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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2558

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนย์รงั สิต
---------------------------

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

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
และรักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
8. อาจารย์ ดร.เขมภูมิ
ภูมิถาวร
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
9. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
21. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
22. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
23. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
24. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม

-225. อาจารย์ พนมกร
โยทะสอน
แทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
27. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
29. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
30. อาจารย์ เชษฐา
พลายชุม
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
31. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
32. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
34. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
เจียศิริพงษ์กลุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
37. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนริ นทร์ เมธีกลุ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
38. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
39. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
40. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
41. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
42. นางสาวนันทิญา
สุ นทรไชยกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
43. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์
44. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
45. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
46. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
47. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
48. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
2. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

-34. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปั จฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
4. อาจารย์ กิตติพงษ์
กมลธรรมวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
5. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ขั้นสูง
7. นายวสันต์
ภัยหลักลี้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตแห่ ง มธ.
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. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
14. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
15. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
16. นางสาวมยุลี
สุ ดสระ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
17. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
18. นายภูมินาถ
19. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดสัมมนาผูบริหารเกี่ยวกับเรื่องการออกนอกระบบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดจัดการประชุมผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เรื่ อง
มหาวิทยาลัยในกํากับ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดม
บริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต และได้ขอให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ส่ งผูเ้ ข้าร่ วมได้หน่วยงานละสองคน ตั้งแต่เวลา
09.00 น. – 12.00 น. สัมมนาเรื่ อง “การจัดโครงสร้างองค์กรในการบริ หารมหาวิทยาลัย” นําเสนอโดยรองศาสตราจารย์
เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต โดยมีหวั ข้อดังนี้
1. การจัดกลุ่มองค์กรในการบริ หารงาน
1.1 องค์กรที่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี (กองทั้งหลาย)
1.2 องค์กรที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของอธิการบดี (คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย)
1.3 องค์กรที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของอธิการบดีโดยตรง
1.3.1 องค์กรที่เคยขึ้นตรงต่ออธิการบดี (ศูนย์ท้ งั หลาย)
1.3.2 องค์กรใหม่ที่จะขึ้นตรงต่ออธิการบดี (สปข. สํานักทะเบียนฯ สํานักหอสมุด สํานักเสริ ม
ศึกษาฯ)
1.4 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. การควบรวมองค์กรและการบริ หารงานแบบ Cluster
2.1 การควบรวมองค์กร
2.1.1 องค์กรด้านอาณาบริ เวณศึกษา
2.1.2 องค์กรด้านการวิจยั
2.1.3 องค์กรด้านการเมืองการปกครอง
2.2 การบริ หารงานแบบ Cluster
2.2.1 Cluster มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
2.2.2 Cluster วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
2.2.3 Cluster สุ ขศาสตร์
3. การสรรหาคณบดี
3.1 การสรรหาแบบเดิม
3.2 การสรรหาโดยให้อธิการบดีมีบทบาทในฐานะ CEO ขององค์กร
4. กรรมการประจําคณะและกรรมการบริ หารคณะ/สํานัก/สถาบัน
4.1 จํานวนและองค์ประกอบของกรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน
4.2 การได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะ
4.3 องค์ประกอบของกรรมการบริ หารคณะ
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4.5 การประชุมกรรมการประจําคณะ/กรรมการบริ หาร/การประชุมอาจารย์ท้ งั คณะ
5. การบริ หารงานภายในหน่วยงานทั้งหลายในความสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น. – 14.15 น. นําเสนอเรื่ อง “การบริ หารงานบุคคล” นําเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหวั ข้อดังนี้
1. ประเภทของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยจะปรับปรุ งอย่างไรให้เหลือกี่ประเภท
1.1 ข้าราชการ
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย
1.3 พนักงานเงินรายได้
1.4 ลูกจ้าง
2. การประเมินพนักงานเงินรายได้เข้าสู่การเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย (นโยบาย วิธีการ เงินเดือน และ
สวัสดิการ)
3. การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของลูกจ้าง
4. การประเมินข้าราชการที่เปลี่ยนสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เป็ นอย่างไร)
5. การกําหนดตําแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง การกําหนดเงินเดือน และเงินเพิ่มเจ้าหน้าที่ทุกประเภท
6. การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (ให้มีกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ที่เป็ นอิสระและเป็ นกลาง)
เวลา 14.30 น. -16.00 น. เรื่ อง “การบริ หารงานคลังและงบประมาณ” นําเสนอโดย รองศาสตราจารย์
ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง โดยมีหวั ข้อดังนี้
1. การงบประมาณ
1.1 แนวทางในการทําคําของบประมาณ
1.2 แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
2. การบริ หารเงิน
2.1 การบริ หารเงินลงทุนในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
2.2 การบริ หารกองทุนในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
3. การกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในอนาคต
3.1 หลักการ “ผูบ้ ริ หารควรได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกันตามภาระงาน”
3.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
1. อธิการบดี
2. คณบดี
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน

-64. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องงบประมาณสําหรับลูกจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยหารื อกับทาง
สํานักงบประมาณว่า กรณี ที่ใช้เงินอุดหนุนที่เป็ นงบคลังสามารถจ้างลูกจ้างตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้หรื อไม่
หรื อยังจําเป็ นต้องใช้ตามระเบียบกลางเหมือนเดิม เพื่อหาข้อสรุ ปในเรื่ องดังกล่าว
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังรับประเด็นนี้ไปพิจารณาหาข้อมูลต่อไป
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1.2 เรื่อง การรับสมัครการเปลี่ยนสถานะจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับสมัครการเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะมีกาํ หนดถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 ขณะนี้มีผสู ้ มัครจํานวนหนึ่งแล้ว และต้องการให้ขอ้ มูลเผยแพร่ ไป
อย่างทัว่ ถึงว่า จะมีการปิ ดรับสมัครในวันที่ 21 กันยายน 2558 ซึ่งเป็ นวันสุ ดท้ายในการรับสมัครและให้คณะส่ งเอกสาร
มายังส่ วนกลางภายในวันที่ 28 กันยายน 2558
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า สถานะของหัวหน้าภาควิชาในขณะนี้ตอ้ งเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ไม่จาํ เป็ น เป็ นข้าราชการก็ได้สาํ หรับหัวหน้าภาควิชากับรองคณบดี แต่บงั คับใช้กบั
คณบดี แต่จะใช้บงั คับต่อเมื่อมีการออกข้อบังคับการสรรหาคณบดีแล้ว และในข้อบังคับสรรหาคณบดีในกรณี ที่เป็ น
ข้าราชการยังไม่ตอ้ งเปลี่ยนสถานภาพจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนสถานภาพ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์เป็ นสาขาภายในไม่ได้เป็ นภาควิชา และจะมี
อาจารย์หวั หน้าสาขาเกษียณอายุสองคน โดยหลักการไม่ตอ้ งการให้ผทู ้ ี่เกษียณอายุทาํ หน้าที่บริ หารและหากจะสรรหา
หัวหน้าสาขาคนใหม่แทนผูเ้ กษียณอายุตอ้ งอิงระเบียบหลักเกณฑ์ใด
ประธานกล่าวว่า ไม่มี ให้ใช้เหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งในวันที่ 15 กันยายน 2558 จะหารื อเรื่ องภาควิชาว่า จะ
กําหนดทิศทางอย่างไร หากสมมติวา่ มีการยุบเลิกภาควิชาก็จะให้ดาํ รงตําแหน่งจนครบวาระแล้วยุบเลิกหลังจากที่ครบ
วาระแล้ว ส่ วนเรื่ องที่จะกระทบคือ กรรมการประจําคณะต้องมีการสรรหาใหม่ภายในสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กรณี
ขอให้หลักการว่า ไม่ตอ้ งสรรหาใหม่ให้รอข้อบังคับออกแล้วสรรหาเพียงครั้งเดียว และขอให้งานประชุมบรรจุวาระเรื่ อง
ขออนุมตั ิในหลักการให้กรรมการประจําคณะชุดใดที่หมดวาระก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไม่ตอ้ งดําเนินการสรรหาให้
คงอยูต่ ่อไปจนกว่าจะมีการสรรหาตามข้อบังคับใหม่ และข้อบังคับการสรรหากรรมการประจําคณะใหม่ มหาวิทยาลัยจะ
จัดทําให้แล้วเสร็ จภายในเดือนตุลาคม 2558 และคาดว่าจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ภายในเดือนตุลาคม 2558
ซึ่งจะประกาศใช้ต่อไป เมื่อถึงขั้นตอนนั้นทุกหน่วยงานจะต้องสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ สํานัก และสถาบันใหม่
ทั้งหมด
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ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้งานประชุมดําเนินการตั้งเเรื่ องเสนอขออนุมตั ิในหลักการให้
คณะกรรมการประจําคณะ สํานัก และสถาบันที่ครบวาระแล้วตั้งวันที่ 16 สิ งหาคม 2558 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปถึงวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2559 และหลังจากนั้นทุกส่ วนงานจะต้องดําเนินการสรรหากรรมการตามข้อบังคับใหม่

1.3 เรื่อง สิ่งของและเอกสารที่มีหนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีสิ่งของและเอกสารที่หน่วยงานนํามาแจกในที่ประชุมดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น้ าํ แร่ โดม ของสํานักงานจัดการทรัพย์สิน
2. จุลสารเภสัชยูงทอง ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2558 ของคณะเภสัชศาสตร์
3. จุลสาร GREATS Journal เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2558
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมอร่ อย ให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาและทํางานวิจยั ร่ วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.4 เรื่อง การเตรียมความพรอมในการนําวารสาร มธ. เขาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยศูนย์ดชั นีอา้ งอิงวารสารไทย (TCI) ได้ทุน
จาก สกว. เพื่อการจัดการวารสารเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปี ข้างหน้า และทางสํานักหอสมุดจะนําโปรแกรม MyCat ไปตรวจการ
คัดลอกบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสารของ TCI จึงมีขอ้ เสนอให้วารสารของ มธ. ต้องเตรี ยมพร้อมในเรื่ อง การนํา
วารสารไปเข้าระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (THAIJO) เพราะการทํา Citation หลังจากนี้ TCI จะดึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จาก THAIJO เท่านั้น รวมถึงการใช้โปรแกรม MyCat ด้วย ซึ่งเหลือเวลาเพียง 3 ปี เท่านั้น และจะต้องมีการหารื อกับ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั เพื่อทําให้วารสารของ มธ. เข้าไปอยูใ่ นระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (THAIJO)
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1.5 เรื่อง การเขาเยี่ยมคณะและหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าตรวจงบ
การเงินของ มธ. ในภาพรวมทั้งหมด โดยจะเข้าตรวจในวันที่ 21 กันยายน 2558 ทางกองคลังได้ทาํ หนังสื อเวียนแจ้งไปยัง
คณะและหน่วยงานต่าง ๆ แล้วว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าไปเยีย่ มคณะและหน่วยงานต่าง ๆ แต่ยงั ไม่ได้
กําหนดวันชัดเจน ขอให้ผบู ้ ริ หารทุกท่านเตรี ยมความพร้อมเข้ารับการตรวจของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย และ
ในการประชุม ก.บ.ม. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอเข้ามานําเสนอข้อมูล/ข้อสังเกต
ที่ตรวจพบกับผูบ้ ริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า สําหรับหน่วยงานที่ได้รับงบคลังในส่ วนที่เป็ น
การผลิตแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลเพิม่ โดยได้มาในลักษณะของเงินอุดหนุนและใช้ไปได้สองปี และกําลังจะหมด

-8งบประมาณปี 2558 และต้องพิจารณาว่ามีงบประมาณปี 2557 เหลืออยูห่ รื อไม่ หากเหลือต้องเร่ งเสนอเรื่ องขออนุมตั ิจาก
กองคลังเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการและดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพือ่ ใช้งบประมาณให้หมด โดยขอให้คณบดีพิจารณา
เรื่ องนี้เองเพื่อสามารถประสานกับกองคลังแล้วใช้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุด
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1.6 เรื่อง การเปดอาคารใหมของคณะวิศวกรรมศาสตร ณ มธ. ศูนยพทั ยา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 จะมีการเปิ ดอาคาร
ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ศูนย์พทั ยา จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารทุกท่านร่ วมงานในวันและ
เวลาดังกล่าว
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1.7 เรื่อง การเปดหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง กอลฟ ธรรมศาสตร รุนที่ 1” ของ
คณะสหเวชศาสตร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสหเวชศาสตร์ได้เปิ ดหลักสู ตรระยะสั้น โดยใช้
ชื่อว่า โครงการนักบริ หารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่ นที่ 1 ขณะนี้มีผขู ้ อเข้ารับการอบรมแล้ว 80 คน สําหรับ
บุคลากร มธ. สามารถอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 13/2558 เมือ่ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
ประธานแถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับ
รองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2558 เมื่อ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2558 โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ 2 กันยายน 2558 เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ปรากฏว่า มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
หน้า 28 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการวิเคราะห์รายงานฐานะเงิน
ลงทุนของหน่วยงาน และให้ หน่วยงานที่ลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไปดําเนินการให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด”
เป็ น “ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการวิเคราะห์รายงานฐานะเงินลงทุนของหน่วยงาน และ
ให้หน่วยงานชี้แจงการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยให้หน่วยงาน
กําหนดเองว่าจะสามารถดําเนินการให้เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยภายในเมื่อใด ทั้งนี้ไม่เกินเดือนตุลาคม 2558”
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

-9จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีขอ้ แก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง กระทรวงการคลังแจงการปรับบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางชาว
ตางประเทศที่มีสัญญาจาง
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสื อที่อา้ งถึงแจ้งว่า
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให้มีการยกระดับรายได้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว จึงกําหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างใหม่ และให้ถือปฏิบตั ิในการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสู งของตําแหน่งลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างทุกตําแหน่งจํานวน
3 ขั้น จากอัตราค่าจ้างขั้นสู งเดิมของแต่ละตําแหน่งในปัจจุบนั
2. ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง จํานวน 1 ขั้น ให้กบั ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้างทุกราย ทั้งนี้ให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ในกรณี ที่คณะมีลูกจ้างชาวต่างประเทศอยูแ่ ล้วคณะ
ต้องทําเรื่ องมาที่มหาวิทยาลัยหรื อไม่อย่างไร หรื อมหาวิทยาลัยจะดําเนินการให้
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะดําเนินการให้ คณะไม่ตอ้ งเสนอเรื่ องมายังมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติใหขา ราชการลาออกจาก
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอให้
นางสาวอัญณิ การ์ มหาผลประเสริ ฐ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ

- 10 (ตําแหน่งเลขที่ 2740) อัตราเงินเดือน 31,210 บาท ลาออกจากผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานวิจยั และบริ การวิชาการ
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางสาวอัญณิ การ์ มหาผลประเสริ ฐ ลาออกจากผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างานวิจยั และบริ การวิชาการ สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6555 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาโท – เอกทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง/ทํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวสารสนเทศศาสตร์”
2. จ้างนายวันอภินนั ต์ นาแว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ 6555) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้าง 35,700 บาท
3. ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายวันอภินนั ต์ นาแว เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์ขออนุมตั ิดาํ เนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6662 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น “ปริ ญญา
โท – เอกทางรังสี เทคนิค กายวิภาคศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ทางการแพทย์ และสาขาพยาธิวิทยา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาววัชราภรณ์ แสนกล้า เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ 6662) คณะสหเวชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 27,130 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป

- 11 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาววัชราภรณ์ แสนกล้า เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 4557 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโทหรื อเอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางสาขาปรัชญา”
2. จ้างนายชวนนท์ กาญจนสุ วรรณ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 4557) วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 27,130 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายชวนนท์ กาญจนสุ วรรณ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6582 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาโท –
เอก ทางอณูพนั ธุศาสตร์ หรื อพันธุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์”
2. จ้างนายเทวา พนักศรี ผูร้ ับทุนโครงการเครื อข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ 6582)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง 35,700 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 วันที่ผรู ้ ับทุนรายงานตัวปฏิบตั ิราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 12 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายเทวา พนักศรี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 5 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเสนอ
ขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6640 ถึงเลขที่ 6644 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอก เป็ น
“ปริ ญญาโท – เอก ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทอาจารย์ประจํา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 5 อัตรา โดยตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อัตรากลาง)
จํานวน 5 อัตรา ไปตั้งจ่ายที่คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ดังนี้
(2.1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล (ตําแหน่งเลขที่ 6640) ค่าจ้าง 52,240 บาท
(2.2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศรี ศกั ดิ์ พัฒนวศิน (ตําแหน่งเลขที่ 6641) ค่าจ้าง 57,395 บาท
(2.3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ (ตําแหน่งเลขที่ 6642) ค่าจ้าง 42,700 บาท
(2.4) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุ ณ (ตําแหน่งเลขที่ 6643) ค่าจ้าง 50,630 บาท
(2.5) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข (ตําแหน่งเลขที่ 6644) ค่าจ้าง 59,935 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานเงินรายได้ ประเภทอาจารย์ประจํา เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จํานวน 5 อัตรา ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6632 ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น “ปริ ญญา
แพทยศาสตร์ วุฒิบตั รหรื อหนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิปริ ญญาโท –
เอกทางด้านระบาดวิทยาคลินิก หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งแพทย์ปฏิบตั ิการ จํานวน 3 ราย มาแต่งตั้ง
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ขาดจากตําแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม

- 13 (2.1) นายฉัตรชัย ธรรมวงศ์สกุล ปัจจุบนั เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งแพทย์
ปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 4735) อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาแต่งตั้งเป็ น
อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอกคณะแพทยศาสตร์ (อัตราเลขที่ 4630)
ค่าจ้าง 35,700 บาท
(2.2) นายธรรมนาถ เจริ ญบุญ ปัจจุบนั เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
แพทย์ปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 4387) อัตราค่าจ้าง 32,350 บาท สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาแต่งตั้ง
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ (อัตราเลขที่ 6632) อัตรา
ค่าจ้าง 35,700 บาท
(2.3) นางสาวประภาศรี กุลาเลิศ ปัจจุบนั เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
แพทย์ปฏิบตั ิการ (อัตราเลขที่ 4739) อัตราค่าจ้าง 30,920 บาท สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาแต่งตั้ง
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ (อัตราเลขที่ 6633) อัตรา
ค่าจ้าง 36,740 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
จ้างพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอานนท์ จันทะนุกลู วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง 27,130 บาท เดิมปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนที่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยให้มาชดใช้ทุนต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวภารดี แสงวัฒนกุล วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง 35,700 บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

- 14 3.2.9 เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติแตงตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอแต่งตั้ง
นางสาวณัฐนันท์ ทิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
อัตราเลขที่ 6329 ค่าจ้าง 25,140 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารสํานักงาน คณะเภสัชศาสตร์
อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายตามที่กาํ หนดไว้
ในประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวณัฐนันท์ ทิมรอด เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ หารสํานักงาน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง กองนิติการขออนุมัตติ ัดโอนอัตราและคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองนิติการเสนอขอตัดโอนอัตราและค่าจ้าง
ว่าที่ร้อยโทสกล กิจจสัจจา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
ตําแหน่งเลขที่ 5450 ค่าจ้าง 22,140 บาท กองงานศูนย์รังสิ ต ไปตั้งจ่ายที่กองนิติการ และเปลี่ยนตําแหน่งจากเดิมตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ เป็ นตําแหน่งนิติกรปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและค่าจ้างว่าที่ร้อยโทสกล กิจจสัจจา เป็ นตําแหน่ง
นิติกรปฏิบตั ิการ สังกัดกองนิติการ ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 3 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วจิ ยั (วุฒิปริ ญญาตรี ) ซึ่งได้รับวุฒิปริ ญญาโทเพิ่มขึ้นและเปลี่ยน
ตําแหน่งเป็ นนักวิจยั (วุฒิปริ ญญาโท) ดังนี้
1. นางสาวชิษณุชา สัตพนพันธุ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วจิ ยั ปฏิบตั ิการ (วุฒิปริ ญญาตรี ) ตําแหน่งเลขที่ 4787

- 15 ค่าจ้าง 28,910 บาทและเปลี่ยนตําแหน่งเป็ นนักวิจยั ปฏิบตั ิการ (วุฒิปริ ญญาโท) ค่าจ้าง 28,910 บาท
2. นางวนิดา จันทร์สม ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วจิ ยั ชํานาญการ (วุฒิปริ ญญาตรี ) ตําแหน่งเลขที่ 4788) ค่าจ้าง
29,660 บาท และเปลี่ยนตําแหน่งเป็ นนักวิจยั ชํานาญการ (วุฒิปริ ญญาโท) ค่าจ้าง 29,660 บาท
3. นายเฉลิม จันทร์สม ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วจิ ยั ชํานาญการ (วุฒิปริ ญญาตรี ) ตําแหน่งเลขที่ 4789 ค่าจ้าง
27,390 บาท และเปลี่ยนตําแหน่งเป็ นนักวิจยั ชํานาญการ (วุฒิปริ ญญาโท) ค่าจ้าง 27,390 บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็ นวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่ อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างนายอิสระ ชูศรี
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง 27,130 บาท
แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
ระดับปริ ญญาโท เนื่องจากผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่าํ กว่าเกณฑ์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูแ้ ทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ผูแ้ ทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า คณะกรรมการ
กลัน่ กรองฯระดับคณะได้พจิ ารณาประเด็นนี้เช่นกัน และได้เชิญหัวหน้าภาควิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษมาปรึ กษา แต่
หัวหน้าภาคยืนยันว่าภาคต้องการรับนายอิสระ ชูศรี เป็ นอาจารย์ของภาควิชา คณะจึงนําเสนอมหาวิทยาลัยตามที่ภาควิชา
ต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการกลัน่ กรองฯระดับมหาวิทยาลัยมีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่รับ คณะะก็รับทราบและไม่
ขัดข้อง
ประธานกล่าวว่า สําหรับกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์มีความเห็นตรงกันตามมติกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์วา่ ไม่สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ ส่ วนประเด็นเรื่ องหลักการในการได้มาซึ่งการจ้างอาจารย์ของ มธ. ต้องการเปลี่ยนหลักการหรื อไม่ ขอให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 16 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติไม่จา้ งนายอิสระ ชูศรี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

3.3.2 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เสนอขอจ้างนายศุภชัย
เหมือนโพธิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง 27,130 บาท
แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
ระดับปริ ญญาโท เนื่องจากด้านคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการของนายศุภชัย เหมือนโพธิ์ ในระดับปริ ญญาโทเป็ น
ทางด้านบริ หารธุรกิจ ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จะสอนคือด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ซึ่งจะเป็ นปัญหาในด้าน
คุณสมบัติที่จะเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร การขอตําแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ จึงเห็นว่าหากนายศุภชัย เหมือนโพธิ์ ซึ่ง
กําลังจะสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกซึ่งเป็ นสาขาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่จะสอน หากประสงค์จะสมัครเข้า
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ดงั กล่าวสมควรสําเร็ จการศึกษาก่อน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติไม่จา้ งนายศุภชัย เหมือนโพธิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3.3.3 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอขอจ้าง
นายอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง 27,130 บาท
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่ สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ระดับปริ ญญา
โท เนื่องจากผลงานที่นาํ มาชดเชยผลการศึกษาได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทางด้านภาพยนตร์ในระดับชาติและ
นานาชาติจาํ นวนมากและมีผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมาก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศ

- 17 ไทยทั้งปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยยังต้องการผูท้ ี่จบปริ ญญาเอกเพื่อมาเพิม่ ในเรื่ องผลงานวิจยั ระดับ
นานาชาติ ซึ่งยังขาดในส่ วนนี้อยู่ ควรจะพิจารณารับอาจารย์ในระดับปริ ญญาเอกให้มากขึ้น และการจัดอันดับ University
World Ranking จะประกาศผลในวันที่ 15 กันยายน 2558 มธ. ยังคงอยูใ่ นอันดับเดิมคือ 601-650 แล้วผลของการประเมิน
ออกมาว่า ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีคะแนนตกลงมาก คณะที่ทาํ ได้ดีข้ ึนมีเพียงสองกลุ่มคือ วิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ส่ วนด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีคะแนนตกลงไปมาก หากไม่ให้ความสําคัญเรื่ องเหล่านี้
คะแนนก็จะลดลงในลักษณะดังกล่าว
2. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า สําหรับนายอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เป็ นผูก้ าํ กับ
ภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และในประเทศไทยไม่มีสาขาภาพยนตร์ให้เรี ยนจึงต้องไปเรี ยนที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่ วนผลงานสร้างสรรค์มีการผลิตภาพยนตร์แนวสารคดีที่ได้รับการยกย่อง และคณะขาดแคลน
ผูส้ อนทางด้านผลิตภาพยนตร์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนี้ และคณะเห็นว่ามีศกั ยภาพที่จะให้ความรู ้กบั
นักศึกษาและสามารถผลิตภาพยนตร์ออกสู่สายตานานาชาติได้
3. ประธานกล่าวว่า สําหรับคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนอาจจะหาอาจารย์ระดับปริ ญญาเอก
ได้ยาก แต่กต็ อ้ งมีการวางแผนว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปได้ดว้ ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอจ้าง ดร.ศิญาณี
หิ รัญสาลี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่ สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ระดับปริ ญญา
โทเนื่องจากมีผลงานทางวิชาการในระดับที่น่าพอใจมาชดเชยผลการศึกษาที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง ดร.ศิญาณี หิ รัญสาลี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.3.5 เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตรขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย

- 18 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงการจ้างนางสาวลินดา เยห์ จากเดิมที่ได้รับอนุมตั ิให้จา้ งในตําแหน่งอาจารย์
(วุฒิปริ ญญาเอก) ตําแหน่งเลขที่ 6389 (วุฒิปริ ญญาเอก) อัตราค่าจ้าง 34,400 บาท เป็ นให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ
2 ปี ๆ ละ 4% เป็ นอัตราค่าจ้าง 36,780 บาท เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2555 – 1 มิถุนายน
2558 และมีประสบการณ์ดา้ นการทํางานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนในคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ได้ ซึ่งนับประสบการณ์หลังจบปริ ญญา
เอกได้ 2 ปี ๆ ละ 4% โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ จํานวน 2,780 บาท และให้ใช้เงินมหาวิทยาลัยพอกสมทบ เนื่องจาก
คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เป็ นหน่วยงานตั้งใหม่
2. ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป (ซึ่งเป็ นวันที่ได้รับการจ้างในการอนุมตั ิครั้งแรก)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างนางสาวลินดา เยห์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3.6 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดาํ รงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 และได้ออกประกาศมาตรฐานภาระงานของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิจและ
เป้ าหมายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2558 โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
แต่เนื่องจากในประกาศฯ ดังกล่าวกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนด
ภาระงานของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวให้เสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันหลังจากที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ จึง
เห็นควรให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปหารื อเพื่อจัดทําข้อบังคับดังกล่าวร่ วมกัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า สาระสําคัญของระเบียบฉบับนี้ที่เปลี่ยนแปลงมากคือ เดิม สกอ. กําหนดภาระงานให้

- 19 มหาวิทยาลัย กรณี น้ ีจะให้มหาวิทยาลัยกําหนดเอง หากมหาวิทยาลัยยังไม่กาํ หนดให้ใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน ส่ วนประเด็นที่
จะให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปหารื อกันต้องพิจารณาในรู ปแบบที่เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และขอกําหนดหลักการว่า ไม่ควรเขียนรายละเอียดมาก แต่ตอ้ งมีหลักการว่า อาจารย์ทุกคนต้องสอน 4 วิชาต่อปี และมี
ผลงานวิจยั 1 ชิ้น โดยกําหนดเป็ นกรอบกว้าง ๆ และกําหนดการเทียบเคียงว่า มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า คณะเศรษฐศาสตร์ได้จดั ทําการเทียบเคียงภาระงานสอน 4 วิชาแล้ว
และได้เสนอมหาวิทยาลัยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยอยูร่ ะหว่างการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เรื่ องนี้จึงยังค้างอยู่ การทํา
ภาระงานเทียบเคียงของคณะเสร็ จสิ้ นแล้วต้องรอมหาวิทยาลัยก่อนหรื อไม่ หรื อใช้ได้ทนั ที
ประธานกล่าวว่า สามารถใช้ได้ทนั ที แต่มีปัญหาในเชิงหลักการเพราะเดิมการเทียบเคียงภาระงานให้
คณะเป็ นผูด้ าํ เนินการ แต่เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะใช้การเทียบเคียงแบบมาตรฐานกลาง หรื อจะใช้เป็ นกลุ่ม
คณะ ซึ่งต้องมีการพิจารณาในเรื่ องนี้
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า ในส่ วนของผลงานวิจยั ให้กาํ หนดเป็ น
ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์จะดีกว่าหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า การกําหนดภาระงานขั้นตํ่าต้องมีงานสอนและมีผลงานวิจยั เป็ นอย่างน้อย
ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมกล่าวว่า จํานวนรายวิชา 4 วิชา เฉพาะวิชาของ
คณะหรื อรวมวิชาที่สอนให้คณะอื่นด้วย เพราะที่ผา่ นมาหากเป็ นวิชาของคณะอื่นจะนับเป็ นการบริ การวิชาการไม่ใช่
ภาระงานสอน และหากมีการลงนามระหว่างคณะว่าจะใช้ทรัพยากรร่ วมกันเป็ นไปได้หรื อไม่
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า ในแง่ของโครงการวิจยั บางกรณี หรื อบางโครงการจะ
เป็ นโครงการต่อเนื่อง 2-3 ปี จะนับภาระงานอย่างไร
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปหารื อเพื่อจัดทําข้อบังคับดังกล่าวต่อไป

3.3.7 เรื่อง ขออนุมตั ิบัญชีอัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2558 มีมติอนุมตั ิให้ปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุและปรับค่าจ้างชดเชย
ให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และปรับขึ้นค่าจ้างร้อยละ 4 ให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัยชั้นผูน้ อ้ ยที่
จ้างจากงบประมาณแผ่นดินสายวิชาการ ที่มีอตั ราค่าจ้างไม่เกิน 39,360 บาท และสายสนับสนุนวิชาการที่มีอตั ราค่าจ้างไม่
เกิน 35,220 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ไปแล้วนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เห็นควรกําหนดบัญชีค่าจ้าง
ขั้นตํ่า-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 20 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า รัฐบาลได้ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้เท่ากับการปรับเพิม่ เงินเดือนของข้าราชการ ในกรณี น้ ีได้ให้นโยบายว่าจะปรับขั้นตํ่า แต่ไม่ปรับขั้นสู ง
โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับแล้วจะมีการปรับเพิม่ เงินเดือน 1.4 เท่า
เมื่อปรับแล้วเกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสู งจะทําอย่างไร
ประธานกล่าวว่า จะได้เงินตามที่ปรับเพิ่ม 1.4 เท่า
คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หากเงินเดือนเต็มขั้นแล้วก็จะไม่ได้ปรับเลื่อนอีกในปี ต่อไปใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า จะได้ความดีความชอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากฐานเงินเดือนที่เต็มขั้นแล้ว และในปี
ต่อไปก็จะใช้หลักการเดียวกันคือ คิดจากฐานเงินเดือนที่เต็มขั้นแล้วไม่รวมความดีความชอบของปี ที่ผา่ นมา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบบัญชีอตั ราค่าจ้างขั้นตํ่า – ขั้นสู ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ

3.3.8 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยใหแกหนวยงานที่ขาดแคลน
อัตรากําลัง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่า มีหลายส่ วนงานที่มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยว่างอยูใ่ นช่วงตั้งแต่นอ้ ยกว่า 1 ปี ถึง 7 ปี รวมจํานวน
ทั้งสิ้ น 155 อัตรา ในการนี้จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิดงั นี้
1. ให้นาํ กรอบอัตราว่างที่ส่วนงานยังไม่สามารถบรรจุบุคลากรได้มารวมไว้ที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถบริ หารอัตรากําลังและใช้ประโยชน์จากกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยส่ วนงานยังคงดําเนินการสรรหาบุคลากรต่อไปได้ และเมื่อจะบรรจุบุคคลใดขอให้แจ้งรับกรอบอัตรา
คืนจากมหาวิทยาลัย
2. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนงานตามที่ระบุขา้ งต้น จํานวน 73 อัตรา แยกเป็ นสาย
วิชาการ 13 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 60 อัตรา โดยใช้กรอบอัตราว่างที่ส่วนงานยังไม่สามารถบรรจุบุคลากร
ได้มาใช้ไปพลางก่อน โดยให้ดาํ เนินการดังนี้
2.1 ให้ตดั โอนอัตราไปตั้งจ่ายที่ส่วนงานที่ได้รับจัดสรร
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 50 อัตรา
- ศูนย์เครื่ องมือขั้นสู ง สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5 อัตรา
- คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ สายวิชาการ จํานวน 10 อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 5 อัตรา

- 21 2.2 ให้เปลี่ยนสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ เป็ นสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 49 อัตรา และกําหนด
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับจัดสรร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า เดิมมีการจัดสรรอัตราไปที่คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า หากไม่
สามารถบรรจุได้ภายในหนึ่งปี มหาวิทยาลัยจะขออัตราคืนทั้งหมด มาในครั้งนี้ตาํ แหน่งที่คณะ สํานัก สถาบันว่างอยู่
มหาวิทยาลัยขอคืนทั้งหมดก่อน แต่มหาวิทยาลัยจะมีขอ้ มูลว่า แต่ละหน่วยงานมีอตั ราอยูเ่ ท่าใด แต่ตาํ แหน่งเลขที่อตั ราจะ
ขอนําไปบรรจุให้กบั หน่วยงานอื่นที่มีตวั บุคคลก่อน และจะคืนอัตราให้กบั หน่วยงานเมื่อมีตวั บุคคลโดยไม่มีเงื่อนไข
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ขอให้ตรวจสอบอัตราที่นาํ ไปจัดสรรให้กบั คณะวิทยาการเรี ยนรู ้
และศึกษาศาสตร์ดว้ ย เพราะตําแหน่งอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ในขณะนี้จา้ งเต็มหมดแล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ติดเงื่อนไขว่า ตําแหน่งที่ศูนย์พทั ยาไม่
สามารถรับได้ แต่เมื่อทางมหาวิทยาลัยกําหนดว่า ต้องบรรจุที่ศูนย์พทั ยาก่อนทําให้ทางศูนย์รังสิ ตมีปัญหา เมื่อมีอาจารย์
เกษียณอายุจะยังไม่ได้รับอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุเลย ทําให้อตั ราส่ วนระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาเกิน 25:1 ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามที่สภาวิศวกรกําหนด หากทางมหาวิทยาลัยยังยืนยันเช่นนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีปัญหาในการรับรอง
หลักสู ตร ในกรณี ขอให้แยกอัตราระหว่างศูนย์รังสิ ตกับศูนย์พทั ยาออกจากกัน
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์หารื อกับฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
อีกครั้งหนึ่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้มีการนําอัตรามาไว้ที่ส่วนกลาง คณะสามารถเปิ ดรับ
สมัครได้ตามปกติใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า คณะสามารถดําเนินการได้ตามปกติ เมื่อรับสมัครได้มหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตราให้
ได้ทนั ที และสําหรับคณะอื่น ๆ ก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งดําเนินการทางเทคนิคและต้อง
ไม่บรรจุในเลขที่อตั ราเดียวกัน เช่น นําอัตราของคณะสหเวชศาสตร์ไปให้คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ เมื่อ
คณะสหเวชศาสตร์มีการจ้างก็ตอ้ งมีอตั ราให้กบั คณะสหเวชศาสตร์ดว้ ย โดยใช้เลขที่อตั ราใหม่ และหากมีคณะใดที่
ต้องการอัตราเพิ่มให้แจ้งไปยังฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป ในหลักการที่มีอตั ราไม่เพียงพอต่อการสอนในสาขาวิชา
ที่เปิ ดสอน
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า หากคณะสามารถหารายได้ได้เองและคณะต้องการจ้างเองโดยใช้
รายได้คณะ โดยขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัยสามารถทําได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถทําได้ และมหาวิทยาลัยได้ให้หลักการว่า คณะที่มีโครงการเลี้ยงตัวเอง
คณะควรใช้เงินรายได้ของคณะเป็ นหลักในการบรรจุอาจารย์ในหลักสูตรนั้น ยกเว้นคณะต้องการแข่งขันกับสถาบันอื่น
และต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือมหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการให้ อย่างไรก็ดีกรอบอัตรากําลังและการบรรจุไม่วา่
แบบใดจะเหมือนกันทั้งหมดคือ ต้องผ่านที่ประชุม ก.บ.ม.
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และชาวต่างประเทศ หากมีการวางแผนที่ดีและมีตวั บุคคลอยูแ่ ล้ว ขอให้ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่และจัดทําแผน
มหาวิทยาลัยจะได้ทราบว่า ต้องใช้กี่อตั รา เพราะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้เสนอภายในสิ้ นเดือนกันยายน
2558

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานที่ขาด
แคลนอัตรากําลัง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านวิชาการ
4.1 เรื่อง รางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกี่ยวกับปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
โอกาสและเงื่อนไขการใชครุยวิทยฐานะ จํานวน 2 ฉบับ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้
ตรวจสอบและพิจารณาจัดทําร่ างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ... หรื อที่เกี่ยวข้องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และจัดส่ งให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจพิจารณา
รู ปแบบ ถ้อยคํา และความสอดคล้อง
บัดนี้ฝ่ายวิชาการได้จดั ทําร่ างข้อบังคับส่ งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยฝ่ าย
กฎหมายได้ปรับแก้/เพิ่มเติมร่ างข้อบังคับทั้งสองฉบับเรี ยบร้อยแล้ว ได้แก่
1. ร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
พ.ศ. ....
2. ร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่ วนประกอบ และโอกาส และ
เงื่อนไขการใช้ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ....
สําหรับร่ างข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับ เป็ นร่ างที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วน ซึ่งต้องประกาศใช้ก่อนพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2557 ในเดือนพฤศจิกายน 2558
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่ างข้อบังคับมหาวิทาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วย
ปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา พ.ศ. .... และร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยลักษณะ
ชนิด ประเภท ส่ วนประกอบ และโอกาส และเงื่อนไขการใช้ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. .... และให้นาํ เสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- 23 4.2 เรื่อง การฝกซอมและการรับพระราชทานปริญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า การฝึ กซ้อมและการรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา
2557 จากการหารื อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายแล้วมีขอ้ สรุ ปดังนี้
1. การจัดคณะในแต่ละกลุ่ม
จัดคณะเป็ น 5 กลุ่ม ตามข้อมูลจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดังนั้น
รายชื่อคณะและลําดับที่ของคณะในกลุ่มที่ 1 – 4 อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กาํ หนดไว้ได้ หากจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ที่แท้จริ งรายคณะคลาดเคลื่อนจากจํานวนเดิมไปมาก ซึ่งยอดสุ ดท้ายของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้ทราบประมาณวันที่ 10 กันยายน 2558
2. กําหนดการฝึ กซ้อม จํานวน 3 ครั้ง และกําหนดการรับจริ ง
ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อยคณะ) วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 หรื อตามวันและสถานที่ตามที่คณะกําหนด
ครั้งที่ 2 (ซ้อมรวม)
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่
ครั้งที่ 3 (ซ้อมใหญ่)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่
วันรับพระราชทาน
กลุ่มที่ 1 และ 2 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และ 5 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มที่ 1 บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จํานวน 4 คณะ
ซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ : เวลา 8.00 – 10.30 น. รับจริ ง : วันที่ 16 พ.ย. ภาคเช้า
คณะ

จํานวน

1. นิติศาสตร์
886
ชุดที่ 1 952
2. ทันตแพทยศาสตร์
66
3. พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
679
ชุดที่ 2 881
4. แพทยศาสตร์
202
รวม
1,833
สําหรับดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ ฝึ กซ้อมเฉพาะในวันซ้อมใหญ่
กลุ่มที่ 2 บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จํานวน 4 คณะ
ซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ : เวลา 10.31 – 13.00 น. รับจริ ง : วันที่ 16 พ.ย. ภาคบ่าย

- 24 คณะ

จํานวน

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

639
468

ชุดที่ 1

1,107

3. ศิลปศาสตร์
699
ชุดที่ 2 774
4. ศิลปกรรมศาสตร์
75
รวม
1,881
กลุ่มที่ 3 บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จํานวน 6 คณะ
ซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ : เวลา 13.30 – 16.00 น. รับจริ ง : วันที่ 17 พ.ย. ภาคเช้า
คณะ

จํานวน

1. รัฐศาสตร์
2. วิทยาลัยสหวิทยาการ
3. เศรษฐศาสตร์
4. วิศวกรรมศาสตร์
5. สหเวชศาสตร์
6. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รวม

370
136
463
507
163
169
1,808

ชุดที่ 1

969

ชุดที่ 2

839

กลุ่มที่ 4 บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จํานวน 6 คณะ
ซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ เวลา: 16.01 – 18.00 น. รับจริ ง: วันที่ 17 พ.ย. ภาคบ่าย
คณะ
1. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. สาธารณสุ ขศาสตร์
3. วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
4. พยาบาลศาสตร์
5. สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
6. วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
รวม

จํานวน
366
77
252
83
214
85
1,077

- 25 กลุ่มที่ 5 (ระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ทราบจํานวนของแต่ละคณะ)
(ซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ : เวลา 18.01 – 21.00 น. รับจริ ง : วันที่ 17 พ.ย. ภาคเย็น)
1. นิติศาสตร์
13. สหเวชศาสตร์
2. พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
14. ทันตแพทยศาสตร์
3. รัฐศาสตร์
15. พยาบาลศาสตร์
4. เศรษฐศาสตร์
16. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 17. สาธารณสุ ขศาสตร์
6. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
7. ศิลปศาสตร์
19. สถาบันภาษา
8. วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
20. วิทยาลัยนวัตกรรม
9. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
21. วิทยาลัยสหวิทยาการ
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
11. วิศวกรรมศาสตร์
23. วิทยาลัยโลกคดี
12. แพทยศาสตร์
24. ผูไ้ ด้รับพระราชทานรางวัล "ทุนภูมิพล"
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า สําหรับวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2558 จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่า คณะใด
จะรับในวันใด การซ้อมย่อยกําหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกําหนด การ
ซ้อมรวมกําหนดไว้วนั อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 และซ้อมใหญ่วนั เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็ นวันซ้อมที่ห่าง
จากวันจริ ง แต่ตอ้ งซ้อมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และจะเกิดผลกระทบต่อบัณฑิตบางคนที่เดินทางไป
ต่างประเทศและต้องกลับมา และมหาวิทยาลัยไม่สามารถซ้อมในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ได้ การซ้อมย่อยหากไม่
ซ้อมยังอนุโลมได้ แต่วนั ซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ตอ้ งมา หากไม่มาจะไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร เนื่องจาก
จํานวนบัณฑิตเพิม่ มากขึ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 อาจจะเกิดความขลุกขลักบ้างเพราะเป็ นการซ้อมรวมครั้งแรก
ส่ วนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 วันซ้อมใหญ่จะถ่ายภาพหมู่และแบ่งกลุ่มทันใช่หรื อไม่ การถ่ายภาพหมู่ตอ้ งสัมพันธ์กบั
การเข้าหอประชุมใหญ่ บัณฑิตกลุ่มแรกต้องถ่ายรู ปตั้งแต่ 06.00 น. แล้วเข้าหอประชุมก่อนเวลา 08.00 น. แต่กลุ่มคณะที่
เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จะมีการพระราชทานปริ ญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะให้คณะที่มีผไู ้ ด้รับพระราชทานปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์อยูใ่ นกลุ่มแรกทั้งหมด ซึ่ง
จะมีการแจ้งในที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่งว่า คณะใดจะอยูใ่ นกลุ่มใด
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สําหรับกรณี คณะที่มีผไู ้ ด้รับพระราชทานปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ได้จดั ไว้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ทั้งหมดแล้ว
ั ฑิตที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศจํานวนมาก
3. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า มีบณ

- 26 ติดต่อมาว่า จะขอซ้อมใหญ่เพียงวันเดียวได้หรื อไม่ เนื่องจากมีการเว้นช่วงก่อนพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรหนึ่งสัปดาห์
หากอนุโลมแล้วให้มีการยืน่ คําร้องก็น่าจะทําได้
4. ประธานกล่าวว่า สําหรับบัณฑิตทุกคนที่จะเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรต้องซ้อมอย่างน้อยสอง
ครั้ง แต่ตอ้ งเป็ นกรณี ของบัณฑิตที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศเท่านั้น โดยจะจัดให้ซอ้ มในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากกําหนดวันซ้อมเป็ นวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ได้กจ็ ะเป็ น
เรื่ องดี เพราะเป็ นการซ้อมสองวันติดกัน
6. ประธานกล่าวว่า หากกําหนดให้ซอ้ มรวมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บัณฑิตอาจจะมาไม่ได้ท้ งั หมด
และหากซ้อมติดกันสองวันอาจทําให้เกิดความอ่อนล้า จึงขอกําหนดการฝึ กซ้อมดังนี้ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็ นวัน
ซ้อมย่อย คณะสามารถกําหนดเป็ นวันอื่นได้แต่ตอ้ งแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็ น
วันซ้อมรวม สําหรับบัณฑิตที่ไปศึกษาต่างประเทศให้ซอ้ มรวมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน
2558 เป็ นวันซ้อมใหญ่ และขอให้แจ้งชื่อบัณฑิตที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศที่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการ
เรี ยนรู ้เพื่อดําเนินการต่อไปด้วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการฝึ กซ้อมและการรับพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา 2557 และสําหรับบัณฑิตที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศกําหนดให้จดั ซ้อมรวมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า การจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พิจารณาจากเป้ าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็ นหลัก โดยจะพัฒนามหาวิทยาลัย
ใน 4 เรื่ อง คือ
1. มหาวิทยาลัยวิจยั
- เพิ่มผลงานวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติอีกร้อยละ 10
- เพิ่มผลงานวิจยั ที่ได้รับตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติอีกร้อยละ 10
- เพิ่มนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกอีกร้อยละ 10
- เงินอุดหนุนการพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั จํานวน 316 ล้านบาท
2. พัฒนาสู่ ความเป็ นนานาชาติ
- เพิม่ อาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศอีกร้อยละ 20
- เพิ่ม Visiting scholar/fellowship/professor อีกร้อยละ 20
- เพิ่มนักศึกษาชาวต่างประเทศ อีกร้อยละ 20

- 27 - เงินอุดหนุนการพัฒนาสู่ความเป็ นนานาชาติ จํานวน 219 ล้านบาท
3. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
- เพิม่ การให้บริ การวิชาการในความรู ้ความเชี่ยวชาญที่ มธ. มี อีกร้อยละ 10
- เพิ่มกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษา อีกร้อยละ 10
- เพิ่มความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เป็ น 4.25 คะแนน
- เงินอุดหนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน จํานวน 1,660 ล้านบาท
4. การพัฒนาด้านการศึกษารวมทั้ง Active Learning
- จํานวนอาจารย์ประจําแต่ละหน่วยงานที่เข้าอบรมในหลักสู ตร Active Learning เป้ าหมาย
ร้อยละ 6
- ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ Active Learning ต่อรายวิชาที่ผเู ้ ข้าอบรมแจ้งหลังการอบรม
เป้ าหมายร้อยละ 95
- เงินอุดหนุนพัฒนาด้านการศึกษารวมทั้ง Active Learning จํานวน 1,628 ล้านบาท
กรอบยุทธศาสตร์และผลการจัดทํางบประมาณ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ. พ.ศ. 2557-2559
แบ่งออกเป็ น 4 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ภาพรวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจยั
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็ นนานาชาติ
4. การพัฒนาด้านการศึกษารวมทั้ง Active Learning
ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์สามารถดําเนินการได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การจัดสรรเงินรางวัล
ในปี งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรางวัล จํานวน 60,889,700 บาทให้หน่วยงานสําหรับ
รายการดังต่อไปนี้
1. เงินรางวัลวิจยั 27,944,800 บาท
2. เงินรางวัลตามผลปฏิบตั ิราชการ 32,944,900 บาท
เนื่องจากในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จดั ทํางบประมาณขาดดุล 194,131,800 บาท เพื่อ
สมทบค่าก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
ดังนั้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงในการสมทบค่าก่อสร้างในปี ต่อ ๆ ไป และจะต้องนําเงินมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงขอยกเลิกการ
จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวข้างต้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 28 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายส่วนหนึ่งต้องนําไปใช้ในเรื่ องสาธารณูปโภค
เช่น ค่าไฟฟ้ า ในอนาคตหากมหาวิทยาลัยต้องพึ่งพาตัวเองอาจจะสามารถลดงบประมาณในส่วนนี้ได้ โดยมหาวิทยาลัย
ลงทุนทั้งหมดในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และจะคุม้ ทุนในปี ที่ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยน่าจะบริ หารจัดการในเรื่ องนี้ได้ หากมี
ไฟฟ้ าเหลือจากการใช้ภายในมหาวิทยาลัยก็สามารถขายให้กบั การไฟฟ้ าได้ดว้ ย ซึ่งเป็ นการหารายได้ให้กบั มหาวิทยาลัย
อีกทางหนึ่ง
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอรับเรื่ องนี้ไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มธ. ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม - 28 สิ งหาคม 2558 ซึ่งจะมีขอ้ มูล 3 ด้าน คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ
และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปการศึกษา 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ดาํ เนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน เป็ นประจําทุกปี ซึ่งเป็ นการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน ในช่วงปี การศึกษา 2557
รวมทั้งเป็ นการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินการของคณะ/สํานัก/สถาบันตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจําปี การศึกษา 2556 อันจะนําไปสู่การปรับปรุ งคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
ระหว่างวันที่ 8 - 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีหน่วยงานที่อยูใ่ นระบบการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 28 หน่วยงาน มี
กําหนดการประเมินหน่วยงานละ 1 วัน แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
1. การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน จํานวน 19 หน่วยงาน
ได้แก่ 1. คณะนิติศาสตร์ 2. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี 3. คณะเศรษฐศาสตร์ 4. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5. คณะศิลปศาสตร์ 6. คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน 7. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8. คณะ

- 29 วิศวกรรมศาสตร์ 9. คณะสหเวชศาสตร์ 10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
12. วิทยาลัยสหวิทยาการ 13. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ 14. สถาบันภาษา 15. วิทยาลัยนวัตกรรม 16.คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ 17. วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ 18. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 19. คณะเภสัช
ศาสตร์
ทั้งนี้ มี 7 หน่วยงานที่ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (EdPEx) คือ
1. คณะรัฐศาสตร์ 2. คณะแพทยศาสตร์ 3. คณะพยาบาลศาสตร์ 4. คณะทันตแพทยศาสตร์ 5. วิทยาลัย
โลกคดีศึกษา 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ซึ่งจะไม่อยูใ่ นการประเมิน
คุณภาพภายใน
2. การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันวิจยั จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สถาบันไทยคดีศึกษา
2. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 3. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
3. การประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
1. สํานักหอสมุด 2. สํานักทะเบียนและประมวลผล 3. สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 4. สถาบันวิจยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. 5. สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม 6. ศูนย์บริ การการกีฬา
ส่ วนเรื่ องหนังสื อที่เสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย จํานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็ นหนังสื อที่มีเนื้อหาเรื่ องการจัดเก็บข้อมูลหรื อการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE
Online ซึ่งโดยปกติจะต้องทําทุกปี แต่ปีนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พฒั นาเรื่ องการจัดเก็บข้อมูลของตัวเองขึ้นมาเรี ยกว่า
TU QA Online และขณะเดียวกันก็จะพยายามเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อคณะหน่วยงานส่ งข้อมูลเข้ามาจะสามารถส่ งเข้าระบบ
CHE Online ได้ทนั ที แต่กย็ งั ไม่ได้รับการตอบกลับเรื่ องนี้จาก สกอ. และเพื่อลดภาระให้กบั คณะ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้
ทาง สกอ. ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะกรอกข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัย หาก สกอ. ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลก็ไม่มีปัญหาใด
ส่ วนฉบับที่สอง ตามที่ได้มีการแจ้งในที่ประชุมครั้งที่ผา่ นมาว่า จากประสบการณ์ทาํ งานด้านการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 16 ปี ที่ผา่ นมา และมีการประเมินระดับหลักสูตรเป็ นปี แรกซึ่งเป็ นปั ญหาค่อนข้างมาก ทางคณะได้สะท้อน
ปัญหาดังกล่าวมายังผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงได้มีนโยบายมอบให้ตนเองเขียนถึงปัญหาในการประกันคุณภาพ
ซึ่งได้สรุ ปเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่ งตรงถึง สกอ. เพื่อทราบแล้วว่า มธ. กําลังจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขึ้นมาเอง และภายในหนึ่งปี จะพัฒนาให้แล้วเสร็ จและใช้จริ งในปี การศึกษา 2559 ส่ วนการส่ งข้อมูลให้ สกอ.
จะเป็ นการส่ งเฉพาะ Common Data Set เพื่อ สกอ. นําไปประมวลผลรวมกับมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ ยกเว้นบางคณะที่
ใช้ระบบการประเมิน EdPEx
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากมีการสอบถามมา
จากทางสํานักงานของรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารื อในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้ สําหรับเรื่ องการประกัน
คุณภาพภายในที่ได้ทาํ หนังสื อไปยัง สกอ. ถือว่า เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตอ้ งการลดบทบาทของ
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สกอ. ในการมากํากับมหาวิทยาลัย ส่ วนเรื่ อง สมศ. ระบบการประเมินภายนอกว่า มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดจะมีท่าที
อย่างไร เพราะขณะนี้มีการชะลอการประเมินรอบ 4 เข้าใจว่าต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ แต่ควรมีการเสนอหลักการ
บางอย่างกลับไปหรื อไม่ และเรื่ องสํานักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งจะเป็ นประเด็นใหญ่สาํ หรับการสอบแข่งขันในระบบ
การศึกษาของประเทศ ขณะนี้มีนโยบายที่จะให้มีขอ้ สอบอัตนัยมากขึ้น สําหรับกรณี น้ ีมีสองประเด็นคือ มธ. จะเข้าไป
ช่วยสนับสนุนเรื่ องการตรวจข้อสอบหรื อออกข้อสอบ เพราะเป็ นภาระใหญ่มาก ประเด็นที่สอง มหาวิทยาลัยต้องการเห็น
การเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าอย่างไร ซึ่งเป็ นเรื่ องใหญ่ที่ตอ้ งหารื อกับอธิการบดีเพื่อนําเสนอ ทปอ. ต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวิชาการขอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน
ของฝ่ ายวิชาการในเรื่ องการพัฒนาอาจารย์ดงั นี้
การพัฒนาอาจารย์ในแนวทาง Active Learning มี 2 หลักสูตรที่ดาํ เนินการแล้ว ทั้งสองหลักสู ตรต้องเข้า
อบรม 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 เป็ นการติดตามผล ครั้งที่ 3 เป็ นการสรุ ปผลเพื่อการปรับปรุ ง
ชื่อหลักสูตร

ผูร้ ับผิดชอบ

จํานวนผู ้
อบรม

ระยะเวลาการอบรม
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ผล
ประเมิน
ครั้งที่ 1

1. คือครู
ธรรมศาสตร์

สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนา ( มายา)

27

29–31 ก.ค.58

30 ต.ค.58

15-17 ธ.ค.
58

4.5

2. Transformative
Learning

คณะวิทยาการ
เรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์

23

5 – 7 ส.ค.58

15 ต.ค.58

9 ธ.ค.58

4.24

50

-

-

-

-

รวม

จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสู ตร 50 คน มี 9 คน ที่เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสู ตร และมีวิชาที่ผอู ้ บรม
แจ้งว่าจะใช้แนวทาง Active Learning จํานวนรวมทั้งสิ้ น 65 วิชา จํานวนผูเ้ ข้าอบรมแยกตามคณะ มีดงั นี้
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คณะ

คือครู ธรรมศาสตร์ Transformative Learning

รวม

1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

2

8

2.วิทยาการการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์

5

2

7

3.พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

6

1

7

4.สหเวชศาสตร์

3

3

6

5.วิทยาลัยนวัตกรรม

3

3

6

6.ทันตแพทยศาสตร์

1

4

5

7.สถาบันภาษา

2

1

3

8.พยาบาลศาสตร์

-

2

2

9.ศิลปกรรมศาสตร์

1

1

2

10.วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน

-

1

1

11.ศิลปศาสตร์

-

1

1

12.วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

-

1

1

13. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์

-

1

1

27

23

50

ในส่ วนของแผนการอบรมหลักสูตรที่ 3 คือ Team Based Learning โดยวิทยาลัยโลกคดีศึกษา อบรม
เป็ นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1จะจัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 30 คน สําหรับหลักสู ตรที่จดั ไปแล้ว และ
จะจัดซํ้าคือครู ธรรมศาสตร์ อีก 3 รุ่ น ประมาณเดือน ตุลาคม 2558
รุ่ นที่ 2. สําหรับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รุ่ นที่ 3. สําหรับภาควิชาภาษาไทย
รุ่ นที่ 4. อาจารย์ทวั่ ไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจายจริงงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 3 แหล่ง คือ (1) งบหน่ วยงาน (2) งบหน่วยงานในกํากับ และ( 3) งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 แหล่ง รวม 46 หน่วยงาน ในรอบเวลานี้มี 1 หน่วยงานที่ไม่ได้รายงานผล คือ ศูนย์หนังสื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลที่เสนอในไตรมาสที่ 3 สรุ ปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ยอดรวมทั้ง 3 แหล่ง ประมาณการรายรับ 4,758.811 ล้านบาท รับจริ ง 4,452.964 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 93.6 ประมาณการรายจ่าย 4,215.540 ล้านบาท จ่ายจริ ง 3,649.745 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.6 จําแนกตาม
แหล่งงบประมาณได้ ดังนี้
รายรับ (ล้านบาท)
รายจ่าย (ล้านบาท)
แหล่งงบประมาณ/
หน่วยงาน
ประมาณการ รับจริ ง
% ประมาณการ จ่ายจริ ง
%
1. งบหน่วยงาน
1) คณะ/สํานัก/
667.591 575.920
86.3
682.973 481.215 70.5
สถาบัน
2) โรงพยาบาลฯ
1,777.700 1,778.163 100.0
1,520.500 1,565.633 103.0
2. งบหน่วยงานใน
1,249.639 1,173.785
93.9
1,102.091 822.107 74.6
กํากับ
3. สํานักงานอธิการบดี
มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
รวม 46 หน่วยงาน

1,020.708 894.707
43.173
30.389
4,758.811 4,452.964

87.7
70.4
93.6

863.078 758.849
46.485
21.941
4,215.540 3,649.745

87.9
47.2
86.6

2. เมื่อพิจารณารายรับ รายจ่าย ในแต่ละหน่ วยงานพบว่า
2.1 หน่ วยงานที่มีรายจ่ายจริ งสู งกว่ารายรับจริ ง แต่ได้เสนอขอจัดทํางบประมาณขาดดุ ลโดยนํา
เงิ นสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณและได้รับอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สํานักหอสมุด สถาบันไทยคดี ศึกษา สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษา และสถาบันทรัพยากรมนุ ษย์
2.2 คณะรัฐศาสตร์ สถาบันประมวลข้อมูลฯ และสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษา มีรายจ่ายจริ งสู ง
กว่ารายรั บจริ ง เนื่ องจากในไตรมาสที่ 3 ไม่มีรายรั บจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไปจากมหาวิทยาลัย และเงินค่าธรรมเนี ยมการ
วิจยั ซึ่ งจะมีรายรั บเข้ามาในไตรมาสที่ 4
2.3 เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่ายเพื่อพิจารณาการใช้เงินตาม
แผนโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 10% หรื อมีค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่ายอยูใ่ นช่วง 90-110%
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.6 สู งสุ ดคือสํานักหอสมุด (ร้ อยละ 97.0) ตํ่าสุ ดคือวิทยาลัยสหวิทยาการ (ร้อยละ 27.0)
จําแนกตามกลุ่มหน่ วยงานได้ ดังนี้
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หน่ วยงาน

จํานวน
หน่ วยงาน

หน่ วยงานที่ใช้จ่ายตาม
แผน
(อยู่ในช่ วง 90-110%)
คณะศิลปศาสตร์

1. กลุ่มจัดการเรี ยนการสอน

19

ค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับ
ประมาณการ
ค่าเฉลี่ย ตํ่าสุ ด
สู งสุ ด
68.5% 44.5%
94.7%

2. กลุ ่ม สถาบัน วิจ ยั และกลุ ่ม
สนับสนุ นการเรี ยนการสอน
3. โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ ฯ
4. กลุ่มหน่ วยงานในกํากับ
5. สํานักงานอธิ การบดี
6. มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
รวม

7

79.2%

42.6%

97.0%

สํานักหอสมุด

1
17
1
1
46

103.0%
74.6%
87.9%
47.2%
86.6%

27.0%
-

89.5%
-

สํานักพิมพ์

-

-

-

3. การวิเคราะห์ค่าร้อยละของรายจ่ายจริ งเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ แบบมุ่ง
เป้ า 3 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจยั พัฒนาสู่ความเป็ นนานาชาติ และบริ การวิชาการ
พบว่ารายจ่ายด้านพัฒนาคุณภาพบริ การวิชาการมีค่าสูงสุ ด (คิดเป็ นร้อยละ 55.7) รองลงมาเป็ นด้านพัฒนาสู่ความเป็ น
นานาชาติ (คิดเป็ นร้อยละ 43.4) ในขณะที่รายจ่ายการพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 34.7 อย่างไรก็ตาม
คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นในไตรมาสต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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6.5 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการใชพลังงานไฟฟาโดยการติดตั้งมิเตอรไฟฟาภายใน
หนวยงาน มธ. ศูนยรังสิต
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้ า
โดยการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ าภายในหน่วยงาน มธ. ศูนย์รังสิ ต ได้มีการแจ้งข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าให้กบั คณะและหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ าแล้ว มหาวิทยาลัยต้องการให้คณะดูแลเรื่ องการใช้ไฟฟ้ า แม้มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าไฟฟ้ าให้ แต่
จะจ่ายให้ประมาณ 95% ของค่าไฟฟ้ าที่ใช้ใน 3 ปี ที่ผา่ นมา และขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลค่าไฟฟ้ า 10 เดือนหลังสุ ดมีสิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยกังวลคือ คณะส่ วนหนึ่งมีค่าไฟฟ้ าเกิน 95% จากที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ และในอีกสองเดือนคือ เดือน
สิ งหาคมและกันยายน 2558 คณะจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ าเอง แล้วคณะอีกส่ วนหนึ่งแม้ภายในเวลาสิ บเดือนจะใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน
จากที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ แต่กม็ ีความกังวลว่าในอนาคตอาจจะใช้เกินจากที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง ความคืบหนาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบาย
อธิการบดีกาํ หนดให้โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทาํ ให้มีการเปิ ดรับนักเรี ยนในปี 2560 แต่ในปี 2559 จะ
มีการเปิ ดรับผูป้ กครองเพื่อนําผูป้ กครองและนักเรี ยนมาเข้าอบรมก่อน เพราะจะห้ามไม่ให้มีการกวดวิชา และจะใช้การ
เรี ยนการสอนแนวใหม่ค่อนข้างมาก โดยจะเปิ ดรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 3 ห้อง ห้องละ 30 คน จะ
แบ่งเป็ น 7กลุ่มประสบการณ์ 3 ทักษะการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนที่เข้ามัธยมศึกษาปี ที่ 1 จะต้องเรี ยนไล่ระดับขึ้นไปถึงมัธยมปี ที่
3 ด้วยตัวเอง โดยไม่ได้แบ่งเป็ นมัธยมปี ที่ 1 – 3 โดยรับโควตาบุคคลภายใน 70% บุคคลภายนอก 30%
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2558 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
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U

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
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