดังกล่าว แต่ประเด็นเรื่ องการกําหนดระยะเวลาการทํางานเห็นว่า เป็ นเรื่ องที่ไม่
จําเป็ นต้องกําหนดก็ได้
21. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นหลักการ หากเขียนระเบียบแล้วก็ควรมีการกําหนดคุณลักษณะพิเศษให้
ชัดเจน
22. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า เห็นด้วยกับคณบดีหลายท่านกับคําว่า Visiting
Professor เป็ นการเชิญชาวต่างชาติมาช่วยระยะเวลาหนึ่ง แต่ในกรณี ของคณะทัว่ ไปคณบดีจะเชิญอาจารย์เหล่านี้มาสอน
แต่ไม่ควรกําหนดหลักเกณฑ์หากยังใช้รูปแบบเดิมอยู่ แต่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรลงนามโดยอธิการบดีเพื่อ
เป็ นการให้เกียรติและไม่ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์
23. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ใดเป็ นพิเศษ
หรื อไม่ ขอเสนอว่า ไม่ตอ้ งมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องนี้ เพียงแต่กรณี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
24. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ้ งการแต่งตั้งให้
เจ้าชายอากิชิโนดํารงตําแหน่ง Visiting Professor ไม่ใช่เป็ นการเชิญมาเป็ น Visiting Professor
25. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า เข้าใจว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องการแต่งตั้งให้เป็ น Visiting Professor แบบถาวรไม่ใช่ช่วงใดช่วงหนึ่ง คําว่า Visiting Professor เห็นว่า เป็ นคําที่ไม่
เหมาะสมกับเจ้าชายอากิชิโนเท่าใด ควรมีคาํ ที่เหมาะสมกว่านี้
26. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในปัจจุบนั มธ. มีชื่อตําแหน่งอยูห่ ลายตําแหน่ง เช่น
ธรรมศาสตราภิชาน ศาสตรเมธาจารย์ ซึ่งลักษณะนี้ไม่ใช่เป็ นการเชิญมาอย่างเดียวแต่เป็ นการให้ตาํ แหน่ง แสดงว่าต้องมี
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานคือ มีรายชื่อเป็ นอาจารย์ในคณะและมีตาํ แหน่งอยูด่ ว้ ย หากไม่ใช่ลกั ษณะนี้กไ็ ม่จาํ เป็ นต้องมี
ข้อบังคับ แต่หากต้องการให้เป็ นลักษณะนี้จะเป็ นต้องมีขอ้ บังคับรองรับ เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของคณะและมีตาํ แหน่งนี้อยู่
27. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้รับเชิญไปสอนที่

- 19 ประเทศญี่ปุ่นก็ไปในตําแหน่ง Visiting Professor แต่กไ็ ม่ได้มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์ที่ประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยที่
ประเทศญี่ปุ่นมีการออกหนังสื อเชิญให้เป็ น Visiting Professor และทําหน้าที่สอนตามปกติ เมื่อกลับมาประเทศไทยก็
กลับสู่ตาํ แหน่งเดิม
28. ประธานกล่าวว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมมีความเห็นที่หลากหลายว่ามหาวิทยาลัย
ควรกําหนดหลักเกณฑ์หรื อไม่ หรื ออีกทางหนึ่ง หากจะกําหนดเกณฑ์จะกําหนดไปในทิศทางใด หรื อควรออกเป็ น
หนังสื อรับรองสถานะของเจ้าชายอากิชิโนในฐานะเป็ นแขกที่มีเกียรติอย่างยิง่ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ ในชั้นนี้ขอให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา หากจําเป็ นต้องมีขอ้ บังคับเพื่อดําเนินการให้เสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายวิชาการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา หากเห็นควรให้มีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้งศาสตราจารย์
อาคันตุกะ พ.ศ. .... ให้นาํ เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การดําเนินการเพื่อรับมือกับปญหาการขาดแคลนน้ํา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า สําหรับสถานการณ์น้ าํ ประปาในศูนย์รังสิ ตในปัจจุบนั ดี
ขึ้นแล้ว แต่ในสัปดาห์ที่ผา่ นมาระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 จะมีปัญหามาก เพราะศูนย์รังสิ ตจะรับนํ้าจากการประปา
ส่ วนภูมิภาคเท่านั้น ไม่ได้ใช้น้ าํ ประปาจากเอกชนแล้วเพราะมีปัญหาเรื่ องแหล่งนํ้าที่จะผลิตนํ้า โดยปกติการประปาส่ วน
ภูมิภาคจะจ่ายนํ้าให้ มธ. ศูนย์รังสิ ตที่ความดัน 3-3.5 บาร์ แต่ช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 จ่ายนํ้าที่ความดัน 1.5 บาร์ และ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ได้ไปหารื อกับทางการประปาส่ วนภูมิภาคให้จ่ายนํ้าที่แรงดัน 2.5 บาร์ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหานํ้า
ไม่พอใช้สาํ หรับอาคารที่มี 3 ชั้นขึ้นไปและไม่มีถงั เก็บนํ้า ซึ่งก็สามารถแก้ไขปั ญหาได้ประกอบกับสถานการณ์น้ าํ โดยรวม
ดีข้ ึน แต่กข็ อให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประหยัดนํ้าโดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้น้ าํ ประปาในศูนย์รังสิ ตดังนี้
1. ขอให้ทุกหน่วยงานร่ วมกันประหยัดการใช้น้ าํ ขอให้ใช้เท่าที่จาํ เป็ น
2. ขอให้ทุกหน่วยงานดําเนินการสํารองนํ้า รองรับกรณี ฉุกเฉิน
3. การรดนํ้าต้นไม้ขอให้ใช้น้ าํ จากคูคลองเท่านั้น
4. หากพบปั ญหานํ้ารั่วขอให้แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องแก้ไขทันที
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามมาตรการแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าที่ฝ่ายบริ หารศูนย์
รังสิ ตเสนอ

- 20 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินกองทุนวิจัยของคณะ ประจําป
งบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยกองทุน
วิจยั ของคณะ พ.ศ. 2555 กําหนดให้คณะจัดตั้งกองทุนวิจยั ของคณะ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจยั ในด้านต่าง ๆ โดยมี
การจัดทําแผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนวิจยั ซึ่งมีจาํ นวน 24 หน่วยงาน ได้ดาํ เนินการ
รายงานรายรับจริ ง-รายจ่ายจริ ง และผลการดําเนินงานกองทุนวิจยั ของคณะ ครั้งที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม
2557 – 31 มีนาคม 2558) โดยสรุ ปคณะต่าง ๆ ใช้เงินกองทุนวิจยั ไปค่อนข้างน้อย ในเวลาที่เหลืออยูป่ ระมาณ 6 เดือน
สามารถเร่ งใช้งบประมาณในส่ วนนี้ได้จากเงินกองทุนวิจยั ของคณะ หากใช้เงินกองทุนวิจยั ของมหาวิทยาลัยหมดไปแล้ว
ซึ่งกองทุนวิจยั ของคณะอาจจะมาจากหลายแหล่ง เช่น เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานภายนอก หรื อเงิน
อุดหนุนที่คณะจัดสรรให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ของเงินงบประมาณรายจ่ายคณะ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า การใช้เงินวิจยั น้อยมีสาเหตุมาจากไม่มีผขู ้ อเงินวิจยั หรื อยังไม่ถึงเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณ
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะเภสัชศาสตร์เป็ นคณะที่ต้ งั ขึ้นใหม่และ มธ. ก็มี
งบประมาณวิจยั จํานวนมาก อาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เขียนบทความจะได้เงินวิจยั จากกองทุนวิจยั ของ
มหาวิทยาลัย จึงทําให้ไม่ได้ใช้กองทุนวิจยั ของคณะ
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับกองทุนวิจยั ของคณะที่ไม่ได้ใช้เกิดจากระเบียบของคณะที่
ปิ ดกั้นการใช้เงินกองทุนวิจยั ในแง่เรื่ องการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ของคณะมาใช้เงินในส่ วนนี้มีเงินทุนในการทําวิจยั
ตํ่ากว่าภายนอก ขณะนี้กาํ ลังแก้ไขระเบียบให้มีความยืดหยุน่ และมีเงินทุนวิจยั เทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอกได้
หลังจากแก้ไขระเบียบแล้วการใช้เงินกองทุนวิจยั ของคณะคงจะดีข้ ึน
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า สําหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่ วน
ของเงินสะสมที่มีมากเพราะคณะใช้เงินรายได้ของคณะสมทบเข้าไปประมาณ 10 ล้านบาท จึงมียอดเงินสะสมที่สูงกว่า
คณะอื่น ส่วนการใช้จ่ายกองทุนวิจยั ในปี 2558 มีการใช้ไปประมาณ 6 ล้านบาท แต่อยูร่ ะหว่างดําเนินการจึงยังไม่ได้สรุ ป
ยอดเงิน
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับรายรับกับรายรับจริ งของกองทุนวิจยั คณะ ปี งบประมาณ
2558 ครั้งที่ 1 ประมาณการรายรับในส่ วนของเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยปี 2557 เหตุใดจึงมีไม่ครบทุกคณะ ซึ่งในกรณี
นี้ควรมีทุกคณะ

- 21 6. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั กล่าวว่า ฝ่ ายวิจยั ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา
7. ประธานกล่าวว่า การรายงานในรู ปแบบนี้ตอ้ งมีความละเอียดในเรื่ องข้อมูล มิฉะนั้นอาจจะเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ และเป็ นผลเสี ยต่อหน่วยงาน และในส่ วนของกองทุนวิจยั ที่มีปัญหาคณะไม่ค่อยใช้งบประมาณ หากเกิด
จากการกําหนดหลักเกณฑ์ที่เคร่ งครัดเกินไปหรื อไม่จูงใจ ทางฝ่ ายวิจยั อาจจะกําหนดแบบแผนหรื อเสนอแนวทางให้แต่
ละหน่วยงานไปทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อเป็ นการกระตุน้ การใช้งบการวิจยั
8. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ระเบียบของมหาวิทยาลัยเรื่ องกองทุนวิจยั ไม่คอ่ ยจูงใจ
โดยเฉพาะเรื่ องอัตราค่าจ้างนักวิจยั ที่นอ้ ยเกินไป และกองทุนวิจยั ต้องอ้างอิงกับระเบียบของมหาวิทยาลัยจึงทําได้ค่อนข้าง
ลําบาก
9. ผูร้ ักษาการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งน่าจะมีการ
กําหนดเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนว่า จะใช้กองทุนนี้เพือ่ เป็ นกลไกในการทําหน้าที่ใด เช่น
การไปร่ วมงานกับแหล่งทุนภายนอก เพราะแต่ละคณะต้องมีกลไกในการทําวิจยั กับหน่วยงานภายนอกอยูแ่ ล้วจึงน่าจะมี
ความยืดหยุน่ ในการกําหนดอัตราทุนวิจยั

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายวิจยั รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง คณะนิติศาสตรเสนอขอปรับปรุงขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
วิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2558
ประธานแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ความว่า “ในกรณี ที่เป็ นภาคสุ ดท้ายที่จะหมดสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องแจ้งความจํานงสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งส่ งร่ างวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ จํานวน 5 ฉบับ เพื่อการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนหมดสภาพการเป็ นนักศึกษา
หากพ้นกําหนดนี้แล้วคณะจะไม่รับพิจารณา”
สํานักทะเบียนและประมวลผลได้ประกาศกําหนดการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปี การศึกษา 2557 โดยมี
กําหนดการดังนี้คือ วันสุ ดท้ายที่ตอ้ งสอบผ่านและอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และวัน
สุ ดท้ายของการแสดงความจํานงขอสอบวิทยานิพนธ์ คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 และวันสุ ดท้ายของการส่ งเล่มฉบับ
สมบูรณ์ คือ วันที่ 16 สิ งหาคม 2558 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศวันเปิ ดภาค 1 ปี การศึกษา 2558 ในวันที่ 17 สิ งหาคม
2558 เนื่องจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ยืน่ หนังสื อมายังคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความจํานงขอสอบวิทยานิพนธ์หลัง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยชี้แจงเหตุผลในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. เนื่องจากเป็ นนักศึกษาปี สุดท้ายของแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะต้องสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็ จสิ้ นภายในปี
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2. เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่สองขึ้นไปคาดหมายว่าจะสามารถสําเร็ จการศึกษาได้ทนั ปี การศึกษานี้ ดังนั้น
หากไม่สามารถดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ภายในปี การศึกษานี้ได้กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพต่อไปอีก
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ซึ่งอาจเป็ นปั ญหาในด้านการเงินสําหรับนักศึกษาที่วางแผนจะสําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา
นี้ และโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งการสอบเข้าทํางานในสายวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา อัยการ เป็ นต้น
3. เป็ นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก การที่ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาตามกําหนดจะ
ส่ งผลให้นกั ศึกษาต้องดําเนินการเพื่อขอขยายระยะเวลาต่ออีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ทําให้ระยะเวลาในการชดใช้ทุน
นานขึ้น และส่ งผลกระทบต่อโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน
คณะนิติศาสตร์ได้พิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าวของนักศึกษาแล้วเห็นว่า นักศึกษามีความจําเป็ นที่จะต้อง
ยืน่ ขอสอบวิทยานิพนธ์ล่าช้ากว่าเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นควรขอยกเว้นการบังคับใช้ประกาศกําหนดการการทํา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประจําปี การศึกษา 2557 และการบังคับใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ที่จะสําเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2557
ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์เห็นว่าระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ดังกล่าวมีความเคร่ งครัดเกินไป และไม่เปิ ดช่องให้คณะใช้ดุลยพินิจหากกรณี ที่มี
เหตุผลและความจําเป็ น ทําให้กระทบต่อการบริ หารของหลักสู ตรและเป็ นการปิ ดโอกาสให้การสําเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายทั้งที่นกั ศึกษามีศกั ยภาพเพียงพอที่จะสามารถจบการศึกษาได้ จึงเห็นสมควรให้ฝ่ายวิชาการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุ งระเบียบฯ ข้อ 9 ให้มีความยืดหยุน่ มากขึ้น ดังนี้ “ในกรณี ที่เป็ นภาคสุ ดท้ายที่จะหมดสภาพการเป็ น
นักศึกษา นักศึกษาจะต้องแจ้งความจํานงสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งส่ งร่ างวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ จํานวน 5 ฉบับ เพื่อการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนหมดสภาพการเป็ น
นักศึกษา หากพ้นกําหนดนี้แล้วคณะจะไม่รับพิจารณา เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ นและได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นราย
กรณี ไป”
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ในกรณี น้ ีอาจจะทําให้เกิดความไม่ยตุ ิธรรม เพราะ
นักศึกษารายอื่นได้ถูกรี ไทร์ไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถดําเนินการได้ตามเวลาที่กาํ หนด หากมีการแก้ไขในเรื่ องนี้กจ็ ะ
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน และหากมีการแก้ไขก็ตอ้ งมีผลย้อนหลังให้กบั นักศึกษาทุกคนที่พน้ สภาพในปี 2558 หลายคณะ
ก็คงมีลกั ษณะเช่นนี้ โดยข้อเท็จจริ งแล้วในหลักสูตรต้องมีการติดตามว่ามีนกั ศึกษาที่จะหมดเขต 5 ปี เมื่อใด เพราะระดับ
ปริ ญญาโทการเรี ยนขั้นตํ่าใช้เวลา 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และเมื่อแก้ไขระเบียบให้คณะนิติศาสตร์คณะอื่นก็จะปฏิบตั ิอย่างไร
ให้เกิดความยุติธรรม

- 23 2. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า กรณี ของคณะนิติศาสตร์มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลาย
หลักสู ตร และมีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี และหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายมหาชนมีระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี ประเด็นของนักศึกษาที่พบคือ บางรายมีอาจารย์ที่ปรึ กษาขอเวลา
ในการพิจารณาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีจาํ นวนนักศึกษาค่อนข้างมาก ในแง่ของการติดตามมีการประกาศและเร่ งรัดให้
นักศึกษาแจ้งความจํานงพร้อมส่ งร่ างวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ แต่ในบางกรณี เป็ น
ความจําเป็ นที่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา
3. ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้ไม่ใช่เป็ นการขยายเวลาจบการศึกษา แต่เป็ นการขยายเวลายืน่ ความจํานงใน
การสอบ เดิมต้องยืน่ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 แต่จะขอเลื่อนเวลาการยืน่ ออกไปเล็กน้อยได้หรื อไม่
4. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีหากคณะนิติศาสตร์ทาํ ได้ทุกคณะก็ตอ้ งดําเนินการเหมือนกัน
โดยใช้หลักการเดียวกัน
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีได้เลยกําหนดเวลาแล้ว และมีนกั ศึกษาหลายคนที่หมด
สภาพไปแล้ว หากเรี ยกกลับมาอีกครั้งอาจจะเกิดปัญหามาก ส่ วนโครงการเลี้ยงตัวเองหลายโครงการอาจมีการจ่ายเงินเพื่อ
รักษาสภาพนักศึกษาสําหรับปี การศึกษาหน้าจะทําให้เกิดความวุน่ วายเพิม่ ขึ้นอีก
6. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่ได้เป็ นการพิจารณาแบบทัว่ ไปแต่เป็ นเรื่ องการพิจารณาถึงความล่าช้าใน
การยืน่ เรื่ องที่ไม่ได้เกิดจากตัวนักศึกษา
7. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในการยืน่ เรื่ องเจ้าหน้าที่จะนับเวลา 4 เดือน
ตรง ในระเบียบเขียนไว้วา่ หากพ้นกําหนดเวลา 4 เดือนจะห้ามสอบ ทางสํานักทะเบียนและประมวลผลได้กาํ หนดวัน
สุ ดท้ายที่ตอ้ งสอบผ่านและอนุมตั ิเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และวันสุ ดท้ายของการแสดงความ
จํานงขอสอบคือ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 หากมีการเลื่อนกําหนดก็จะกระทบกับวันที่กาํ หนดไว้เดิม
8. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีใช้เกณฑ์ 60 วัน เนื่องจากเป็ นนักศึกษาปี สุ ดท้าย ต้องยืน่ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 60 วันก่อนหมดสภาพการเป็ นนักศึกษา แต่การขออนุมตั ิในครั้งนี้เป็ นนักศึกษาที่ยนื่ ความจํานงแล้วแต่ล่าช้า แต่
สําหรับนักศึกษาที่พน้ สภาพไปแล้วคงไม่มีการเรี ยกกลับมา
9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า หากเป็ นเช่นนี้ตอ้ งแยกแยะเป็ นรายกรณี เพราะบางกรณี เกิดขึ้นจาก
ความบกพร่ องของนักศึกษา บางกรณี เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการของคณะที่ตอ้ งดูแลให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทําหน้าที่ใน
ส่ วนนี้ รวมถึงกรณี อื่น ๆ ในกรณี น้ ีทางคณะนิติศาสตร์บริ หารจัดการภายในได้หรื อไม่ เช่น ให้ยนื่ เรื่ องไว้ภายใน
กําหนดเวลาและไปเร่ งรัดอาจารย์ที่ปรึ กษาแทนการขอแก้ไขระเบียบ
10. ประธานกล่าวว่า เดิมไม่มีหลักเกณฑ์น้ ีแต่เป็ นการประกาศโดยทัว่ ไปของแต่ละคณะ แต่เกณฑ์น้ ี
เกิดขึ้นเพื่อป้ องกันการมีปัญหากับนักศึกษาว่า ในการเรื่ องการส่ งและการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรื อการค้นคว้า
อิสระ เพื่อให้มีกรอบช่วยในการบริ หารจัดการ ในอดีตไม่มีปัญหาแต่มีขอ้ กังวลว่า หากนักศึกษามาส่ งเมื่อใกล้สิ้นสภาพ
นักศึกษา อาจจะตั้งกรรมการสอบไม่ทนั หรื อสอบแล้วแก้ไขต้นฉบับส่งไม่ทนั ซึ่งเป็ นปัญหาเล็กน้อย คณะนิติศาสตร์
เสนอเรื่ องนี้เพือ่ ขอยืดหยุน่ เวลาให้นกั ศึกษาที่แสดงความจํานงขอสอบวิทยานิพนธ์หลังวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ขอให้

- 24 มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป จํานวน 44 ราย และเสนอต่ออธิการบดีวา่ มีเหตุผลความจําเป็ นที่ยนื่ ช้ากว่าวันที่ 19
มิถุนายน 2558 อย่างไร
11. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า การให้นกั ศึกษาจบการศึกษาจะเป็ นเรื่ องที่ดี
หากไม่กระทบกับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็ นเรื่ องที่สามารถยืดหยุน่ ได้และจะเป็ นผลดีต่อประเทศชาติที่มหาวิทยาลัยจะ
ผลิตบุคลากรออกไปพัฒนาประเทศชาติ
12. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า โดยปกติขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 จะกําหนดระยะเวลา 4 เดือนสําหรับนักศึกษาที่สอบเค้าโครงแล้วและจะสอบปิ ดเล่มได้ตอ้ งรอเวลา 4 เดือน
ผ่านไป เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ระยะเวลา 4 เดือนตามข้อบังคับจะไม่ใช้บงั คับกับนักศึกษาปี 4
หรื อปี สุ ดท้าย แต่ในกรณี น้ ีถูกบังคับด้วยระเบียบ มธ. พ.ศ. 2558 ว่านักศึกษาต้องยืน่ ความจํานงขอสอบก่อน 60 วัน ก่อน
หมดสภาพการเป็ นนักศึกษา ทั้งที่ขอ้ บังคับหลักไม่ได้กาํ หนดเรื่ องระยะเวลา 4 เดือนไว้ เพราะเห็นว่า กรณี ของนักศึกษาปี
สุ ดท้ายเป็ นข้อยกเว้น ประเด็นที่สอง การยืน่ ความจํานงขอสอบวิทยานิพนธ์มีการยืน่ หลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2558
นานหรื อไม่ สําหรับกรณี น้ ีเป็ นการยืน่ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2558
13. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกล่าวว่า สําหรับกรณี น้ ีควรเห็นประโยชน์ของนักศึกษาเป็ นที่ต้ งั หาก
ดําเนินการเป็ นการภายในก็คงไม่มีปัญหาใด
14. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า สําหรับนักศึกษาจํานวน 44 คน ไม่ใช่
นักศึกษาปี สุ ดท้ายทั้งหมดใช่หรื อไม่ เพราะมีนกั ศึกษาชั้นปี สองที่คาดหมายว่าจะสามารถสําเร็ จการศึกษาได้ทนั ปี
การศึกษานี้ ในกรณี น้ ีควรจะมีการพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป มิฉะนั้นจะเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้กบั นักศึกษาชั้นปี สองที่
จะจบการศึกษาแต่ไม่จบและต้องชําระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพต่อไปอีก เมื่อพิจารณาแล้วเกิดความกังวลใจ
เนื่องจากนักศึกษาคณะอื่นก็เป็ นลักษณะนี้
15. ประธานกล่าวว่า คณะนิติศาสตร์เสนอมาในสองกรอบ เพราะข้อบังคับไม่ได้เขียนเรื่ องระยะเวลา
นอกเหนือจากการที่จะจบการศึกษาต้องสอบปิ ดเล่มหลังจากที่สอบเค้าโครงไปแล้ว 4 เดือน แต่เรื่ องการส่ งเล่มว่าต้องส่ ง
ภายในวันที่เท่าใดไม่ได้เขียนไว้ เป็ นการออกระเบียบเพือ่ การบริ หารจัดการ โดยให้นกั ศึกษาปี สุ ดท้ายส่ งผลงานเพื่อสอบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน เพราะเกณฑ์สาํ หรับปี สุ ดท้ายไม่ได้ใช้เกณฑ์ 4 เดือนเป็ นตัวกําหนด แต่เมื่อมีปัญหาในการจัด
สอบ การแก้ไขเล่มให้ส่งได้ทนั กําหนด มหาวิทยาลัยจึงมีการออกระเบียบกําหนดวันในการส่ งเพือ่ ขอสอบสําหรับปี
สุ ดท้าย นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อต้องส่ งผลงานเพื่อขอสอบอย่างน้อย 60 วัน ก่อนหมดสภาพ เมื่อคณะพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่ได้กาํ หนดโดยข้อบังคับ แต่เป็ นระเบียบที่อธิการบดีและ ก.บ.ม. กําหนดเอง คณะนิติศาสตร์จึงขอเสนอในสอง
ประเด็นคือ การกําหนดวันยืน่ ความจํานงขอสอบวิทยานิพนธ์จากวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จะขอยืดหยุน่ ได้หรื อไม่
ประเด็นที่สองคือ หากจะขอให้อธิการบดีพิจารณาเป็ นรายกรณี ไปเห็นว่าจําเป็ น จึงจะขอแก้ไขระเบียบที่ประชุมจะเห็น
ด้วยหรื อไม่
16. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า เห็นว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องเฉพาะกิจน่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และคงมี
นักศึกษาจํานวนหนึ่งนอกเหนือจาก 44 คนนี้ที่ทาํ ได้ตามเกณฑ์ จึงถือว่าเกณฑ์น้ ีน่าจะเหมาะสมอยูแ่ ล้วไม่น่ามีการ

- 25 เปลี่ยนแปลง ส่ วนเรื่ องกําหนดเวลา น่าจะมีการยืน่ เรื่ องก่อนที่จะครบกําหนดเวลาเพื่อขออนุมตั ิจะได้กาํ หนดเวลาชัดเจน
ว่าจะเลื่อนไปนานเท่าใด แต่หากพิจารณาจากเรื่ องที่เสนอมาลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเลยกําหนดเวลายืน่ ความจํานง
ขอสอบวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ไปแล้ว ประเด็นที่สอง การขอแก้ไขในครั้งนี้นกั ศึกษาจะได้ประโยชน์จากการที่ยงั ไม่ได้
ใช้เกณฑ์น้ ีตามระเบียบที่ปฏิบตั ิอยู่ ข้อเสนอนี้ควรมีการกําหนดเวลาว่าควรจะยืดระยะเวลาออกไปกี่วนั เพื่อขออนุมตั ิจะ
เหมาะสมกว่า และเหตุผลสามข้อของนักศึกษาไม่ใช่เหตุแห่ งการทําให้ยนื่ เรื่ องตามเวลาที่กาํ หนดได้ แต่เป็ นผลที่จะ
เกิดกับนักศึกษามากกว่า แต่หากย้อนไปที่คณะก็เป็ นเรื่ องที่อาจารย์ที่ปรึ กษาไม่สามารถทําให้นกั ศึกษายืน่ สอบได้ทนั เวลา
ขอเสนอให้พจิ ารณาประเด็นเหล่านี้ประกอบและให้พิจารณาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก
17. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกหลักสูตรและ
เป็ นเรื่ องของการบริ หารจัดการ การที่จะช่วยเหลือนักศึกษาเป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ แต่จะขัดกับความเป็ นธรรมที่คณะอื่นก็มี
กรณี น้ ีเกิดขึ้น และในกรณี ของคณะนิติศาสตร์มีนกั ศึกษาที่ยนื่ ความจํานงขอสอบล่าช้าถึง 44 คน ถือว่าเป็ นจํานวนมาก
ผิดปกติ มีความผิดพลาดในการบริ หารจัดการหรื อไม่ และเหตุผลสามข้อที่อา้ งอิงไม่สมเหตุผล เพราะนักศึกษาบางคน
รหัส 56 ยังไม่หมดสภาพนักศึกษา จะมีวิธีการดําเนินการรู ปแบบอื่นหรื อไม่
18. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า ในส่ วนของคณะนิติศาสตร์ในปี การศึกษา 2557 ค่อนข้างมี
ปัญหามาก มีนกั ศึกษาที่ยนื่ จบล่าช้ากว่าเดิมจํานวนมากทั้งที่มีการประกาศตามปกติ แต่ในปี การศึกษา 2557 มีคณาจารย์
หลายท่านที่พจิ ารณาค่อนข้างล่าช้าและมีนกั ศึกษามาร้องเรี ยนกับคณบดีคณะนิติศาสตร์วา่ ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา
แต่อาจารย์ยงั ไม่ลงนามให้สอบและมีการลงนามในภายหลัง ซึ่งเลยกําหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ไปแล้ว แต่ส่วนหนึ่งก็
เป็ นความผิดพลาดของคณะที่ไม่ได้จาํ แนกนักศึกษาชั้นปี สี่ และไม่ใช่ช้ นั ปี สี่ นักศึกษาที่เห็นควรให้มีการยืดเวลาให้คือ
นักศึกษาชั้นปี สี่ เพราะการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
พ.ศ. 2558 ข้อ 9 จะใช้เฉพาะกับนักศึกษาชั้นปี สี่ เท่านั้น ส่วนนักศึกษาปี ที่สองและปี ที่สามจะไม่ได้ประโยชน์จากส่ วนนี้
19. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ระเบียบนี้เป็ นระเบียบที่ออกโดยฝ่ ายวิชาการ และได้มีการ
พิจารณากลัน่ กรองมาจากหลายที่ประชุม สําหรับข้อคิดเห็นในเรื่ องนี้คือ ประเด็นแรก วันยืน่ เรื่ องกับวันจบการศึกษา
เป็ นคนละเรื่ องกัน และระเบียบนี้ได้กาํ หนดว่าต้องยืน่ เรื่ องก่อน 60 วัน จึงทําให้เกิดความเคร่ งครัดเกินไปตามที่คณะ
นิติศาสตร์เสนอ แต่กรณี น้ ีสามารถบริ หารจัดการภายในได้โดยไม่ตอ้ งแก้ไขระเบียบ ในทางปฏิบตั ิสถาบันการศึกษาส่ วน
ใหญ่ในต่างประเทศจะไม่กาํ หนดวันหลายวัน จะกําหนดเฉพาะวันสิ้ นสภาพนักศึกษา ส่ วนที่เหลือเป็ นการบริ หารจัดการ
ภายในของคณะ หากยึดประโยชน์นกั ศึกษาและความเมตตาของอาจารย์และผูบ้ ริ หารเป็ นที่ต้ งั ขอเสนอหลักการคือ ให้
ยืดเวลาการพ้นสภาพนักศึกษา แต่วนั ขอสอบให้ยดื หยุน่ ได้เล็กน้อยเฉพาะกรณี ของนักศึกษาที่จะหมดสภาพ หากยืดหยุน่
ให้ตอ้ งขอสอบและให้จบการศึกษาภายในกําหนดวันสิ้นสภาพนักศึกษาเดิม ไม่รวมนักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ ที่ยงั ไม่เข้าข่าย
พ้นสภาพ
20. ประธานกล่าวว่า เข้าใจว่าที่ประชุมอาจจะสับสนว่า เมื่อเลยกําหนดมาแล้วจะให้ยอมรับได้อย่างไร
แต่หากเข้าใจเหตุผลว่า ที่เลยกําหนดมามีเหตุผลความจําเป็ นอย่างไร และเป็ นความผิดของนักศึกษาหรื อไม่ ในกรณี ของ
คณะนิติศาสตร์เปิ ดรับนักศึกษาปริ ญญาโทจํานวน 200 กว่าคน แต่มีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่ดูแลวิทยานิพนธ์เพียงและต้อง

- 26 ตรวจวิทยานิพนธ์จาํ นวนมาก ซึ่งเป็ นสภาพความเป็ นจริ งที่ตอ้ งยอมรับและเป็ นปัญหาด้านการบริ หารจัดการ ส่ วนเหตุผล
ในเชิงมนุษยธรรม หากมีนกั ศึกษาที่ถอดใจไปแล้วและมีการอนุมตั ิให้ยดื หยุน่ เวลายืน่ สอบได้ คณะจะไม่รับเพราะถือว่า
ถอดใจไปแล้ว ส่ วนนักศึกษาที่ทาํ ผลงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วและอาจารย์จะให้ผา่ นหรื อไม่จะมีกระบวนการในการสอบ
หรื อไม่ เป็ นเรื่ องเชิงบริ หาร แต่ไม่ผา่ นเรื่ องทางเทคนิค เช่น นักศึกษาบางคนไม่จบการศึกษาเนื่องจากยังไม่ได้สอบวิชา
ภาษาอังกฤษ แต่กรณี ของคณะนิติศาสตร์นกั ศึกษาได้ผา่ นกระบวนการทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงว่า คณะจะจัดสอบให้
หรื อไม่ เพราะติดเกณฑ์เรื่ องกําหนดวันขอสอบตามที่ระเบียบกําหนดไว้ หากที่ประชุมเห็นชอบให้อธิการบดีไปพิจารณา
เป็ นรายกรณี วา่ มีเหตุผลสมควรหรื อไม่ และที่ประชุมได้ให้หลักการมาว่า ให้ใช้กบั นักศึกษาปี สุ ดท้ายเท่านั้นเพราะจะมี
ผลเรื่ องการพ้นสภาพนักศึกษา และประเด็นที่สองที่คณะนิติศาสตร์เสนอคือ ขอยืดหยุน่ ระเบียบได้หรื อไม่ เพราะระเบียบ
ที่กาํ หนดไว้วา่ ต้องยืน่ ความจํานงขอสอบล่วงหน้า 60 วันก่อนหมดสภาพนักศึกษา กรณี น้ ีขอให้มีการยืดหยุน่ โดยให้
อธิการบดีพิจารณาเป็ นกรณี ไป
21. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกล่าวว่า สํานักทะเบียนและประมวลผลมีเหตุผลในเรื่ องการกําหนดวัน
สุ ดท้ายของการรับเล่มวิทยานิพนธ์ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 เป็ นวันก่อนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่ หากที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ยดื หยุน่ วันที่รับเล่มวิทยานิพนธ์เป็ นวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อาจจะไม่มีปัญหา แต่ไม่สามารถยืดไปถึงวันที่ 31
สิ งหาคม 2558 ได้ และเรื่ องนี้จะกระทบกับระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ดว้ ย
22. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่ใช่ความบกพร่ องของนักศึกษา
แต่เป็ นความบกพร่ องของอาจารย์และการบริ หารจัดการภายในคณะ ซึ่งควรดูแลนักศึกษาในเรื่ องนี้
23. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า กรณี ที่นกั ศึกษาไม่ผดิ สมควรได้รับการ
พิจารณา แต่การพิจารณาคงต้องมีวิธีการที่ไม่ใช่รูปแบบนี้ เพราะการอนุมตั ิยอ้ นหลังอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้
ประเด็นที่สอง การพิจารณาต้องพิจารณาจากเหตุผลที่วา่ ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา และหากมีหลักฐานยืนยันว่าส่ งให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนหน้านี้แล้วขอให้นาํ หลักฐานนั้นมาพิจารณาด้วย
24. ประธานกล่าวว่า กรณี ที่คณะนิติศาสตร์เสนอแก้ไขระเบียบนี้เพราะเห็นเจตนารมณ์ของระเบียบนี้
แตกต่างจากที่ประชุม เพราะการกําหนดเวลาไว้ในระเบียบเป็ นอุปสรรคต่อนักศึกษามากกว่า ซึ่งเป็ นวิธีคิดที่แตกต่างของ
คณะนิติศาสตร์ และมองเรื่ องเหล่านี้เป็ นเรื่ องการบริ หารและสามารถบริ หารได้ แต่มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดเกณฑ์ข้ ึนมาว่า
ต้องยืน่ ขอสอบภายใน 60 วัน จึงทําให้เกิดปัญหาขึ้น และที่ประชุมอาจเห็นว่า หากยืดหยุน่ ให้คณะนิติศาสตร์คณะอื่น ๆ ก็
จะได้รับผลกระทบ
25. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า ประเด็นเรื่ องการแก้ไขระเบียบที่เห็นว่าเป็ น
ปั ญหาควรพิจารณาให้มีผลในปี การศึกษา 2558 เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกคณะ ส่ วนปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดกับ
คณะนิติศาสตร์ให้พิจารณาเป็ นรายกรณี สาํ หรับนักศึกษาที่ไม่ได้ทาํ ผิด ส่ วนนักศึกษาที่ไม่เข้าเกณฑ์กใ็ ห้ดาํ เนินการตาม
กรณี ปกติ ส่วนระเบียบทัว่ ไปอาจจะให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาระเบียบเพื่อให้ทุกคณะรับได้
26. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีที่ประชุมเห็นว่าควรให้คณะนิติศาสตร์ไปตรวจสอบความล่าช้าภายใน
คณะก่อน และการแก้ไขระเบียบอาจจะไม่ใช่หนทางในเบื้องต้นเพราะได้มีการประกาศไปแล้ว ส่ วนเรื่ องที่เป็ นปัญหาใน

- 27 การจัดการให้คณะนิติศาสตร์พิจารณาว่า มีขอ้ ติดขัดอย่างไรและให้คณะดําเนินการต่อไปตามเหตุผลความจําเป็ น
27. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกล่าวว่า เห็นด้วยว่าให้ดาํ เนินการไปก่อนแต่ยงั ไม่ตอ้ งแก้ไขระเบียบ
28. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า ขอรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาคือ หากเป็ นกรณี ที่
ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาให้คณะไปดําเนินการจัดการในเรื่ องนี้ แต่ส่วนที่เป็ นความรับผิดชอบของนักศึกษาและไม่ใช่
นักศึกษาชั้นปี ที่สี่ให้ดาํ เนินการไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่วนเรื่ องการขอแก้ไขระเบียบ คณะนิติศาสตร์ยงั เห็น
ความจําเป็ นที่จะต้องขอแก้ไขระเบียบในอนาคตต่อไป
29. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากคณะกลับไปตรวจสอบนักศึกษาเสร็ จแล้วต้องขออนุมตั ิวา่ มี
นักศึกษายืน่ เรื่ องมาก่อนและคณะจําเป็ นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานทําให้ยนื่ เรื่ องไม่ทนั ซึ่งเป็ นปัญหาการบริ หาร
ของคณะชัดเจนเป็ นเรื่ องที่สามารถดําเนินการได้ จึงขออนุมตั ิวา่ ยืน่ เรื่ องล่าช้าเนื่องจากกระบวนการของคณะ ไม่ใช่ขอ
อนุมตั ิขยายเวลา
30. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า หากมีหลักฐานว่า ยืน่ ก่อนเวลาที่กาํ หนด
ก็ไม่ตอ้ งดําเนินการใด ๆ เพราะถูกต้องตามระเบียบให้คณะบริ หารจัดการภายในได้ทนั ที

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้คณะนิติศาสตร์ไปพิจารณาเป็ นรายกรณี วา่ นักศึกษารายใดที่แจ้งความ
จํานงมีเหตุผลที่จะพร้อมขอสอบภายในเวลาที่กาํ หนดได้ ให้คณะนิติศาสตร์ดาํ เนินการตามกรณี ปกติ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558 ในวันจันทร์ที่ 10 สิ งหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคาร
โดมบริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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U
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