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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 14/2558

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

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

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
และรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปรี ยา แก้วละเอียด แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
13. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

-225. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
26. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
27. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์
28. อาจารย์ ดร.สิ ทธิพล
เครื อรัฐติกาล
29. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
30. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
31. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี

คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
รักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
แทนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์
32. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
34. นางสาวสุ ภาพร
ชัยธัมมาปกรณ์ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
35. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
36. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กลุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
37. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
38. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
39. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
40. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
41. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
42. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
43. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ฐิรโฆไท
รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
44. นายมนตรี
เพื่อประชาธิปไตย
45. นางสาวนันทิญา
สุ นทรไชยกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
46. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์
47. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
48. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
49. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
50. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์

เมฆไตรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์

-32. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
6. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
6. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
7. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
8. นายวสันต์
ภัยหลีกลี้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตแห่ง มธ.
9. นายสมบัติ
แก้วปกาศิต ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
10. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต ที่ปรึ กษาด้านทรัพยากรมนุษย์
11. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
12. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
13. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
14. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
15. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
16. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
17. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
18. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
19. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2558
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้มีการ
ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 ที่ผา่ นมา และได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้เปลี่ยนสถานภาพได้ปีละสองครั้ง ครั้งแรกในปี 2558 สามารถยืน่ ความ
จํานงได้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม 2558 ส่ วนวันสุ ดท้ายของการยืน่ ความจํานงในรอบแรกคือ วันที่ 21 กันยายน 2558 โดย
ยืน่ ความจํานงที่หน่วยงานต้นสังกัด และขณะนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ได้แล้ว โดย
จะมีสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ขอให้คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบัน นําข้อมูลดังกล่าว
ไปชี้แจงให้กบั บุคลากรที่เป็ นข้าราชการภายในหน่วยงานทราบ และจะยึดวันที่ที่ปรากฏในใบแสดงความจํานงของการ
เปลี่ยนสถานภาพ หากยืน่ หลังวันที่ 21 กันยายน 2558 จะต้องเป็ นรุ่ นที่สองในการเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า หลังจากมีการเปลี่ยนสถานภาพแล้วเรื่ องการรับบําเหน็จบํานาญจะ
เป็ นอย่างไร
ประธานกล่าวว่า ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้บาํ นาญ เพราะต้อง
ลาออกจากราชการ โดยได้รับบํานาญตามหลักเกณฑ์ของข้าราชการบํานาญตามปกติ โดยจะได้รับบํานาญภายใน 3-4
เดือนหลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และจะได้บาํ เหน็จดํารงชีพ 200,000 บาท โดยสรุ ปคือ จะได้รับบํานาญ ได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น 40% และได้รับบําเหน็จดํารงชีพ 200,000 บาท
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในแบบฟอร์มมีเฉพาะช่องให้เลือกว่า เมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้วไม่
เป็ นสมาชิก กบข. โดยข้อเท็จจริ งแล้วต้องมีช่องเมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้วยังเป็ นสมาชิก กบข. ด้วย ซึ่งในแบบฟอร์มไม่มี
ประธานกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการแก้ไขแล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า หากยังไม่ออกจาก กบข. และยังไม่รับบํานาญจะมีผลดีอย่างไร
บํานาญจะเพิ่มขึ้นไปถึงอายุ 60 ปี ทําให้ได้รับเงินบํานาญเพิ่มขึ้นใช่หรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า การคํานวณบําเหน็จบํานาญขึ้นอยูก่ บั ว่ายังอยูก่ บั
กบข. ต่อหรื อไม่ เพราะหากยังเป็ นสมาชิก กบข. ก็ยงั ต้องส่ งเงินต่อไปเรื่ อย ๆ ก็จะได้เงินหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว
เพิ่มขึ้น แต่หากต้องการออกจาก กบข. หลังจากเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์
ที่ กบข. กําหนด เมื่อออกจาก กบข. แล้วมหาวิทยาลัยยังมีนโยบายให้เข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูท้ ี่ออกจาก กบข.
เพื่อเพิ่มเงินสะสมให้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ที่ออกจากระบบราชการแล้วยังส่ งเงินให้ กบข. จํานวนปี ที่
นํามาคูณแล้วหารด้วย 50 จะเพิ่มขึ้น และจะทําให้บาํ นาญเพิ่มขึ้นด้วยใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า หากเป็ นข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพต้องออกจากระบบบําเหน็จบํานาญโดยสภาพ
บังคับ หากเป็ น กบข. จะอยูต่ ่อหรื อไม่อยูต่ ่อก็ได้ แต่ได้มีการแจ้งฝ่ ายบุคคลว่า ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพต้องมี

-5กองทุนสํารองเลี้ยงชีพรองรับ แต่ไม่สามารถอยูท่ ้ งั กบข. และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้ มหาวิทยาลัยจะจ่ายสมทบให้
เพียงอย่างเดียว
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า หากจะเป็ นสมาชิก กบข. ต่อต้องมีอายุราชการไม่เกิน
35 ปี เพราะหากเกินแล้วจะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมอีก หรื อหากเงินเดือนเต็มขั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ ผูท้ ี่เปลี่ยนสถานะ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยจะมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้ สิ ทธิในการรักษาพยาบาลเดิมจะกลายเป็ นสิ ทธิ
สํารองหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีผลกระทบใด ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพสามารถใช้สิทธิขา้ ราชการ
บํานาญในการรักษาพยาบาลได้ แต่มหาวิทยาลัยจะมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไว้ให้เป็ นทางเลือกสําหรับผูท้ ี่เปลี่ยน
สถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับผูท้ ี่เป็ นสมาชิก กบข. เดิมแล้วเปลี่ยนสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยก็ยงั จ่ายเงินสมทบให้ต่อไป
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า สิ ทธิขององค์กรเมื่อมีการทําสัญญาร่ วมงาน
กับหน่วยงานเอกชนจะมีผลกระทบหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่มีผลกระทบใด เพราะ มธ. ยังคงเป็ นหน่วยงานของรัฐ แต่มีสถานะเป็ น
องค์การมหาชน
ผูแ้ ทนประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า หากเปลี่ยนสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็ นสมาชิก
กบข. ผลตอบแทนที่จะได้รับจะสิ้ นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่เปลี่ยนสถานภาพหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีผลตอบแทนจะได้รับต่อเนื่องไปถึงเกษียณอายุราชการ และมหาวิทยาลัยก็จะ
จ่ายสมทบให้เช่นเดิม ในกรณี น้ ีตอ้ งทําความเข้าใจว่า กบข. บําเหน็จบํานาญ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คือ การได้เงิน
หลังจากเกษียณอายุไปแล้ว และขอแนะนําว่า หากออกจาก กบข. แล้วไม่มีกองทุนรองรับนั้นไม่เห็นด้วย ควรจะต้องมี
การลงทุนอื่นด้วย ส่ วนผูท้ ี่อยูใ่ นระบบบําเหน็จบํานาญเมื่อถูกบังคับให้ออกจากระบบแล้วควรเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพื่อให้มีเงินสมทบเพิ่มขึ้นก่อนเกษียณอายุ
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี ที่ลาออกจากสมาชิก กบข. หรื อไม่เป็ น
สมาชิก กบข. แล้วประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพต้องกรอกข้อมูลแสดงความจํานงค์ในการรับสิ ทธิประโยชน์ในการรับ
บําเหน็จบํานาญอย่างไร
ประธานกล่าวว่า กรณี เป็ นสมาชิก กบข. จะมีช่องให้กรอกว่าจะขอเป็ นสมาชิก กบข. ต่อ หรื อจะขอ
ลาออกจากสมาชิก กบข. แล้วขอรับผลประโยชน์อย่างไร ซึ่งแต่ละคนต้องพิจารณาเองว่าจะเลือกรับผลประโยชน์ใน
ลักษณะใด
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1.2 เรื่อง กรณีการรองเรียนผานสื่อออนไลน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบนั มีการแสดงความคับข้องใจและมีการให้ร้ายกันผ่าน

-6สื่ อออนไลน์ ขณะนี้มีสองหน่วยงานที่ร้องเรี ยนมาที่อธิการบดีและกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยจะทําการสอบสวนในเรื่ องนี้
ขอให้คณบดีท้งั สองคณะที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตัวเองด้วย เพราะในทางกฎหมายการให้ร้ายกันใน
สื่ อออนไลน์ถือว่าเป็ นการหมิ่นประมาทมีโทษปรับและจําคุกและผิดวินยั ด้วย หากมีเรื่ องร้องเรี ยนอย่างเป็ นทางการ
มหาวิทยาลัยจะทําการสอบสวนในทุกกรณี ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งด้วยคําพูดหรื อถ้อยคํา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า การร้องเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ถือว่าเป็ นทางการ
หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า เป็ น แต่หากต้องการให้เป็ นทางการถูกต้องตามระเบียบราชการจริ ง ๆ ขอให้ผู ้
ร้องเรี ยนทําเอกสารให้ถูกต้องตามกระบวนการ แต่กรณี น้ ีถือว่าเป็ นการร้องเรี ยนโดยพิจารณาจากเนื้อหาไม่ใช่วิธีการ
ซึ่งคณบดีตอ้ งพิจารณาในเรื่ องนี้ดว้ ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง หนังสือและเอกสารที่มีหนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหนังสื อและเอกสารที่หน่วยงานนํามาแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร์ ประจําเดือนสิ งหาคม 2558 ปี ที่ 48 ฉบับที่ 5 ของงานสื่ อสารองค์กร
2. จุลสารสถาบันภาษา ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนธันวาคม – เดือนมิถุนายน 2558 ของสถาบันภาษา
3. หนังสื อแนวปฏิบตั ิที่ดีจากการจัดการความรู ้ของ มธ. ปี การศึกษา 2556 ของกองส่ งเสริ มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 12/2558 เมือ่ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558
ประธานแถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดีลงวันที่ 4 สิ งหาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้เสนอ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดย
หนังสื อเวียนแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์และกําหนดให้ขอแก้ไขภายในวันที่ 14 สิ งหาคม 2558 เนื่องจากได้พน้
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ

-73.1.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ
ประจําป 2558
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา ให้กบั คณะศิลปศาสตร์เป็ นกรณี พิเศษ
เพื่อทดแทนอัตราของอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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3.1.2 เรื่อง สํานักงาน ก.พ. มีมติใหยุบเลิกอัตราลูกจางประจําที่วางลง จํานวน
17 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและ
นโยบายกําลังพลภาครัฐของสํานักงาน ก.พ. ได้มีมติให้ยบุ เลิกอัตราลูกจ้างประจําที่วา่ งจากการเกษียณอายุระหว่างปี 2556
ในส่ วนของ มธ. จํานวน 17 อัตรา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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3.1.3 เรื่อง กฎ ก.พ.อ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออก
จากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. 2558
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสัง่ ให้
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพเกิดประสิ ทธิผล
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 กรกฏาคม 2558 โดยเป็ นการกําหนดวิธีการที่จะใช้กบั ข้าราชการที่มีผลการ
ปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการปรับปรุ งไม่เกินสามรอบการประเมิน ในส่ วนนี้
ต้องให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ลงนามหนังสื อรับรองเพื่อปรับปรุ งตัวเอง หากปรับปรุ งแล้วไม่เป็ นที่พอใจผูบ้ งั คับบัญชาจะมี 3 วิธี
ที่จะเลือกปฏิบตั ิคือ สัง่ ให้ออกจากราชาการ สัง่ ให้ปรับปรุ งหรื อพัฒนาตัวเองเป็ นครั้งที่สอง หรื อผูถ้ ูกประเมินจะขอออก
จากราชการเอง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

-8คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรณี น้ ีมีเงื่อนไขเวลาในการประเมินมากน้อยเพียงใด เช่น ปกติในการประเมิน
ข้าราชการมีกาํ หนดสองครั้งต่อปี
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีกาํ หนดไว้ไม่เกินสามรอบการประเมิน แต่
หากต้องการให้พฒั นาตัวเองก็ตอ้ งมีกรอบในการพิจารณาว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใด การประเมินแล้วไม่ผา่ นเป็ นเหตุให้
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วจึงมาทําข้อตกลงกันว่าต้องแก้ไขในเรื่ องใด โดยให้เวลาไม่เกินสาม
รอบการประเมินหรื อปี ครึ่ ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนแต่ไม่ถึง 4% ต่อปี จะเป็ นไปตาม
ระเบียบนี้ดว้ ยหรื อไม่ เพราะบางกรณี ไม่ผา่ นเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่า
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีไม่เกี่ยวกับภาระงานแต่เป็ นเรื่ องผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิตขออนุมัติแตงตั้งหัวหนางาน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งเลขที่ 1541 ตําแหน่งวิศวกรชํานาญการพิเศษ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร และ
แต่งตั้งนายเทอดไทย นาครักษ์ ตําแหน่งวิศวกรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1541) อัตราเงินเดือน 37,330 บาท
ซึ่งได้ผา่ นประเมินและผ่านการอบรมที่มหาวิทยาลัยรับรองแล้ว และได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
รักษาความปลอดภัยและจราจรมาระยะหนึ่งแล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร กองงาน
ศูนย์รังสิ ต ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายเทอดไทย นาครักษ์ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานรักษา
ความปลอดภัยและจราจร สังกัดกองงานศูนย์รังสิ ต ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน จํานวน 3 ราย ดังนี้

-91.นายเทิดเกียรติภณช์ แสงมณี จีรนันเดชา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 4601) อัตราค่าจ้าง 19,150 บาท ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ การการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง
2. นางสาวศิริพร สี เผือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี (อัตราเลขที่ 4602) อัตราค่าจ้าง 27,360 บาท ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ อีกหน้าที่หนึ่ง
3. นางสาวพัชรา บุญมานํา ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1494) อัตราเงินเดือน 32,360 บาท ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพ
ศึกษาและวิจยั อีกหน้าที่หนึ่ง
ทั้งนี้โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย ตามที่กาํ หนดไว้
ในประกาศ มธ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพือ่ แต่งตั้งให้ดาํ รงผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอจ้างนายณัฐวุฒิ
เรื องตระกูล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 6088) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 34,000 บาท โดยมีเงื่อนไข “ปริ ญญาโท – เอกทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมเครื่ องกล หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” (เงื่อนไขเดิม) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายณัฐวุฒิ เรื องตระกูล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอ

- 10 ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6557 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น “ปริ ญญา
โท – เอกทางด้านสิ่ งทอ เคมีสิ่งทอ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวฐิติรัตน์ อินทร์ประสิ ทธิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 6557) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้าง 34,000 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวฐิติรัตน์ อินทร์ประสิ ทธิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6660 และ 6661 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอก เป็ น
“ปริ ญญาโท – เอก ทางรังสี เทคนิค สาขากายวิภาคศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ทางการแพทย์ และสาขาพยาธิวิทยา หรื อสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท จํานวน 2 ราย (ตําแหน่งเลขที่
6660 และ 6661) คณะสหเวชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 25,420 บาท
2.1 นางสาวปฐมาภรณ์ โมลี (ตําแหน่งเลขที่ 6660)
2.2 นางสาวฉัตรนภา นันตื้อ (ตําแหน่งเลขที่ 6661)
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

3.2.6 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอจ้าง

- 11 พนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง 34,000 บาท โดยมีเงื่อนไข
“ปริ ญญาแพทยศาสตร์ และวุฒิบตั รหรื ออนุมตั ิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป ดังนี้
1. นายเศารยะ เลื่องอรุ ณ
2. นายธานี เอี่ยมศรี ตระกูล
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จํานวน 2 ราย

3.2.7 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจา งพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอจ้าง Mr. William T. Carlon
ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี (ปัจจุบนั อายุ 73 ปี ) เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งผูส้ อน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,780
บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 8,000 บาท เป็ นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็ นการขอ
อนุมตั ิจา้ งต่อเนื่องจากเดิมที่จา้ งไว้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. William T. Carlon เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ
ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว

3.2.9 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัติยายอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย

- 12 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอย้าย
นางสาวกตมน เทพสี ดา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจยั ปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ 5801
อัตราค่าจ้าง 22,110 บาท ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ 6503 ค่าจ้าง 22,110 บาท
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยตัดโอนอัตราค่าจ้างไปตั้งจ่าย ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยอัตรานางสาวกตมน เทพสี ดา พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. John Jasper
C. Cortes เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,300 บาท ค่าประสบการณ์ 3,350 บาท ค่าเช่าบ้าน
เดือนละ 8,000 บาท มีกาํ หนด 1 ปี ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. John Jasper C. Cortes เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูส้ อน สังกัคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวนํ้าฝน เอกแสงตา (วุฒิปริ ญญาเอก)
2. นางสาวเสาวนีย ์ หน่อแก้ว (วุฒิปริ ญญาเอก)
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
เหตุที่ตอ้ งจัดเป็ นวาระพิจารณาเนื่องจากเป็ นการจ้างบุคคลที่มีผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.
กําหนด และต้องใช้ผลงานทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ได้ดาํ เนินการประเมินผลงาน

- 13 ทางวิชาการของบุคคลทั้งสองรายแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ที่ผทู ้ รงคุณวุฒิกาํ หนด ซึ่งเห็นว่าสมควรให้พิจารณาจ้างเป็ นอาจารย์ได้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงการ
เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 4664 จากเดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก
ทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ เป็ นปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) หรื อปริ ญญาโท – เอก ทางการ
พยาบาล สาขาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ เนื่องจากเป็ นสาขาที่ขาดแคลนและเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะรับอาจารย์ระดับปริ ญญาตรี ใช่หรื อไม่
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ใช่เป็ นเช่นนั้น เนื่องจากอัตรานี้มีการเปิ ดรับอาจารย์ระดับปริ ญญา
โทและเอกมาหลายครั้งแล้วแต่ยงั ไม่มีผมู ้ าสมัคร และสภาการพยาบาลแจ้งว่า สาขาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
เป็ นสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นก็ขาดแคลนเช่นเดียวกัน แต่ทางคณะพยาบาลศาสตร์มีบณ
ั ฑิตปริ ญญาตรี ที่
สนใจและมีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์เกียรตินิยม และมีคะแนนภาคปฏิบตั ิดีเด่นอยู่ 2-3 ราย หากรับระดับปริ ญญาตรี แล้วนํามา
พัฒนาส่ งให้เรี ยนปริ ญญาโทก็จะได้อาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโทในเวลาไม่นาน
ประธานกล่าวว่า คณะมีปริ ญญาโทสาขานี้หรื อไม่ และเคยทาบทามบุคคลใดหรื อไม่
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์มีการสอนระดับปริ ญญาโทและเอกในสาขา
ดังกล่าว ส่ วนเรื่ องการทาบทามอาจารย์ปริ ญญาเอกมีหลายคนที่เข้ามาเป็ นอาจารย์ในคณะแต่ไม่ใช่สาขาดังกล่าว เพราะ
ค่อนข้างเป็ นสาขาขาดแคลน สําหรับนักศึกษาปริ ญญาโทในคณะจะมีตน้ สังกัดอยูแ่ ล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า เนื่องจากมีหลายคณะที่มีปัญหาลักษณะนี้
และได้จดั ทําเป็ นโครงการเพื่อจ้างอาจารย์ตามสัญญาจ้างโดยใช้งบเงินรายได้หน่วยงาน เพื่อพิจารณาว่า สามารถสอนได้
หรื อไม่และนําไปพัฒนาต่อได้หรื อไม่ ก่อนบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั มหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวว่า หากรับอาจารย์ในวุฒิปริ ญญาตรี จะสอนได้หรื อไม่หรื อต้องส่ งไปเรี ยนต่อทันที
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะให้มาช่วยในภาคปฏิบตั ิภายใต้การดูแลของอาจารย์

- 14 พี่เลี้ยง แต่อาจารย์ในสาขานี้ขาดแคลนทัว่ ประเทศ เห็นว่าการจ้างอาจารย์คู่ขนานเป็ นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่คณะ
ต้องการบรรจุอาจารย์ให้เต็ม และระหว่างนี้จะสามารถพัฒนาอาจารย์ที่จะรับได้เพราะมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีความเป็ นห่วงเรื่ องการประเมิน
เพราะมีการระบุไว้ชดั เจนว่าต้องมีภาระงานขั้นตํ่าและมีเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ด้วยเงื่อนไขว่า อาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
อาจจะไม่สามารถรับผิดชอบสอนในรายวิชาเต็ม และมีภาระต้องไปเรี ยนปริ ญญาโท ในส่ วนนี้จะทําให้กระบวนการ
ประเมินมีความยุง่ ยากขึ้น แต่ระบบอาจารย์ตามสัญญาจ้างจะมีเกณฑ์การประเมินเป็ นไปตามสัญญา และจะเปิ ดช่องให้
เรี ยนปริ ญญาโทและมาบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยได้สะดวกกว่าเมื่อเทียบกับบรรจุเป็ นอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
ประธานกล่าวว่า ขอให้ถอนระเบียบวาระนี้เพื่อไปหารื อกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนนําเสนอที่
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว

3.3.3 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยประจําตามสัญญา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของคณะกรรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ประจําตามสัญญา กําหนดให้มีคณะกรรมการจํานวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยจะต้องมีหวั หน้าภาควิชา หรื อคณบดีหรื อเทียบเท่าซึ่งรับผิดชอบงานใกล้ชิดเป็ นกรรมการ
จํานวน 1 คน และมีผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 2 คน ร่ วมพิจารณา แต่เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สาริ ตสุ ต ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์อีกตําแหน่งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริ หารหน่วยงานด้วย คณะฯ
จึงเสนอให้เปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินจากเดิมเป็ นอธิการบดีเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์ประจําตามสัญญาของคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง รางประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 แต่เนื่องจากตามประกาศดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้

- 15 1. กรณี ส่งผลสอบล่าช้าหรื อไม่ครบถ้วนเกินกว่าระยะเวลาที่สาํ นักทะเบียนและประมวลผลกําหนด
2. กรณี ได้รับอนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ
3. กรณี ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์กรระหว่างประเทศหรื อถูกสัง่ ให้ไปทําการใดซึ่งให้นบั
เวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
4. กรณี ได้รับอนุมตั ิให้ยมื ตัวไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการนี้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการส่ งผลสอบปกติแม้จะส่ งผลสอบล่าช้าเพียงครั้งเดียวก็จะ
ไม่ได้เลื่อนค่าจ้าง แต่เมื่อมีระเบียบนี้มีเหตุผลใดที่จะกําหนดให้ได้เลื่อนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 4 หากส่ งข้อสอบล่าช้าหนึ่ง
ภาคการศึกษา ซึ่งทําให้ผทู ้ ี่ส่งผลสอบล่าช้าได้เลื่อนค่าจ้าง
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการเทียบเคียงของข้าราชการ เพราะการ
ส่ งผลสอบล่าช้าจะให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ในปี งบประมาณนั้นเมื่อเป็ นพนักงานวิทยาลัยที่จะได้เลื่อน
เงินเดือนไม่เกินร้อยละ 8 ต่อปี หากส่ งผลสอบล่าช้าจะให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 4
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า แต่มีอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
เนื่องจากส่ งผลสอบล่าช้าในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า หากอาจารย์เป็ นข้าราชการส่ งผลสอบล่าช้าได้
เลื่อนเงินเดือนไปแล้วหนึ่งครั้งในรอบการประเมินก่อนหน้า เมื่อถึงรอบการประเมินอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
แต่พนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกําหนดเกณฑ์จึงใช้วธิ ีเทียบเคียงกับราชการ
5. ประธานกล่าวว่า หากภาคการศึกษาที่หนึ่งตรวจข้อสอบไม่ทนั จะให้ 2% ได้หรื อไม่
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีให้ท้ งั ปี มิได้ให้เป็ นภาคการศึกษา
7. ผูแ้ ทนประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า กรณี ที่มีการยืมตัวบุคลากรไปช่วยราชการที่อื่น ซึ่งอาจจะไม่ได้
ทํางานที่หน่วยงานต้นสังกัดหรื ออาจจะยังทําอยู่ และได้ค่าตอบแทนจากหน่วยงานที่ถูกยืมตัวไป และเมื่อได้รับการ
ประเมินผลที่ดีแล้วยังจะเลื่อนขั้นเงินเดือนให้อีกหรื อไม่
8. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า โดยปกติหน่วยงานที่ยมื ตัวจะไม่ได้เป็ นผูพ้ จิ ารณา
ความดีความชอบ แต่เป็ นหน่วยงานต้นสังกัด แต่ปัญหานี้อาจจะเกิดจากการที่ผถู ้ ูกยืมตัวทํางานทั้งที่หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่ยมื ตัวไป หากจะประเมินให้ต่าํ ก็ไม่เป็ นธรรม แต่หากไปปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานที่ยมื ตัวไปเต็มเวลา
หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้รับประโยชน์ จึงจะมีการกําหนดว่า จะให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกิน 4%
9. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า เรื่ องการลาศึกษาต้องมีการรายงานความคืบหน้าทุก
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พิจารณาความดีความชอบ กรณี น้ ีหากรายงานแต่ไม่ได้ส่งผลงานก็จะไม่ได้รับความดีความชอบ
10. ประธานกล่าวว่า หากตรวจข้อสอบล่าช้าสองภาคการศึกษาให้แก้ไขเป็ นไม่ให้เลื่อนเงินเดือน
11. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า เรื่ องการส่ งผลสอบล่าช้าจะมีผลในแง่ของ
การทํา มคอ. 5 ซึ่งหลักสูตรทุกหลักสูตรตามที่ สกอ. กําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพไว้ในระดับหลักสู ตร จะมีเรื่ องการ
รายงานผลการศึกษาของวิชาต่าง ๆ ภายใน 30 วันหลังจากสิ้ นภาคการศึกษา หากวิชาใดส่ งผลสอบล่าช้าเกินกว่า 30 วัน
จะมีผลทําให้หลักสูตรนั้น ๆ เมื่อมีการประเมินคุณภาพจะไม่ได้รับการรับรองหลักสู ตร
12. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ส่งผลสอบล่าช้าหนึ่งภาคการศึกษาให้ได้เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 2
แต่หากล่าช้าสองภาคการศึกษาจะไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
13. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับระยะเวลาในการตรวจข้อสอบในอนาคตจะลดลงอีกหรื อไม่
14. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีจะขอหารื ออีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้วได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
40% ก็ตอ้ งมีประสิ ทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น เพราะระยะเวลาในการตรวจข้อสอบของ มธ. ในปัจจุบนั ก็มากกว่า
มหาวิทยาลัยอื่นและถูกนักศึกษาต่อว่าว่า ตรวจข้อสอบล่าช้าอยูใ่ นปัจจุบนั ขอสรุ ปว่า ในกรณี ส่งผลสอบล่าช้าหนึ่งภาค
การศึกษาให้เลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 2% ล่าช้าสองภาคการศึกษาจะไม่ได้เลื่อนเงินเดือน โดยส่ งข้อสอบล่าช้าหนึ่งวิชาหรื อ
สองวิชาก็จะมีผลเท่ากัน
15. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรพิจารณาในประเด็นที่ช้ นั เรี ยนมีขนาดใหญ่ดว้ ย
เพราะหากชั้นเรี ยนหนึ่งมีนกั ศึกษาน้อยกับอีกชั้นเรี ยนหนึ่งมีนกั ศึกษาจํานวนมากอาจจะเกิดความไม่ยตุ ิธรรมในการ
พิจารณาได้
16. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะไปพิจารณาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง ที่ผา่ นมาไม่เคยพิจารณาเรื่ อง
จํานวนนักศึกษามาก่อน เช่น คณะนิติศาสตร์ตรวจข้อสอบเป็ นอัตนัยจึงขอเวลามากกว่าคณะอื่น ซึ่งก็อนุญาตให้ส่งผล
สอบหลังคณะอื่น 2-3 สัปดาห์ ในกรณี น้ ีคณบดีตอ้ งมีการประชุมอาจารย์ภายในคณะเพื่อชี้แจงเรื่ องนี้ดว้ ย ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังร่ างข้อบังคับเรื่ องกรรมการประจําคณะที่ตอ้ งมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ขอ้ 3 (1) หากยังมีขา้ ราชการอยูแ่ ล้วส่ งผลสอบล่าช้าจะ
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนในภาคการศึกษานั้น แต่ภาคการศึกษาต่อไปก็มีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือน 4% จะทําให้ขา้ ราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความไม่เท่าเทียมกันหากใน (1) แก้เป็ นไม่เกินร้อยละ 2
18. ประธานกล่าวว่า ขอให้แก้เป็ นเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 2 ให้เท่ากันทั้งหมด
19. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีจะใช้บงั คับในเดือนเมษายน แต่พนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ประเมินครั้งเดียวคือเดือนตุลาคม
20. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 5 และข้อ 6 เหมือนจะ
ซํ้าซ้อนกัน และอีกประเด็นหนึ่งเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นใช่หรื อไม่
21. ประธานกล่าวว่า ข้อ 5 เป็ นเรื่ ององค์กรระหว่างประเทศและการถูกสัง่ ให้ไปทําการ ส่ วนข้อ 6 เป็ น
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22. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนี้ขอ้ 6 ก็ไม่ได้จาํ กัดประเภทของ
หน่วยงาน
23. ประธานกล่าวว่า จะพิจารณาเป็ นรายกรณี ไปแต่ไม่ได้อนุมตั ิทุกกรณี เช่น หากเป็ นหน่วยงานเอกชน
ต้องพิจารณาว่า มธ. ได้ประโยชน์หรื อไม่
24. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า การไปปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คําว่าการ
พิจารณาค่าจ้างเป็ นกรณี พิเศษหมายความว่าอย่างไร เงินที่จะเพิ่มขึ้นไม่รวมกับเงินของคณะใช่หรื อไม่ หากหน่วยงานที่
ยืมตัวประเมินแล้วหน่วยงานต้นสังกัดก็จะพิจารณาแล้วให้ไม่เกิน 4%
25. ประธานกล่าวว่า ในข้อ 6 กรณี พิเศษหมายความว่า ไม่ได้ทาํ งานให้ มธ. แต่ได้รับเงินเดือนจาก มธ.
26. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า การที่มีหน่วยงานมาขอยืมตัวแล้วอนุมตั ิให้ไปจะไม่ให้เลื่อน
เงินเดือนได้หรื อไม่
27. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า คําว่า กรณี พิเศษในที่น้ ีจะให้หรื อไม่ให้กไ็ ด้
28. ประธานกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาได้ หากคณะหนึ่งให้แล้วคณะหนึ่งไม่ให้
29. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า หากข้อ 6 จะเป็ นกรณี ไปแบบเต็มเวลาหรื อไม่เต็ม
เวลา คือ ยังมีภาระงานสอนหรื อไม่ หากมียงั ถือว่าไม่เต็มเวลา แต่หากไม่มีภาระงานสอนก็จะมีการพิจารณาอีกแบบหนึ่ง
30. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของคณะเศรษฐศาสตร์เป็ นกรณี ที่ไปทํางานนอกคณะเต็ม
ตัวไม่มีภาระงานสอน และทางคณะเห็นว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็ นของส่ วนรวม คณะจึงเห็นว่ากรณี น้ ีไม่ควรได้รับ
สัดส่ วนเงินเดือนจากคณะ เพราะมีอาจารย์ที่รับภาระงานแทนผูท้ ี่ถูกยืมตัวอยู่
31. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า กรณี ของคณะรัฐศาสตร์ที่มีอาจารย์ไปสอนที่สถาบันพระปกเกล้าครึ่ ง
เวลาและสอนที่คณะครึ่ งเวลา ในกรณี น้ ีควรต้องใช้ผลจากทั้งสองหน่วยงานมาประเมินร่ วมกันและสุ ดท้ายจะได้ไม่เกิน
ร้อยละ 4 ใช่หรื อไม่
32. ประธานกล่าวว่า ใช่เป็ นเช่นนั้น กรณี ที่ยมื ตัวเต็มเวลาจะไม่ให้เลื่อนเงินเดือน ส่ วนกรณี ที่ทาํ งานให้
มธ. ครึ่ งเวลาสามารถให้เลื่อนเงินเดือนได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ และให้รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแก้ต่อไป

3.3.5 เรื่อง การปรับอัตราคาจางแรกบรรจุตามคุณวุฒิและการปรับคาจางชดเชยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และการปรับขึ้นคาจาง รอยละ 4
ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กรณี น้ ีเป็ นการปรับค่าจ้างแรกบรรจุตามนโยบาย

- 18 รัฐบาลซึ่งเป็ นการปรับครั้งที่สาม หลังจากปรับครั้งแรกเมื่อปี 2555 ครั้งที่สองในปี 2556 ในครั้งนี้จะปรับให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 และปรับเพิ่มให้อีก 4% สําหรับผูท้ ี่มีเงินเดือนน้อย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่มีเงินเดือนตํ่ากว่า 39,630 บาท หรื อสายสนับสนุนวิชาการที่มีเงินเดือนตํ่ากว่า 35,220 บาท จะปรับเพิม่ ให้
อีก 4% ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเป็ นการปรับฐานเงินเดือน
แรกเข้า เมื่อปรับแล้วจะกระทบกับบุคลากรที่อยูเ่ ดิมหรื อไม่ สําหรับผูท้ ี่เข้าในปี 2556 จะมีเงินเดือนตํ่ากว่าผูท้ ี่เข้าใหม่ใน
ปี 2557 หรื อไม่ และการปรับครั้งนี้ได้รับเพิ่มอีก 4% ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 สําหรับผูท้ ี่มีเงินเดือนน้อย กรณี น้ ี
รวมถึงผูท้ ี่บรรจุใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยหรื อไม่
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เนื่องจากกรณี น้ ีเป็ นการย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2557 ผูท้ ี่อยูเ่ ดิมก็จะได้รับการปรับเพิม่ เงินเดือนด้วย
3. ประธานกล่าวว่า สําหรับผูท้ ี่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะได้รับการปรับเลื่อนเงินเดือน แต่จะ
ไม่ได้เต็มจํานวนเหมือนผูท้ ี่บรรจุใหม่ ส่ วนผูท้ ี่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 หากบรรจุวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ได้รับเงินเดือน
19,950 บาท ผูท้ ี่บรรจุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะได้รับเงินเดือน 22,500 บาท แต่ผทู ้ ี่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะ
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนหนึ่งครั้งและได้ปรับฐานเงินเดือนในครั้งนี้และได้เพิ่มอีก 4% หากไม่เกินเงินเดือนสูงสุ ดที่
กําหนดไว้
4. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีความกังวลว่า ผูท้ ี่บรรจุ
ก่อนจะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผูท้ ี่บรรจุใหม่หากมีการปรับฐานเงินเดือน
5. ประธานกล่าวว่า สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหากบรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะได้รับ
เงินเดือน 17,960 บาท หากบรรจุหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จะได้รับเงินเดือน 20,250 บาท ผูท้ ี่ได้รับเงินเดือน 17,960 จะ
ได้รับเงินเพิม่ อีก 2,300 บาทจากการปรับฐานเงินเดือน และจะได้รับเลื่อนเงินเดือนก่อนอีกหนึ่งครั้ง รวมทั้งได้ 4% ด้วย
6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า สําหรับผูท้ ี่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และจะได้รับการปรับฐาน
เงินเดือนมหาวิทยาลัยจะมีบญั ชีการปรับฐานเงินเดือนให้ใช่หรื อไม่ และบัญชีน้ ีมีผลกับพนักงานเงินรายได้ดว้ ยหรื อไม่
7. ประธานกล่าวว่า สําหรับพนักงานเงินรายได้จะขึ้นอยูก่ บั หน่วยงานพิจารณา หากหน่วยงานมี
งบประมาณก็สามารถจ่ายได้ แต่หากไม่มีกไ็ ม่ตอ้ งจ่าย ในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยจะคํานวณฐานเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ท้ งั หมด
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับการปรับฐานเงินเดือนจะจ่ายได้เมื่อใด
9. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า สําหรับการปรับฐานเงินเดือนจะจ่ายได้สิ้นเดือนกันยายน 2558
ส่ วนเงินตกเบิกจะจ่ายได้สิ้นเดือนตุลาคม 2558
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เมื่อใด
11. ประธานกล่าวว่า กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดงั นี้
1. ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิและการปรับค่าจ้างชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2557 และการปรับขึ้นค่าจ้าง ร้อยละ 4 ให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการจัดส่ งข้อมูลตารางการปรับฐานเงินเดือนให้หน่วยงาน
ทราบโดยเร็ ว

3.3.6 เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการจางเปน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวอัญชดา เจริ ญรุ กข์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (วุฒิปริ ญญาเอก) อัตราค่าจ้าง 32,300 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไปนั้น
เนื่องจากการขอจ้างบุคคลดังกล่าวเป็ นตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์เป็ นกรณี ที่คณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี แจ้งว่านางสาวอัญชดา เจริ ญรุ กข์ ได้รับตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาก่อน
แล้ว และตําแหน่งทางวิชาการที่ได้มานั้นมาจากการทํางานในตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลา 8 ปี โดยมีหนังสื อยืนยันการจ้างในตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์จาก Vanderbilt University
โดยที่การจ้างบุคคลที่ได้รับตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศยังไม่เคยมี
เกณฑ์ในการพิจารณามาก่อน ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงขอให้คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีแต่งตั้ง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่จา้ งก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง
บัดนี้คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีได้แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและ
มาตรฐานของสถาบันการศึกษาต่างประเทศของนางสาวอัญชดา เจริ ญรุ กข์ แล้วเห็นว่า มีผลงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีมากถึง
ดีเด่น สามารถเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการได้ จึงขอยืนยันการจ้างนางสาวอัญชดา เจริ ญรุ กข์ ในตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยนื ยันการจ้างนางสาวอัญชดา เจริ ญรุ กข์ เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ตามที่เสนอ
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ตามเกณฑ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอหารื อในส่ วนของ
คณาจารย์ที่จะมีผลงานทางวิชาการในรอบปี นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุโลมในกรณี อาจารย์ที่มีภาระงานขั้นตํ่าไม่
เป็ นไปตามเณฑ์วา่ ด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตร์ พ.ศ. 2555 โดยขออนุโลมให้อาจารย์ที่อยูใ่ นระหว่างการนําเสนอผลงานวิชาการ/ตีพิมพ์ ให้มีผลงานตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสมควรอนุโลมให้กบั คณะอื่น ๆ ด้วย
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า กรณี น้ ีผลงานได้รับการตอบรับแล้วใช่หรื อไม่ เพราะ
ทุกคณะได้รับการประเมินไปแล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรณี น้ ีได้รับการตอบรับแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และขณะนี้กาํ ลัง
อยูร่ ะหว่างการเสนอผลงาน สําหรับการดําเนินการครั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเสี ยผลประโยชน์กบั ตัวอาจารย์ และในปี ต่อไป
ก็ตอ้ งทําตามภาระงานปกติ ส่ วนเรื่ องตําแหน่งรองศาสตราจารย์ตอ้ งมีผลงานทางวิชาการปี ละสองรายการ แต่ในกรณี ของ
ศาสตราจารย์มีผลงานระดับนานาชาติหนึ่งรายการ แต่มีรองศาสตราจารย์ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติหนึ่ง
รายการจะขอนับเป็ นสองรายการเทียบเท่ากับศาสตราจารย์ได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ได้ ไม่มีปัญหาใด ในกรณี น้ ี สกอ. ได้ออกระเบียบใหม่โดยให้มหาวิทยาลัยกําหนด
เกณฑ์เองทั้งหมด ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์นาํ เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการยกเว้นภาระงานบริ หารยังไม่มีการเขียนไว้ชดั เจนขอฝาก
ประเด็นนี้ดว้ ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้อนุโลมให้อาจารย์ที่อยูใ่ นระหว่างการนําเสนอผลงานวิชาการ/
ตีพิมพ์ ให้มีผลงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยให้มีผลกับทุกคณะ และมอบหมายให้ฝ่าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้นาํ เสนอหลักเกณฑ์ของ สกอ. ต่อที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง ขออนุมตั ิระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2558
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

- 21 มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของ
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน สถาบันวิจยั หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัยประจําปี การศึกษา 2558
ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย จะใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
2. ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน จะใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.1 ระดับหลักสูตร สามารถดําเนินการได้ 2 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบประกันคุณภาพของสกอ.
(IQAสกอ.) หรื อ (2) ระบบประกันคุณภาพสากลที่ให้การรับรองหลักสูตรนั้นแล้ว เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ
AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับ
หลักสูตรทางด้านบริ หารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสู ตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทั้งนี้ไม่วา่ จะเลือกระบบใดก็ตามยัง
จะต้องได้รับการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 เรื่ องการกํากับมาตรฐาน
2.2 ระดับคณะ /หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน สามารถดําเนินการภายใน 2 ระบบ คือ (1) ระบบ
ประกันคุณภาพของ สกอ. (IQA สกอ.) หรื อ (2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
โดยให้เลือกตามความสมัครใจ และมีเป้ าหมายที่จะให้หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใช้
ระบบ EdPEx ภายในปี การศึกษา 2560
ทั้งนี้ไม่วา่ หน่วยงานจะเลือกดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบใด ทุกหน่วยงานจะต้องส่ ง
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ให้มหาวิทยาลัยผ่านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA
Online) และ/หรื อระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.ระดับสถาบันวิจยั /หน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อได้ขอ้ ยุติการจัดส่ วนงานและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยแล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในกรณี คณะที่จดั การเรี ยนการสอนขอให้ใช้ระบบ EdPEx ภายในปี การศึกษา 2560
ส่ วนสํานัก สถาบัน จะดําเนินการอย่างไร
2. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ต้องรอการพิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน
บุคคลว่า สํานักและสถาบันต่าง ๆ จะอยูใ่ นส่ วนใดและจะเลือกใช้ระบบใด ในปัจจุบนั มีหลายคณะ สํานัก สถาบัน
เลือกใช้ระบบ IQA ของ สกอ. อยูแ่ ล้ว
3. ประธานกล่าวว่า สําหรับกรณี ของสํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายในเวลา 2-3 เดือน
หลังจากนี้ ในกรณี น้ ีจะขอมติวา่ ให้คณะทั้งหมดใช้ระบบ EdPEx เหมือนกันภายในปี การศึกษา 2560
4. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า สําหรับระดับหลักสูตรสามารถใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพของ สกอ. และระบบการประกันคุณภาพสากล ซึ่งจะได้รับการยอมรับจาก สกอ. ใช่หรื อไม่ ประเด็นที่
สอง แนวโน้มของมหาวิทยาลัยต้องการให้ใช้ระบบ EdPEx ซึ่งมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยใช่หรื อไม่ หากใช้ระบบ EdPEx จะ

- 22 มีการรับมือกับข้อเสี ยของระบบนี้อย่างไร
5. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีทาง สกอ. ยังมีความไม่เป็ นระบบในส่ วนของ EdPEx อยูม่ าก
ระบบนี้ยงั ไม่สมบูรณ์ และเห็นว่า วิทยากรที่ให้ความรู ้เรื่ องระบบ EdPEx ค่อนข้างมีจาํ กัด และการตรวจประเมินมีการใช้
หลักเกณฑ์อย่างไรก็ยงั ไม่มีความชัดเจน ซึ่งทาง สกอ. ก็ช้ ีแจงว่า ระบบนี้อยูใ่ นช่วงการทดลอง และกําลังปรับระบบให้
เกิดความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด เนื่องจากหลักของระบบ EdPEx มาจากภาคธุรกิจและ
ต้องมีการปรับแก้พอสมควรเพื่อใช้กบั สถาบันการศึกษา
6. ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีเวลาสองปี ในการพิจารณาเรื่ องนี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมี
ปัญหาค่อนข้างมาก ในกรณี น้ ีหากจะใช้ระบบ IQA ต่อไปได้ใช่หรื อไม่ หรื อจะใช้ระบบ EdPEx ก็ได้ไม่มีปัญหาใด แต่
คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ประชุมกันแล้วเห็นว่า ระบบ EdPEx ดีกว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบนั
7. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีคณะที่นาํ ร่ องไปแล้วในการใช้ระบบ EdPEx และผ่าน
การประเมินเพียง 1 คณะ และหากประเมินไม่ผา่ นจะมีผลอย่างไร
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เดิมที่ฝ่ายวิชาการได้ริเริ่ มต้องการสร้างระบบประกันคุณภาพของ
ตัวเองที่ไม่ใช่ระบบ IQA และ EdPEx และใช้แนวคิดที่เรี ยบง่ายและมีท้ งั ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพและปริ มาณ แต่หากฝ่ าย
ประกันคุณภาพจะดําเนินการในเรื่ องนี้ฝ่ายวิชาการจะโอนเรื่ องให้ฝ่ายประกันคุณภาพดําเนินการต่อ แต่ในกรณี น้ ีตอ้ งการ
เสนอว่า ไม่ควรเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินในช่วงนี้ ให้ทาํ แบบเดิมไปก่อน ควบคูก่ บั การสร้างระบบการประเมิน
ใหม่ หากเห็นด้วยก็ให้ใช้ระบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยทําเอง และเห็นว่า ไม่ควรยึดกับระบบการประเมินของ สกอ. เพราะมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และไม่เป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ูกประเมิน และฝ่ ายวิชาการขอใช้เวลาหนึ่งปี สําหรับทําระบบ
ประเมินของมหาวิทยาลัยเองโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของมหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศที่สามารถเทียบเคียงกันได้
และนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
9. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า แนวทางในการดําเนินการเรื่ องประกันคุณภาพ
ก็ยดึ หลักเช่นเดียวกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และตลอดระยะเวลาที่ใช้ระบบการประเมินของ สกอ. ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูท่ ุกปี การศึกษาและเป็ นปั ญหา
มาโดยตลอด และในปี การศึกษา 2558 จะมีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรเป็ นปี แรกและทุกคณะคงทราบว่ามีปัญหา
อย่างไร และแนวทางในเรื่ องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เคยมีระบบประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยของ
ตัวเองที่จะเหมาะกับ มธ. จริ ง ๆ แนวทางในการทํางานด้านประกันคุณภาพคือ ต้องมีระบบประกันคุณภาพของ มธ. และ
ในท้ายที่สุดเมื่อมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน โดยเฉพาะต้องผ่านการรับรอง
คุณภาพจาก สกอ. เพื่อใช้เทียบเคียงกับระบบของ สกอ. ที่มีอยู่ หรื อ IQA เดิม หรื อระบบอื่นที่ สกอ. เห็นชอบไปก่อน
หน้านี้แล้ว แต่ระบบของ มธ. ที่พฒั นาขึ้นมาก็ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งใช้ระบบ IQA ของ
สกอ. ไม่วา่ ระดับใดก็ตาม ซึ่ง สกอ. ต้องให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ ระหว่างที่รอการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของ มธ. เห็นว่า เป็ นโอกาสที่จะเรี ยนรู ้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพอื่น ซึ่งอาจจะเป็ นการลดทอน
ภาระที่ประสบอยู่ หากเป็ นระบบ IQA จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแม้ตวั บ่งชี้โดยรวมจะน้อยลง แต่ในรายละเอียด

- 23 ค่อนข้างลําบากที่จะได้คะแนนประเมินที่สูง ในกรณี น้ ีอาจจะไม่ได้ยดึ ติดกับคะแนน ส่ วนข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเห็นว่า ระหว่างที่รอการใช้ระบบ EdPEx ในปี การศึกษา 2560 คณะใดต้องการดําเนินการหรื อไม่น้ นั ไม่
มีปัญหาใด แต่เมื่อถึงปี การศึกษา 2560 แล้วระบบที่ มธ. พัฒนาขึ้น สกอ. ไม่รับรอง เมื่อถึงเวลานั้นจะยืนยันหรื อไม่วา่ จะ
ไม่ใช้ระบบของ สกอ. แต่จะใช้ระบบที่ มธ. พัฒนาขึ้นมา หรื อต้องกลับไปใช้ระบบของ สกอ. การเปิ ดโอกาสให้คณะที่มี
การจัดการเรี ยนการสอนได้ใช้ระบบ EdPEx ก็น่าจะเป็ นทางเลือกหนึ่งที่พิจารณาได้ แต่หากต้องการใช้ระบบ IQA
เหมือนเดิม อีก 2-3 ปี ข้างหน้าก็ตอ้ งรับกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
10. ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของระบบ EdPEx กับระบบ IQA ระบบใดมีผลดีกบั มธ. มากกว่า
11. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า แม้จะใช้ระบบ EdPEx แต่กย็ งั คงต้องใช้ระบบ IQA เพื่อทํา
TQF ส่ งเหมือนเดิม หากใช้ระบบ EdPEx ก็เหมือนเป็ นการต้องทําทั้งสองระบบ
12. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า สําหรับระบบ IQA ที่ตอ้ งทําส่ งเรี ยกว่า CDS
(Common Data Set) หมายถึง การรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาํ หนดไว้ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องมีการตรวจประเมินตาม
แบบที่เป็ นอยู่ โดยกระบวนการจะเข้าระบบการประเมินของ EdPEx ซึ่งการผ่านไม่ผา่ นเป็ นข้อดีโดยไม่มีการตกหรื อไม่
ตก แต่เป็ นเรื่ องที่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ เลือกบริ บทของตัวเองที่จะพัฒนาคุณภาพของตัวเองตามที่คณะหรื อ
หน่วยงานคิดที่จะเป็ น และ มธ. มี 5 คณะที่นาํ ร่ องไปก่อนหน้านี้แล้วและมีอีก 2 คณะที่เข้ามาเพิ่มเติม คือ วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษากับคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 ที่กาํ ลังถูกประเมิน คณะส่ วนใหญ่จะใช้ระบบ IQA แต่อีก 7 คณะจะ
ใช้ระบบ EdPEx ซึ่งระบบ EdPEx จะเป็ นการส่ งรายงานให้คณะกรรมการชุดหนึ่งของ สกอ. พิจารณา หากมีขอ้ สงสัยก็
จะสอบถามและมาเยีย่ มชมหน่วยงาน และรายงานว่าต้องมีการพัฒนาในเรื่ องใดก่อนให้คณะหน่วยงานเขียนแนวทางการ
พัฒนาเพื่อจัดทําแผนต่อไป และไม่ตอ้ งมีการนัดวันสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นที่ผา่ นมา
13. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ได้ใช้ระบบ EdPEx มา 2-3 ครั้งแล้ว โดยผ่าน
ระบบของกลุ่มสถาบันแพทย์ ซึ่งคะแนนก็ไม่ได้ดีมากและครั้งสุ ดท้ายที่ทาํ EdPEx 200 ปัญหาที่พบคือ มีการเขียนน้อยลง
และไม่ได้มีการมาเยีย่ มชม แต่สามารถเขียนรายงานได้วา่ คณะควรปรับปรุ งในเรื่ องใดบ้าง จึงมีความสงสัยในกรณี
ดังกล่าว แต่ไม่ได้กล่าวว่าระบบ EdPEx ไม่ดี แต่การประเมิน IQA มาถึงจุดที่ได้คะแนนสูงสุ ดแล้ว การใช้ระบบที่ยงั เป็ น
ที่ยอมรับกันอยู่ แต่ในปั จจุบนั อาจจะไม่ได้รับการยอมรับก็ได้ ส่ วนเรื่ องที่ได้รับรายงานให้ปรับปรุ งแก้ไขก็ดาํ เนินไป
หากอนาคตระบบต้องถูกยกเลิกเนื่องจากเปลี่ยนผูบ้ ริ หารของ สกอ. ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ระบบใหม่ที่เข้ามามักจะมีปัญหา
ลักษณะนี้เสมอ เพราะไม่สามารถพิจารณาได้รอบด้านเหมือนกับที่ภายนอกมอง ส่ วนเรื่ องระบบที่ให้เขียนรายงานแต่
สกอ. ไม่มาเยีย่ มชมเป็ นส่ วนย่อยที่ขอฝากไปยัง สกอ. ขอยกตัวอย่างการประเมินโดยใช้เกณฑ์ WFME ของกลุ่มแพทย์
อย่างโรงเรี ยนแพทย์เก่าแก่ผา่ นการประเมินแบบมีเงื่อนไข จึงยังไม่ค่อยสนับสนุนฝ่ ายประกันคุณภาพที่จะใช้ระบบเดิม
สองปี เพราะต่อไปยังมีเวลาพิจารณาว่า อีกสองปี ข้างหน้าอาจจะไม่ใช้ระบบ EdPEx ทั้งมหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งต้องหารื อ
กันอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่วา่ จะใช้ระบบการประเมินใดก็จะมีขอ้ คิดเห็นที่ดีและมีประโยชน์กบั คณะและหน่วยงาน
14. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยอื่นมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
บ้างในเรื่ องการจัดทําระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเอง หากมีแนวร่ วมน่าจะทําให้ทาง สกอ. ให้การยอมรับ
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15. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทาํ และทางที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศ
ไทยต้องการให้ใช้ของ CUPT ร่ วมกัน สําหรับระบบ EdPEx เห็นว่าดี แต่เป็ นการเพิม่ ภาระใช่หรื อไม่
16. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ใช้ระบบ EdPEx เพราะเป็ นการพัฒนา
องค์กรเชิงธุรกิจ ซึ่งจะสอดรับกับการออกนอกระบบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และหากสอบถามว่า เป็ นภาระหรื อไม่ เห็นว่า
จะเป็ นภาระสําหรับหน่วยงานที่ระบบและกลไกยังไม่เข้าที่ เพราะเป็ นงานเอกสารที่ตอ้ งให้ผบู ้ ริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ข้อดีของ EdPEx หากนํามาใช้จะทําให้เกิดการบริ หารงานแบบก้าวกระโดด ที่คณะพยาบาลศาสตร์เลือกใช้ระบบ EdPEx
เนื่องจากเกณฑ์ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเป็ นภาระมากขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ถึงจะใช้ระบบ EdPEx แต่การประเมิน
ระดับหลักสู ตรก็ยงั ต้องทําอยู่ แต่ส่งแค่ CDM ในการประเมินระดับหลักสูตรที่สามารถแก้ไขได้และเป็ นภาระสําหรับ
หน่วยงานเพราะหลักสูตรมีปริ มาณค่อนข้างมาก แต่หากสภาวิชาชีพให้การรับรองโดยเฉพาะหลักสูตรปริ ญญาตรี ที่มีสภา
วิชาชีพกํากับอยูอ่ าจจะไม่ตอ้ งประเมินหลักสูตร ขณะนี้สภาวิชาชีพหลายแห่ งกําลังดําเนินการในส่ วนนี้อยู่ แต่ระดับ
บัณฑิตศึกษายังต้องมีการประเมินหลักสูตรอยู่ สําหรับระบบ EdPEx หากทําได้จะเป็ นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่จะ
เป็ นภาระค่อนข้างสูง เพราะการก้าวเข้าสู่ ระบบ EdPEx 200 มีข้นั ตอนค่อนข้างยุง่ ยากและต้องเข้าโครงการบ่มเพาะของ
สกอ. แต่เกณฑ์ EdPEx เป็ นเกณฑ์ที่ดีหากทําได้ แต่ยงั ขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู ้ค่อนข้างมาก และจะเป็ นตัวเดียวกับ
TQA ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะทําด้วย กรณี น้ ีข้ นึ อยูก่ บั มหาวิทยาลัยที่จะใช้ระบบ EdPEx หรื อไม่
แต่คณะพยาบาลศาสตร์จะใช้ระบบนี้ต่อไป เพราะได้ดาํ เนินการมาแล้วในช่วงปี 2548-2549 แต่ตอ้ งใช้แรงขับเคลื่อน
ค่อนข้างมาก เพราะให้เจ้าหน้าที่ทาํ งานอย่างเดียวไม่ได้ทีมผูบ้ ริ หารต้องลงมาดูแลด้วย
17. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า จากที่คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชีกาํ ลังจะทํา
AACSB (สําหรับหลักสู ตรทางด้านบริ หารธุรกิจ) และกําลังจะมี Reacidification Acris ในเดือนตุลาคม 2558 สําหรับ
AACSB กับ EdPEx จะมีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่สนใจว่าเป็ นมหาวิทยาลัยใหญ่หรื อเล็ก แต่สนใจว่ามีการกําหนด
ทิศทางอย่างไร แล้วรายงานตามหัวข้อที่กาํ หนด ซึ่งจะขับเคลื่อนตามที่หน่วยงานต้องการจะเป็ น และสะท้อนให้เห็นว่า
หากต้องการไปในทิศทางใดก็ตอ้ งทําให้สาํ เร็ จให้ได้ ทําให้หน่วยงานมีอิสระในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ในกรณี น้ ีจะยาก
ในตอนแรกและผูบ้ ริ หารต้องทําเองเพราะเนื้อหาจะให้เจ้าหน้าที่เขียนไม่ได้ ในส่วนของ EdPEx จะคล้ายกับระบบการ
ประเมินของต่างประเทศ เมื่อเทียบกับ สกอ. และ TQF และสิ่ งสําคัญคือ ความรู ้สึกของผูท้ ี่ทาํ งานจะมีความรู ้สึกที่ไม่ดี
กับการประเมิน TQF แต่ QA ของ สกอ. ก็มีประโยชน์เพราะดําเนินการมานานแล้วและสะท้อนตัวชี้วดั บางอย่างให้กบั
คณะ แต่เมื่อรวมกับการตรวจหลักสูตรและกระบวนการที่ยงุ่ ยากจึงทําให้เกิดความรู ้สึกว่า ไม่เกิดประโยชน์ที่จะทํา ใน
กรณี น้ ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินของตัวเอง และไม่เกี่ยวข้องกับ สกอ. ต้องการให้ มธ. เป็ นเช่นนั้น
ด้วย ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิ ดลก็ได้ใช้ระบบการประเมิน EdPEx เพื่อไม่ตอ้ งใช้หลักเกณฑ์ของ สกอ.
18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า สําหรับระบบ IQA ไม่สามารถพัฒนาได้ หาก
ต้องการพัฒนาองค์กรต้องใช้ EdPEx เพราะ IQA เป็ นการตอบคําถามเพื่อให้ได้คะแนน แต่กไ็ ม่มีการพัฒนา แต่ EdPEx
ให้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และวางแผน และนําแผนไปปฏิบตั ิและเปรี ยบเทียบกับคู่เทียบและทําให้ดีข้ นึ ในปี ต่อไป
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อย่างไร แต่ข้ ึนอยูก่ บั Contect ของแต่ละองค์กร แต่จะมีกรอบให้วา่ ควรพิจารณาในเรื่ องใด ส่ วนจะดําเนินการอย่างไร
ขึ้นอยูก่ บั หน่วยงาน และที่เห็นชัดเจนคือ หากต้องการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต้องใช้ระบบ EdPEx
19. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ในการประเมินที่มีความหลากหลาย
เมื่อใช้กบั แต่ละคณะก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่ง EdPEx จะทําให้คณะเกิดความลงตัวในการประเมิน หากผูบ้ ริ หารที่ดูแลเรื่ อง
EdPEx ต้องเข้าใจทั้งองค์กร ความสําคัญอยูท่ ี่การเชื่อมโยงขององค์กร ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ หารและทําให้ทราบว่า
องค์กรของตัวเองเป็ นอย่างไร เห็นว่า EdPEx จะเป็ นระบบที่ดีสาํ หรับมหาวิทยาลัย และพัฒนามาจากพื้นฐานการพัฒนา
องค์กร
20. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า คณะต่าง ๆ ในประเทศไทยต้องมีจุดเด่น
ของตัวเอง จึงไม่มีทางที่จะเป็ นระบบเดียวกันทั้งหมด สําหรับ EdPEx ก็มีส่วนดี คือ ได้ขอ้ มูล เพราะต้องทําข้อมูลและ
กําหนด KPI เอง ซึ่งต้องใช้เวลามาก ในปี แรกจะวุน่ วายมากในการกําหนด KPI ซึ่งอาจจะมีมากกว่าที่ สกอ. กําหนด
เพราะจะต้องมีการระดมความเห็นก่อนที่จะสรุ ปว่า จะเหลือตัวชี้วดั กี่ตวั ข้อสอง คือ มีการทํา เกณฑ์มาตรฐาน เพราะหาก
มี KPI แต่ไม่ได้เปรี ยบเทียบก็ไม่มีประโยชน์ ข้อสาม จะทําให้เห็นจุดเด่นที่แท้จริ ง ส่ วนที่เป็ นปั ญหาคือ จากการรับฟัง
วิทยากรหลายคนจะคุน้ เคยกับการประเมินในภาคเอกชนมากกว่า และไม่ค่อยมีตวั อย่างของมหาวิทยาลัยมากนัก ซึ่งถือว่า
เป็ นการเริ่ มต้นอาจจะยังไม่ชดั เจนนัก การเขียนยังคล้ายกับ IQA อยูม่ ากพอสมควร ประเด็นที่ตอ้ งการให้พิจารณาคือ ตาม
ข้อมูลมีอตั ราการผ่านน้อยมาก ในปี ที่ผา่ นมามี 60 กว่าคณะที่เข้ารับการประเมิน EdPEx มีผา่ นเพียง 3 คณะ ซึ่งตํ่ากว่า 5%
หากเข้าไปแล้วต้องการได้คะแนนสู งถือว่า เป็ นการเสี ยเวลา แต่เข้าไปแล้วไม่ผา่ นแต่จะได้ขอ้ มูลออกมา ปี แรกอาจจะ
เสี ยเวลามาก แต่ปีที่สองจะง่ายขึ้น และมีขอ้ ดีคือ ไม่ตอ้ งทํา IQA สําหรับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้ผา่ นปี
แรกไปแล้วและจะดําเนินการในปี ที่สองต่อไปโดยไม่หวังว่าจะผ่าน แต่จะเขียนข้อมูลไปในทิศทางที่ตอ้ งการจะเป็ น
21. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า จากการที่ได้ไปอบรมโครงการบ่มเพาะของ EdPEx
รองเลขาธิการ สกอ. ชี้แจงว่า หากมหาวิทยาลัยสามารถที่จะเข้าเกณฑ์นานาชาติ หรื อ World Ranking ก็ตอ้ งการให้
มหาวิทยาลัยดูแลกันเอง แต่หลังจากนั้นก็มีผทู ้ รงคุณวุฒิหลายท่านให้ความเห็นว่า เป็ นเรื่ องที่ลาํ บาก เพราะหาก
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาเกณฑ์ใดก็ตอ้ งใช้เวลา 3 ปี ในการพัฒนาหลักเกณฑ์ หากเป็ นเกณฑ์ EdPEx เริ่ มแรกจะมีท้งั หมด 7
หมวด แต่สิ่งที่สาํ คัญคือ จะพิจารณาเรื่ องภาวะผูน้ าํ ขององค์กรต่าง ๆ และพิจารณากระบวนงานในคณะและพิจารณา
ผลลัพธ์ ซึ่งก็ไม่ได้ให้ผา่ นหรื อตก แต่เมื่อเข้าระบบ EdPEx 200 แล้วต้องพัฒนาเป็ น EdPEx 300 ภายในเวลา 4 ปี ซึ่งทําให้
มีเวลาในการทํางานมากกว่า IQA ที่เปลี่ยนเกณฑ์ทุกปี และเป็ นภาระมากขึ้นเรื่ อย ๆ
22. ประธานกล่าวว่า ขอกําหนดเป็ นหลักการให้เป็ นไปตามมติที่เสนอคือ ภายในปี 2560 ขอให้ทุกคณะ
เข้าระบบ EdPEx ส่ วนระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยที่ฝ่ายวิชาการออกแบบก็ให้ดาํ เนินการต่อไป เมื่อมีความ
ชัดเจนแล้วให้นาํ มาหารื ออีกครั้งหนึ่ง หากมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบการประเมินของตัวเองให้พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง แต่ในปี 2560 ขอให้ทุกคณะเข้าสู่ระบบ EdPEx หากคณะใดไม่สามารถทําได้ให้มาหารื อกับมหาวิทยาลัยเป็ นราย
กรณี ไป และหากคณะใดต้องการให้มหาวิทยาลัยให้คาํ ปรึ กษาแนะนําให้ประสานงานมาที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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23. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ในระดับคณะขอให้เป็ นไปตามความสมัครใจ
เพราะมีเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559 ก่อนเข้าสู่ระบบ EdPEx ในปี การศึกษา 2560 และในส่วนของมหาวิทยาลัยจะ
เข้าสู่ระบบ EdPEx เมื่อใด
24. ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเข้าสู่ระบบ EdPEx ในปี การศึกษา 2558
25. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า สําหรับ IQA ต้องทําควบคู่กนั ไปจนถึงปี 2560 และในปี 2560 ก็จะ
เป็ นการทํา IQA ร่ วมกับระบบ EdPEx ใช่หรื อไม่
26. ประธานกล่าวว่า ใช่เป็ นเช่นนั้น
27. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า สําหรับคณะจะมีการประเมินสองระดับ คือ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ในระดับคณะไม่ตอ้ งทํา IQA แต่การประเมินระดับหลักสู ตรยังต้องใช้ IQA อยู่ ยกเว้น
หลักสูตรนั้นจะมีการประเมินระบบของสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพหรื ออื่นใดที่สามารถเทียบเคียงกับ IQA ของ สกอ.
ได้ แต่ตอ้ งเสนอ ก.บ.ม. สภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอไปยัง สกอ. ตามลําดับ ในปี การศึกษา 2558 คณะสามารถพิจารณาได้
ว่า จะเข้าระบบ EdPEx เลยหรื อจะเข้าในปี การศึกษา 2560 ก็ได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดงั นี้
1. เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน สถาบันวิจยั หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัยประจําปี การศึกษา 2558 ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
2. กรณี ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งฝ่ ายวิชาการออกแบบและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดาํ เนินการศึกษารายละเอียดและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีก
ครั้งหนึ่ง

4.2 เรื่อง ขออนุมตั ิการสนับสนุนงบประมาณในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสู ตร ระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนรับผิดชอบดําเนินการจัด
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร นั้น
ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ค่าตอบแทนผูป้ ระเมินในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี เหมาจ่ายคนละ 2,400 บาท และในระดับ
บัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายคนละ 3,600 บาท และองค์ประกอบผูป้ ระเมินอย่างน้อยหลักสูตรละ 3 คน ดังนั้นค่าตอบแทน
ผูป้ ระเมินในระดับหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี เป็ นเงินโดยประมาณ 7,200 บาท และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยประมาณ 10,800 บาท
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ต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น ๆ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม ประมาณ วันละ 200-300 บาทต่อคน
โดยสรุ ปค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรโดยประมาณ 10,000 บาท-15,000 บาท และมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่
ได้รับการประเมินรวมทั้งสิ้ น 252 หลักสู ตร เป็ นเงินงบประมาณโดยประมาณ 2,354,660 บาท
เนื่องจากการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเริ่ มดําเนินการในปี การศึกษา 2557 และหลายคณะ
ไม่ได้เตรี ยมงบประมาณเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แต่เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยลดภาระกับคณะ
โดยเฉพาะคณะที่มีเงินงบประมาณของคณะฯ อย่างจํากัด ฝ่ ายประกันคุณภาพจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือเงินงบประมาณในการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตรประจําปี การศึกษา 2557 เป็ นการเหมาจ่ายในอัตรา
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรละ 2,000 บาท และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรละ 3,000 บาท โดย
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี จํานวน 115 หลักสูตร ๆ ละ 2,000 บาท เป็ นเงิน 230,000 บาท และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 137 หลักสูตร ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 411,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 641,000 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่เห็นด้วยกับการประเมินหลักสูตร แต่หาก มธ. เป็ นมหาวิทยาลัยเพียง
แห่ งเดียวที่ไม่ตอ้ งการประเมินหลักสู ตรก็ไม่สามารถทําได้ เพราะต้องทําตามเสี ยงส่ วนใหญ่ เพราะในที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทยเห็นด้วยกับการประเมินหลักสูตร มธ. ก็ตอ้ งทําไปด้วยและก็เรี ยกร้องไปพร้อมกัน ส่ วนเรื่ องการ
สนับสนุนงบประมาณในการประเมินหลักสูตรของคณะเห็นว่า คณะควรจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ แต่หากคณะใดมีปัญหาให้
หารื อกับมหาวิทยาลัยเป็ นรายกรณี ไป ในกรณี งบประมาณคณะคงไม่มีปัญหาใด แต่หากเป็ นปัญหาเรื่ องกฎระเบียบใน
การจ่ายเงินซึ่งอาจจะไม่ได้จดั สรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการให้
2. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถจัดสรรจากงบประมาณที่มีอยูแ่ ล้วได้เพราะเป็ นงบ
สําหรับจ่ายค่าตอบแทน
3. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า สําหรับการประเมินหลักสูตรที่ผา่ นมาผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการหรื อที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทยมีการต่อรองอย่างไร เพือ่ ทําให้การประกัน
คุณภาพระดับหลักสู ตรมีการผ่อนคลายลง เพราะจะเป็ นการสร้างกําลังใจให้กบั หน่วยงานที่กาํ ลังประสบปัญหาอยูใ่ น
ขณะนี้
4. ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยก็เรี ยกร้องในเรื่ องนี้มาโดยตลอด มีการเข้าพบรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารื อในเรื่ องนี้ แต่ผทู ้ ี่มีอาํ นาจก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามข้อเรี ยกร้องของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยก็เห็นใจคณะในการประเมินหลักสูตร เพราะเป็ นงานที่หนัก แต่ขณะนี้กต็ อ้ งดําเนินการไปพลางก่อนจนกว่า
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5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการค่าตอบแทนผูป้ ระเมินในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี เหมา
จ่ายคนละ 2,400 บาท และในระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายคนละ 3,600 บาท ในกรณี น้ ีมีระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนนี้
หรื อไม่ เพราะคณะดําเนินการประเมินหลักสูตรเสร็ จสิ้ นแล้ว และไม่ทราบว่าจะจ่ายตามเกณฑ์ใหม่น้ ีได้หรื อไม่
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีมีระเบียบรองรับ
7. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า เหตุใดในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอื่นจึงเห็นด้วยกับการประเมินหลักสูตร
8. ประธานกล่าวว่า เนื่องจากเห็นว่า การประเมินหลักสูตรก็มีเรื่ องดี และมีผทู ้ ี่เห็นด้วยแต่อาจจะไม่
ทราบว่ามีกระบวนการในการดําเนินการอย่างไร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการสนับสนุนงบประมาณในการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสู ตรประจําปี การศึกษา 2557 และมีมติให้คณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ กรณี ที่คณะใดไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณในส่ วนนี้ได้ให้หารื อกับมหาวิทยาลัยเป็ นรายกรณี ไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง ระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สากล (TU QA Online)
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษาได้พฒั นาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล (TU QA Online)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล ทําให้สามารถ
รวบรวมและนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถใช้ขอ้ มูลที่มีอยูร่ ่ วมกันได้ ซึ่งระบบจะทําหน้าที่
ดังนี้
1. จัดเก็บข้อมูล โดยสามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้หลายวิธี ได้แก่ การ Key in การนําเข้าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยผ่าน web service ทั้งนี้ การนําเข้าข้อมูลต้องผ่านการเข้ารหัสเพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตอ่านหรื อแก้ไขข้อมูลนั้น
2. กําหนดเกณฑ์/คะแนน ของแต่ละรายการตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ รวมถึงการคํานวณคะแนนให้ดว้ ย
3. สามารถแนบไฟล์ หรื อเอกสารอ้างอิง ประกอบแต่ละรายการตัวบ่งชี้
4. ตรวจสอบข้อมูลบทความวิจยั ในฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น Scopus TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เป็ นต้น
5. สามารถรายงานข้อมูลเป็ นรายตัวบ่งชี้ และพิมพ์เป็ นรายงานออกเครื่ องพิมพ์ได้เลย
6. สํานัก/สถาบันประเมินผ่านระบบ TU QA Online แสดงความก้าวหน้าในการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แบบ Real time

- 29 นอกจากนี้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษามีแผนที่จะพัฒนาระบบฯ ต่อไปเพื่อเป็ นฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยจะเพิ่มรายการข้อมูลของฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายวิจยั ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ ายการนักศึกษา ต้องการจากคณะ/
สํานัก/สถาบัน เข้ามาในระบบ ทําให้ลดภาระการรายงานข้อมูลของคณะ/สํานัก/สถาบันมาให้กบั ฝ่ ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ลดความซํ้าซ้อนในการขอข้อมูล และทําให้มหาวิทยาลัยมีขอ้ มูลที่สามารถใช้ในการบริ หารมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษามีกาํ หนดที่จะเปิ ดใช้ระบบดังกล่าวในวันที่ 17 สิ งหาคม 2558 เพื่อให้
คณะ/สํานัก/สถาบันได้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ และ Common Data Set ปี การศึกษา 2557
โดยได้จดั อบรมการใช้ระบบดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา
2556
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการ
ความรู ้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบในการคัดเลือกแนว
ปฏิบตั ิที่ดีจากการจัดการความรู ้ ปี การศึกษา 2556 ของหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 7 เรื่ อง และในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่
8 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้จดั พิมพ์หนังสื อ “แนวปฏิบตั ิที่ดีจากการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556” ในลักษณะหนังสื อเล่มเล็ก (Booklet) เพื่อเผยแพร่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย และคณะ/สํานัก/สถาบัน ต่อไป นั้น
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ดาํ เนินการรวบรวมและจัดพิมพ์เป็ นหนังสื อ“แนวปฏิบตั ิที่ดีจากการ
จัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2556” โดยมีแนวปฏิบตั ิที่ดีจาํ นวน 7 เรื่ องจากหน่วยงาน 5
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1. การใช้เกมจําลองธุรกิจเพื่อการสอน จากคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
2. การผลิตผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั จากคณะพยาบาลศาสตร์
3. การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ จากคณะพยาบาลศาสตร์
4. การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการวิจยั ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากสถาบันไทยคดี
ศึกษา
5. การกําหนดตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมาย จากสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
6. การบริ หารงานการรับเข้าศึกษา กิจกรรม การรับสมัครออนไลน์ จากสํานักทะเบียนและประมวลผล
7. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จาก

- 30 สํานักทะเบียนและประมวลผล
ทั้งนี้ได้นาํ ข้อมูลเผยแพร่ ในเว็บไซต์การจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว เพื่อให้ผสู ้ นใจ
ได้นาํ แนวปฏิบตั ิที่ดีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่ หลายต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ป 2015
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้ครบกําหนดที่
จะต้องส่ งเรื่ องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี เขียว ปี 2015 ภายในสิ้ นเดือนตุลาคม 2558 ในส่ วนของข้อมูลโดยทัว่ ไปได้นาํ
ตัวอย่างทั้งหมดอยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมและสามารถดาวน์โหลดได้ส่วนหนึ่ง สําหรับข้อมูลมีอยู่ 6 ประเด็น
เบื้องต้นคือ (1) Infrastructure (2) Climate Change (3) Waste (4) Water (5) Transportation (6) Education สําหรับ
รายละเอียดส่ วนใหญ่ส่วนกลางมีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วและจะใช้ขอ้ มูลจากส่ วนกลางเป็ นหลัก เรื่ องที่ตอ้ งการขอความร่ วมมือ
จากคณะคือเรื่ อง Education ในหัวข้อต่าง ๆ สําหรับข้อมูลใดที่ส่วนกลางมีจะดําเนินการไปก่อน ยกเว้นข้อมูลใดที่ไม่
สามารถหาได้จะแจ้งไปยังคณะเพื่อขอความร่ วมมือต่อไปเพื่อให้เป็ นภาระกับคณะให้นอ้ ยที่สุด และเมื่อมีความคืบหน้า
จะนํามาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบการจัดการดานความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มอก. 2677/2558
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ มธ. ศูนย์รังสิ ตคือ
เรื่ อง โครงการยกระดับห้องปฎิบตั ิการที่ใช้สารเคมีของ วช. ซึ่งการดําเนินโครงการเริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้หอ้ งปฏิบตั ิการที่ใช้สารเคมีของมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติท้ งั 9 แห่งได้รับการยกระดับ โดยการ
สํารวจตามมาตรฐาน มอก. เช่น เรื่ องความปลอดภัย กายภาพ ซึ่ง มธ. ได้เข้าไปร่ วมด้วย ในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมานักวิจยั ที่
ต้องการส่ งข้อมูลเพื่อของบวิจยั ปี 2560 จะมีช่องให้กรอกข้อมูลว่า มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่ใช้สารเคมีหรื อไม่ เมื่อกรอกข้อมูล
แล้วจะมีการลงในระบบของ วช. ขณะนี้หลายคณะที่เกี่ยวข้องได้ทาํ ความเข้าใจกันแล้วว่า ให้กรอกข้อมูลว่า มีการใช้
ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้สารเคมี แต่ไม่ตอ้ งใส่ รายละเอียด แต่การบังคับใช้จริ งคงเริ่ ม 3-5 ปี หลังจากนี้ เพราะต้องมีการ
ตรวจสอบว่า ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้มีความปลอดภัยจริ งหรื อไม่ ได้รับการรับรองหรื อไม่ ซึ่งต้องใช้เวลานาน มหาวิทยาลัย

- 31 ได้ดาํ เนินการในส่ วนนี้ไปแล้ว และมีหอ้ งปฏิบตั ิการต้นแบบของมหาวิทยาลัย เพราะ มธ. มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่เข้าร่ วม
โครงการประมาณ 30 ห้อง ประเด็นสุ ดท้ายคือ การจัดการ Waste ที่เป็ นสารเคมี ซึ่ง วช. ได้ให้งบประมาณส่ วนหนึ่ง
สําหรับจัดการกับขยะสารเคมีและไม่ให้มีการตกค้างในมหาวิทยาลัย โครงการนี้จะเสร็ จสิ้ นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง โครงการศิลปนรวมใจตานภัยคอรรัปชัน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันแห่ง มธ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จดั
โครงการศิลปิ นร่ วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน และมีการจัดประมูลภาพและแสดงภาพศิลปะ หลักจากเสร็ จงานได้รายได้
ทั้งสิ้ นประมาณ 2.2 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือประมาณ 1.5 ล้านบาท สําหรับประติมากรรมที่ระลึกที่
จัดสร้างในโอกาส 81 ปี ธรรมศาสตร์ยงั เหลืออยูจ่ าํ นวนหนึ่ง ผูท้ ี่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชันแห่ง มธ. ราคาชุดละ 18,000 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2558 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดม
บริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
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