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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ

อธิ การบดี
ประธาน
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
รักษาการแทนตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ ธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองอธิ การบดีฝ่ายกฎหมาย
๘. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๙. รองศาสตราจารย์ พัชรา
พัชราวนิช
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญ�ูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิ กุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๖. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๑. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
๒๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๓. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์

-๒๒๕. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๖. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์
๒๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๒๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๓๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกุล ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๓. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๔. นางฉันทิชา
ศรี โยธิ น
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
๓๕. นายมนัสสิ ทธิ์
นาคสวัสดิ์
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช
ประธานสภาอาจารย์
๓๙. นางพรพิมล
บุญศิริ
ทําหน้าที่ประธานสภาข้าราชการ
๔๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ พรชัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

ตระกูลวรานนท์ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
เทพชัยศรี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั
เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๑. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุ พนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธี ร์
เจียศิริพงษ์กุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

-๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
๑๐. นายสุ รพล
๑๑. นายสมศักดิ์
๑๒. นางอัจฉรา
๑๓. นางสาวทิพวรรณ
๑๔. นางสาววรรณพรรณ
๑๕. นายอดิศร
๑๖. นายภูมินาถ
๑๗. นางสาวรักษิณา

ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่าย
ศตสุ ข
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วจิ ยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
เหลืองประภัสร์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
เล่ากุล
รักษาการในตําแห่งผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารท่าพระจันทร์
ปฏิสังข์
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
นาคสังข์
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง เอกสารที่หน่วยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุม คือ จุลสารธรรมศาสตร์
TU NEWS ฉบับเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ปี ที่ ๔๙ ฉบับที่ ๕
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๒.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๒.๑.๑ เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างทันตแพทย์ผ้ ูทาํ สัญญาชดใช้ ทุนเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๔ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๗๒๙ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิทนั ตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็ น

-๔“ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. จ้างนายจารุ วฒั น์ หารรุ่ งศรี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิทนั ต
แพทยศาสตรบัณฑิต (ตําแหน่งเลขที่ ๖๗๒๙) โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๙๔๐ บาท
๓. ทั้งนี้ขอจ้างย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป เนื่องจากคณะฯ ขาดแคลน
อาจารย์ในสาขาวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก และต้องเตรี ยมความพร้อมและวางแผนการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิให้แล้วเสร็ จในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๔. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๕๑๔๙ ๖๕๔๒ และ ๖๘๔๙ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิทนั ต
แพทยศาสตรบัณฑิต เป็ น “ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์” โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๙๔๐ บาท
๕. จ้างนายธนันต์ทศั น์ ชาวหัวเวียง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิทนั ต
แพทยศาสตรบัณฑิต (ตําแหน่งเลขที่ ๕๑๔๙)โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๙๔๐ บาท
๖. จ้างนายนฤดล ตรี ธญ
ั ญา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิทนั ต
แพทยศาสตรบัณฑิต (ตําแหน่งเลขที่ ๖๕๔๒)โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๙๔๐ บาท
๗. จ้างนางสาวศิริมา กุลวานิ ช เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิทนั ต
แพทยศาสตรบัณฑิต (ตําแหน่งเลขที่ ๖๘๔๙)โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๙๔๐ บาท
๘. ทั้งนี้ท้ งั ๓ รายขอจ้างย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากต้องเตรี ยมความพร้อม
และวางแผนการเรี ยนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ

๒.๑.๒ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์ เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๘๓๗ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท เป็ น “ปริ ญญาโททาง
เภสัชศาสตร์ หรื อเทียบเท่าสาขาเภสัชกรรมคลินิก หรื อเภสัชวิทยา”
๒. จ้างนายธนกร สุ รารักษ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ ๖๘๓๗) โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๘,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

-๕จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายธนกร สุ รารักษ์ เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒.๑.๓ เรื่อง คณะสหเวชศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๔๙๐๑ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อ
เอกทางสาขาวิชาการฝึ กสอนกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษา หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนายสุ ทธิ กร อาภานุกลู เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ ๔๙๐๑) โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายสุ ทธิ กร อาภานุกลู เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒.๑.๔ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๗๐๓๓ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาเอก
สาขาอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบสุ ขภาพ การจัดการบริ การสุ ขภาพ หรื อสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางสาวณิ ชมน รักกะเปา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ ๗๐๓๓) โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ลาํ ปาง)
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวณิ ชมน รักกะเปา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

-๖๒.๑.๕ เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ให้ ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์ เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเลขที่ ๐๓๒๑ ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ สํานักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ซึ่ ง นางอัญชลี เขมการโกศล ครองอยู่ เป็ น
ตําแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
๒. แต่งตั้ง นางอัญชลี เขมการโกศล ให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร (เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ )
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางอัญชลี เขมการโกศล ให้ดาํ รง
ตําแหน่ง เลขานุ การคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒.๑.๖ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์
จํานวน ๓ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างพนักงานเงินรายได้
ตําแหน่งอาจารย์ งบรายได้หน่วยงาน วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๕,๓๐๐ บาท ค่าประสบการณ์ ๓,๓๕๐ บาท ค่าเช่า
บ้าน ๘,๐๐๐ บาท มีกาํ หนดการจ้าง ๑ ปี ดังนี้
๑. Mr.Jacob Hogan สัญชาติออสเตรเลีย (สังกัดโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา)
(อาเซี ยน-จีน) (หลักสู ตรนานาชาติ) ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙
๒. Ms.Xue Li สัญชาติจีน (สังกัดโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน)
(หลักสู ตรนานาชาติ) ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. Mrs.Lucia Ibarra Menendez สัญชาติสเปน (สังกัดโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิจ) (หลักสู ตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้าง ๒๕,๓๐๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๓ ราย ตามที่เสนอ

๒.๑.๗ เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองขออนุมตั ิจ้างพนักงานเงินรายได้
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย

-๗–
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองเสนอขอ
จ้าง Ms. Megha Roopa Papu สัญชาติอินเดีย เป็ นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ วุฒิปริ ญญาโท
อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Ms. Megha Roopa Papu เป็ นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ตามที่เสนอ

๒.๑.๘ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง
ผู้สอน จํานวน ๒ ราย และตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๑ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ตําแหน่งผูส้ อน จํานวน 2 ราย ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย โดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) ดังนี้
๑. ตําแหน่งผูส้ อน อัตราค่าจ้าง ๒๐,๗๘๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท คือ
๑.๑ Mrs. Leng Ting สัญชาติจีน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๒ Ms. Yukako Yamasaki สัญชาติญี่ปุ่น ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐
๒. ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๑ อัตราค่าจ้าง ๓๒,๕๑๐ บาท ค่าเช่าบ้าน ๘,๐๐๐ บาท
๒.๑ Mr. Uwe Fricke สัญชาติเยอรมัน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน และตําแหน่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๓ ราย ตามที่เสนอ

๒.๑.๙ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อาํ นวยการ และรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้ างานในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (เรื่องเพิ่มเติม)
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องการแบ่งส่ วนงาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีส่วนงานเป็ น “สํานักงานสภามหาวิทยาลัยและมีงานภายใน ๒ งาน คือ งานสภา

-๘มหาวิทยาลัย และงานสรรหา การประเมินผูบ้ ริ หาร และการประชุมผูบ้ ริ หาร” และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙
เป็ นต้นไป
ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนในฐานะเป็ นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ และหัวหน้างาน ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ชํานาญการพิเศษ (หัวหน้างานประชุมเดิม) เป็ นผู ้
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์ เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างาน “งานสภามหาวิทยาลัย” อีกหน้าที่หนึ่ง
๓. สําหรับ “งานสรรหา การประเมินผูบ้ ริ หาร และการประชุมผูบ้ ริ หาร” ให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยกํากับดูแลไปพลางก่อน
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการและผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๒.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๒.๒.๑ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้ ได้ รับค่าจ้ างสูงกว่าวุฒิ จํานวน
๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้

๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๕๘๖ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริ ญญาโทหรื อเอก
เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกไม่จาํ กัดสาขา”
๒. จ้างนายสิ ทธิ ชยั วิชยั ดิษฐ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ ๖๕๘๖) โดยให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ จํานวน ๓ ปี ปี ละ ๔% เป็ นให้ได้รับค่าจ้างเดือน
ละ ๔๐,๑๗๐ บาท เนื่ องจากมีประสบการณ์ดา้ นการสอน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้
สําหรับเงินส่ วนที่เกินจากอัตราแรกบรรจุ จํานวน ๔,๔๗๐ บาท (แรกบรรจุปริ ญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท) มหาวิทยาลัยจะ
พอกเงินสมทบให้เดือนละ ๔,๔๗๐ บาท เนื่ องจากคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ เป็ นหน่วยงานตั้งใหม่ ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

-๙จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายสิ ทธิ ชยั วิชยั ดิษฐ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒.๒.๒ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๖๖๕ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโทหรื อเอก เป็ น “ปริ ญญา
เอกด้านอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบสุ ขภาพ การจัดการระบบสุ ขภาพ หรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางสาววรรณภา นาราเวช เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ ๖๖๖๕) โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ จ้างนางสาววรรณภา นาราเวช เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

๒.๒.๓ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง
ผู้สอน จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้าง Mrs. Yumiko
Yamamoto สัญชาติญี่ปุ่น เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน อัตราค่าจ้าง ๒๐,๗๘๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่
๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิาง Mrs. Yumiko Yamamoto เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๓.๑ เรื่อง การรับตรงโดยใช้ TU STAR

- ๑๐ ประธานแถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ เรื่อง การปรับรอบเวลาการส่งผลสอบ
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่ ได้มีการพิจารณาเรื่ องการปรับรอบเวลาการส่ งผลสอบ ใน
การประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฝ่ ายวิชาการขอเสนอรอบการส่ งผลสอบเป็ น ๓ รอบ
ตามจํานวนนักศึกษา โดยนับจากวันสอบไล่ของแต่ละวิชา โดยเสนอเป็ น ๒ รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบ ๑
รอบ ๑ : จํานวนนศ. ≤ ๕๐
ส่ งผลสอบภายใน ๑๕ วัน
รอบ ๒ : จํานวนนศ. ๕๑ – ๒๐๐ ส่ งผลสอบภายใน ๓๐ วัน
รอบ ๓ : จํานวนนศ. > ๒๐๐ ส่ งผลสอบภายใน ๖๐ วัน
รู ปแบบ ๒
รอบ ๑ : จํานวนนศ. ≤ ๓๐
ส่ งผลสอบภายใน ๑๕ วัน
รอบ ๒ : จํานวนนศ. ๓๑ – ๒๐๐ ส่ งผลสอบภายใน ๓๐ วัน
รอบ ๓ : จํานวนนศ. > ๒๐๐ ส่ งผลสอบภายใน ๖๐ วัน
การกําหนดส่ งผลสอบ ๓ รอบ ดังกล่าว จะมีจาํ นวน sec/group ของวิชาปริ ญญาตรี (ปี การศึกษา
๒๕๕๗) ที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ ดังนี้
รู ปแบบ ๑
จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
กลุ่ม
จํานวน
ที่
นักศึกษา
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รวม
๑ ≤ ๕๐ คน
๕,๑๑๔
๕,๑๑๔
๒ ๕๑ – ๒๐๐ คน
๑,๕๕๒
๑,๕๕๒
๓ > ๒๐๐ คน
๑๔๗
๑๔๗
รวม
๖,๘๑๓ (๑๐๐%)
๕,๑๑๔
๑,๕๕๒
๑๔๗
(๗๕.๐%)
(๒๒.๘%)
(๒.๒%)
รู ปแบบ ๒
จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
กลุ่ม
จํานวน
ที่
นักศึกษา
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รวม
๑ ≤ ๓๐ คน
๓,๕๒๖
๓,๕๒๖
๒ ๓๑ – ๒๐๐ คน
๓,๑๔๐
๓,๑๔๐
๓ > ๒๐๐ คน
๑๔๗
๑๔๗
รวม
๓,๑๔๐
๖,๘๑๓ (๑๐๐%)
๓,๕๒๖
๑๔๗
(๕๑.๗%)
(๒.๒%)
(๔๖.๑%)

- ๑๑ กําหนดวันส่ งผลสอบในแต่ละรอบ ของภาค ๑/๒๕๕๙
กิจกรรม
ธ.ค. ๕๙
ม.ค.๖๐
ก.พ.๖๐
• สอบปลายภาค ๑/๕๙
๖-๒๘
• เปิ ดภาค ๒/๕๙
๒๓
• จดทะเบียนล่าช้า/เพิม่ ถอนรายวิชา
๓๐-๓๑ , ๑-๓
• ส่ งผลสอบรอบ ๑ วิชาสุ ดท้ายส่ ง
๑๒
ภายใน
• ส่ งผลสอบรอบ ๒ วิชาสุ ดท้ายส่ ง
๒๘
ภายใน
• ส่ งผลสอบรอบ ๓ วิชาสุ ดท้ายส่ ง
๒๘
ภายใน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ในเบื้องต้นเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยที่จะลดระยะเวลาการส่ งผลสอบ
เพราะจะกระทบกับนักศึกษาโดยตรงที่จะได้ทราบผลการสอบโดยเร็ ว แต่ในการพิจารณาว่าจะทําอย่างไร ให้การส่ งผล
สอบมีผลในส่ วนของอาจารย์ท่ีทาํ งานอยูไ่ ม่มีความกังวลในเรื่ องนี้ ซึ่ งวิชาสอบปลายภาคโดยเฉพาะวิชาบังคับที่มีนกั ศึกษา
ลงทะเบียนเรี ยนจํานวนมากถึง ๔๐๐-๕๐๐ คน ทําให้ส่งผลให้อาจารย์มีภาระในการตรวจข้อสอบอัตนัยจํานวน ๕ ข้อใน
การสอบปลายภาคค่อนข้างมาก และนอกเหนื อจากการตรวจข้อสอบแล้วยังมีปัญหาเรื่ องการกําหนดวันสอบที่ไม่สามารถ
กําหนดให้ห่างกันได้ การกําหนดวันสอบที่ติดกันทําให้ระยะเวลาการคิดคะแนนตามรายวิชาเป็ นเรื่ องที่ลาํ บาก เพราะต้อง
ใช้เวลาตรวจข้อสอบเพิ่มมากขึ้น แต่คณะอื่นอาจจะไม่มีปัญหาเหล่านี้มาก เพราะมีการสอบเก็บคะแนนกลางภาค แต่คณะ
นิติศาสตร์ ไม่มีการสอบกลางภาคภาระจึงอยูใ่ นการสอบปลายภาคทั้งหมด
๒. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า ในกรณี ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมืองเมื่อสอบเสร็ จจะมีการประชุมระดับคณะก่อนส่ งเกรดเพื่อพิจารณาร่ วมกันทั้งคณะก่อน การกําหนดให้ส่ง
ภายใน ๑๕ วันหลังสอบไล่เสร็ จจะทําให้กระบวนการนี้ เป็ นไปไม่ได้สาํ หรับคณะ เพราะบางวิชายังสอบไม่เสร็ จและจะ
ทําให้ประชุมคณะไม่ได้ ในกรณี น้ ีหากจะกําหนดเวลาขั้นตํ่าขอให้กาํ หนดหลังจากที่สอบวิชาสุ ดท้ายไปแล้ว เพื่อให้คณะ
ได้ประชุมพิจารณาเกรดร่ วมกันก่อน เพราะคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองจะส่ งเกรดพร้อมกันเกือบทุกวิชา
จะมีไม่กี่วชิ าที่ส่งในภายหลัง จึงขอให้พิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ย
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่จะเป็ นวิชาปฏิบตั ิ ในการสอบ
ปลายภาค ซึ่ งจะส่ งผลงานก่อนและการตรวจงานปฏิบตั ิตอ้ งใช้เวลานานมากในการตรวจ เช่น นักศึกษาหนึ่งคนต้องใช้
เวลาการตรวจประมาณ ๔๕ นาที ในวิชาการละคร แม้นกั ศึกษาจะมีจาํ นวนน้อยกว่า ๓๐ คน แต่ก็ตอ้ งใช้เวลาในการตรวจ
มาก และเมื่อตรวจเสร็ จแล้วนักศึกษายังต้องไปทําภาคนิ พนธ์ จึงทําให้เหลือเวลาตรวจข้อสอบน้อยและอาจจะมีเวลาไม่
เพียงพอที่จะส่ งให้ทนั ตามกําหนด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตอ้ งการขอเวลาอย่างน้อยหนึ่ งเดือนนับจากวันที่ประกาศสอบ

- ๑๒ ปลายภาคของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะเกิดปั ญหาในการตรวจข้อสอบ
๔. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า นอกเหนือจากจํานวนนักศึกษาแล้วสิ่ งที่ตอ้ งนํามา
พิจารณาร่ วมคือ วิธีการเรี ยนการสอนรวมถึงวิธีการประเมินผล นอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชนที่จะต้องมีการส่ งโครงการ ในส่ วนของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเองก็มีวชิ าที่เน้นการศึกษา
ภาคสนามและวิชาที่ตอ้ งทําวิจยั และต้องทํารายงานปลายภาค ซึ่งไม่ใช่การสอบในเชิงปรนัยในห้องเรี ยน ในการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ผา่ นมามีขอ้ ตกลงในหลักการเบื้องต้นว่า กรณี ที่มีการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่แตกต่างออกไปจะ
อยูใ่ นรอบที่ ๓ เห็นควรระบุไว้เป็ นหมายเหตุเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หลักการที่ตกลงกันคือ วิชาที่มีลกั ษณะพิเศษจะไม่อยูภ่ ายใต้
ข้อกําหนดนี้ แต่เป็ นข้อยกเว้นที่มีความชัดเจน และไม่สามารถที่จะให้อาจารย์แต่ละคนกําหนดเองได้วา่ วิชาตัวเองเป็ น
ลักษณะพิเศษหรื อไม่ คณะคงต้องออกประกาศและกําหนดว่าจะมีหลักเกณฑ์อย่างไร ส่ วนหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดออกมา
โดยใช้จาํ นวนของนักศึกษาอยูบ่ นพื้นฐานว่า แต่ละคณะใช้เวลาในการสอบปลายภาคไม่เกิน ๓ ชัว่ โมง เมื่อไม่เกิน ๓
ชัว่ โมง แต่ละวิชาจะออกข้อสอบมากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยูบ่ นพื้นฐานว่า นักศึกษาต้องใช้เวลา ๓ ชัว่ โมง ประเด็นของคณะ
นิติศาสตร์ จะมีมาตรฐานที่ชดั เจนคือ ออกข้อสอบ ๕ ข้อสําหรับเวลา ๓ ชัว่ โมง แต่คณะอื่น ๆ อาจจะมีขอ้ สอบข้อเดียวแต่
ต้องทํา ๓ ชัว่ โมง การใช้จาํ นวนข้ออาจจะเป็ นลักษณะพิเศษของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งต้องหารื อกันในประเด็นนี้
๕. ประธานกล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่ผา่ นมาได้เสนอว่า รอบ ๑ จํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๕๐ คน
ต้องส่ งผลสอบภายใน ๑๕ วัน รอบ ๒ จํานวนนักศึกษา ๕๑ – ๒๐๐ คน ส่ งผลสอบภายใน ๓๐ วัน รอบ ๓ จํานวน
นักศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ส่ งผลสอบภายใน ๖๐ วัน ซึ่งในครั้งที่แล้วได้หารื อกันว่า จะกําหนดจํานวนนักศึกษาที่ ๒๐๐
คน โดยให้ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วัน โดยไม่มีการกําหนดจํานวนนักศึกษา ๕๐ คน ในครั้งนี้ขอให้กาํ หนดจํานวน
นักศึกษา ๓๐ คน โดยให้ส่งผลสอบภายใน ๑๕ วัน โดยยังยึดหลักการเดิมไว้คือ นักศึกษาจํานวน ๒๐๐ คน ให้ส่งผล
สอบภายใน ๓๐ วัน
๖. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า เนื่องจากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
การผังเมืองต้องมีการประชุมรวมทุกวิชาก่อนที่จะส่ งเกรดออกพร้อมกัน ปกติจะมีการจัดสอบสองสัปดาห์เมื่อสอบวิชา
แรกแล้วนับไปอีก ๑๕ วัน
ประธานกล่าวว่า อาจารย์ผสู ้ อนต้องตรวจข้อสอบเสร็ จภายใน ๑๕ วัน ส่ วนคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมืองจะใช้เวลาประชุมเท่าใดให้หารื อกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอ้ งส่ งผลสอบให้คณะภายใน ๑๕ วัน
๗. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการให้หลักการว่า กรณี ที่
เป็ นข้อยกเว้นให้คณะไปจัดทําประกาศ ในกรณี น้ ีจะประสานงานกับสํานักงานทะเบียนนักศึกษาอย่างไร
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ขอหารื อในหลักการก่อน ส่ วนข้อยกเว้นทั้งหมดจะพิจารณาเป็ นประเด็น
ต่อไป ในประเด็นแรกขอสรุ ปว่า วิชาที่มีนกั ศึกษาไม่เกิน ๓๐ คน อาจารย์ตอ้ งส่ งผลสอบให้คณะภายใน ๑๕ วัน ส่ วน
กระบวนการที่คณะจะต้องประชุมก่อนส่ งเกรดให้หารื อกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้เวลาเท่าใด ส่ วนวิชาที่มีนกั ศึกษาตั้งแต่
๓๐ – ๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วัน วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๖๐ วัน

- ๑๓ ส่ วนประเด็นที่คณะต้องมีการประชุมก่อนส่ งเกรดต้องใช้เวลาเท่าใด
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า หลังจากส่ งผลสอบวิชาสุ ดท้ายแล้วจะใช้
เวลาในการประชุมผลสอบของทุกวิชาในคณะอีกประมาณ ๗ วัน
๘. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า ตามที่ประธานได้สรุ ปไปแล้วทําให้ผลงานที่นกั ศึกษาจะส่ งต้อง
ส่ งก่อนสอบปลายภาคทั้งหมด อาจมีผลกระทบเรื่ องให้นกั ศึกษาทําผลงานด้วย
๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า หากจะส่ งเกรดต้องนับรวมทั้งหมด ไม่วา่ จะมีกิจกรรม หรื อ
ผลงานอื่น ๆ
๑๐. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า ในกรณี น้ ี ของคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมืองที่เสนอ ๗ วัน คือ ต้องรอหลังจากที่สอบทุกวิชาเสร็ จแล้วจึงจะมาประชุมรวมกัน หากกําหนด
เป็ น ๗ วันของแต่ละวิชาเมื่อสอบเสร็ จแล้วคงไม่สามารถทําได้
ประธานกล่าวว่า ข้อกําหนดของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน แต่การประชุมรวมกันทุกวิชาของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองมีเหตุผลใด
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า เนื่ องจากมีการตัดรวมหลาย Section
เพราะวิชาที่เป็ นภาคปฏิบตั ิจะมีคณาจารย์ผสู ้ อนหลายกลุ่มมาก จึงต้องร่ วมกันพิจารณาภาพรวม
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นว่า ควรนับหลังจากสอบเสร็ จวิชานั้น ๆ เช่น วิชา A มี ๕ Section ควร
จะพิจารณาเฉพาะวิชา A ไม่ควรนําไปพิจารณารวมกับวิชา B
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนั้นกระบวนการของคณะ
เสนอขอใช้เวลา ๑๕ วัน
คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า การประชุมพิจารณาผลสอบเป็ นหนึ่งใน
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ที่ตอ้ งมีอยูใ่ นระบบประกันคุณภาพ ซึ่งต้องมีคณะกรรมการพิจารณาเกรดว่ามีความ
ผิดปกติหรื อไม่ โดยอยูใ่ น มคอ. ๗ ประเด็นนี้เกี่ยวข้องด้วยหรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็ นรายวิชา มคอ. ๗ จะทําครั้งเดียวทั้ง
หลักสู ตรซึ่ งแยกกันโดยสิ้ นเชิง ไม่จาํ เป็ นต้องพิจารณาพร้อมกัน
๑๑. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า วิธีการประเมินผลที่แตกต่างออกไปจากการสอบ
ปรนัย เช่น การทํารายงาน รวมถึงการส่ งโครงการ ไม่สามารถอยูใ่ นขอบเขตเวลาเดียวกันได้ เพราะการทํารายงานปลาย
ภาคต้องครอบคลุมเนื้อหาในชั้นเรี ยนให้หมดก่อนเพื่อส่ งนักศึกษาลงไปปฏิบตั ิจากทฤษฏีในชั้นเรี ยน ซึ่ งอาจจะใช้เวลา
อย่างน้อย ๓๐ วัน ขึ้นอยูก่ บั จํานวนนักศึกษา จึงขอเสนอว่า ในกรณี ที่มีการประเมินผลแตกต่างออกไปจากการสอบปรนัย
ขอส่ งผลสอบภายในเวลา ๓๐ วัน และ ๖๐ วัน ขึ้นอยูก่ บั จํานวนนักศึกษาในชั้นเรี ยน
ประธานกล่าวว่า ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีวชิ าประเภทนี้กี่เปอร์ เซ็นต์
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า มีหลายวิชาที่เน้นการศึกษาภาคสนาม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มวิชาทฤษฎีที่เน้นว่า นอกจากมีความรอบรู ้ดา้ นทฤษฏีแล้วต้องมีความสามารถปรับใช้ทฤษฎีในการศึกษาและทํา

- ๑๔ ความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ประธานกล่าวว่า คณะใดที่มีกรณี เช่นนี้ให้คณะเสนอมาที่มหาวิทยาลัยว่ามีกี่วชิ า และโดยปกติใช้
เวลาในการส่ งผลสอบเท่าใด และให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณาและนํากลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีหารื อกันบนพื้นฐานแนวปฏิบตั ิปกติ แต่วธิ ี การเรี ยนการ
สอนที่ใช้ก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีโครงการ การทํารายงาน การลงภาคสนาม แต่ส่งเกรดได้ใน
ระยะเวลาที่ส้ ันกว่ามาก ในทางปฏิบตั ิมีความตั้งใจในเชิงคุณภาพแต่ยงั คํานึงถึงข้อจํากัดจํานวนมาก ควรเปลี่ยนไปคํานึงถึง
เป้ าหมายว่า ต้องการให้ส่งเกรดได้เร็ วเพื่อให้นกั ศึกษาไม่มีปัญหาเรื่ องการเพิ่มถอนหน่วยกิต การหางาน หากมีเป้ าหมาย
เดียวกันจะจัดการภายในคณะให้มุ่งไปสู่ เป้ าหมายได้ดว้ ยวิธีการใดบ้างให้ได้มากที่สุด
๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ต้องการให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการสรุ ปข้อมูลว่า แต่ละคณะจะ
ดําเนินการอย่างไร เพราะเห็นตรงกันในหลักการว่า ต้องการลดเวลาในการส่ งผลสอบ เพียงแต่ละคณะมีกระบวนการส่ งผล
สอบที่ไม่เหมือนกัน
ประธานกล่าวว่า ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา ในส่ วนของคณะนิ ติศาสตร์ เสนอว่า ไม่นบั เวลา แต่ขอ
นับจํานวนข้อและจํานวนปริ มาณงานของอาจารย์แต่ละคน จะให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการไปหารื อกับคณะนิติศาสตร์ ใน
ประเด็นนี้ดว้ ย
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า หากคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยไปปฏิบตั ิและต้องให้อาจารย์ภายในคณะปรับตัว แต่หากมีขอ้ ยกเว้นให้กบั คณะอื่น ๆ ทําให้การปฏิบตั ิไม่
เหมือนกันอาจจะเกิดปั ญหาได้
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีหารื อกันบนพื้นฐานข้อเท็จจริ งในปั จจุบนั ว่า แต่ละคณะมีกี่วชิ าที่ไม่ตอ้ ง
สอบข้อเขียน ไม่ใช่หารื อบนพื้นฐานว่า หากคณะมีการทํารายงานต้องขอทํารายงานด้วยเพื่อยืดระยะเวลา ข้อยกเว้นก็ตอ้ ง
มีจาํ กัด สําหรับเรื่ องการส่ งผลสอบขอสรุ ปว่า วิชาที่มีนกั ศึกษาตํ่ากว่า ๓๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๑๕ วัน วิชาที่มี
นักศึกษาตั้งแต่ ๓๐-๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วัน วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๔๕
วัน ซึ่ งจะไม่รวมเวลาอื่น นับเฉพาะที่อาจารย์ผสู ้ อนส่ งผลสอบให้คณะ ส่ วนข้อยกเว้นขอให้คณบดีคณะต่าง ๆ เสนอเรื่ อง
ไปยังรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการภายในวันจันทร์ ที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ว่าขอยกเว้นในเรื่ องใดบ้าง และข้อยกเว้นต้อง
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานปั จจุบนั ประเด็นที่สอง ขอให้เขียนข้อมูลรายละเอียดว่า จํานวนวิชาที่มีการทํารายงาน โครงงาน หรื อ
การลงภาคสนาม เป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ของวิชาทั้งหมดของคณะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงการกําหนดระยะเวลาการส่ งผลสอบ ดังนี้
๑.๑ วิชาที่มีนกั ศึกษาตํ่ากว่า ๓๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๑๕ วัน
๑.๒ วิชาที่มีนกั ศึกษา ๓๐-๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วัน
๑.๓ วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๔๕ วัน

- ๑๕ ๒. สําหรับข้อยกเว้นให้คณบดีคณะต่าง ๆ จัดทํารายละเอียดเสนอรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการภายในวันที่
๘ สิ งหาคม ๒๕๕๙

๓.๓ เรื่อง ร่างข้ อเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TUQA)
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า เดิมมหาวิทยาลัยเห็นว่า ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. มีตวั ชี้วดั
จํานวนมาก เป็ นการสร้างภาระด้านเอกสาร ด้านงบประมาณ จากการเข้าตรวจของกรรมการ ทางคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ คณบดี และผูแ้ ทนในแต่ละสาย
งาน ได้เข้ามาร่ วมกันคิด โดยมีหลักการคือ ให้พิจารณาผลลัพธ์ (Outcome) เป็ นหลัก สุ ดท้ายระบบการศึกษามีคุณภาพ
หรื อไม่จะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ ซึ่ งประกอบไปด้วย คน และงาน หลักการที่สอง ต้องทําให้ระบบเหล่านี้ไม่สร้างภาระ
ด้านเอกสาร งบประมาณ และด้านอื่น ๆ ให้เป็ นระบบที่เมื่อประเมินระดับหลักสู ตรแล้ว ตัวชี้วดั ระดับหลักสู ตรสามารถ
ปรับเป็ นตัวชี้วดั ในระดับคณะได้ และเมื่อคณะส่ งมามหาวิทยาลัยก็นาํ มาปรับใช้ในระดับมหาวิทยาลัยได้ ประเด็นที่สาม
นอกจากพิจารณาผลลัพธ์แล้วให้ไปพิจารณาตัวชี้วดั ที่เรี ยกว่า กลไกกํากับและตัวขับเคลื่อน กลไกขับเคลื่อน คือ หากมี
ปั จจัยเหล่านี้โอกาสที่ผลลัพธ์จะออกมาสู่ ความเป็ นเลิศก็จะเป็ นไปได้ ส่ วนกลไกกํากับจะคอยดูแลให้อยูใ่ นแนวทางที่
กําหนด ข้อมูลในการประเมินระบบคุณภาพจะมาจาก ๓ ส่ วน คือ ข้อมูลที่เก็บเป็ นตัวเลขจากคณะ ข้อมูลที่เป็ นความเห็น
จากบุคคลภายนอก และส่ วนที่สามคือ ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิทาํ การประเมิน เมื่อนําข้อมูลทั้งสามส่ วนมาทําการประเมินจะทํา
ให้ทราบว่า หลักสู ตรมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า สําหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TUQA) หากจะใช้ตอ้ งเสนอ
เรื่ องไปที่ สกอ. จึงจะใช้ได้ และหากจะใช้ตอ้ งเริ่ มใช้เดือนสิ งหาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป ขอให้คณบดีไปพิจารณา
รายละเอียดในเรื่ องนี้เพื่อนํามาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้คณบดีทุกคณะกลับไปพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และ
ให้ฝ่ายวิชาการนําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเบื้องต้ น ปี การศึกษา ๒๕๕๘
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นปี แรกที่ประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร ด้วยตัวบ่งชี้ใน ๖ องค์ประกอบ หลักสู ตรที่ผา่ นเกณฑ์
องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน (มี ๑๑ ตัวบ่งชี้) จึ ง จะประเมิ นในองค์ป ระกอบที่ ๒ – ๖ ต่อไป ซึ่ ง ปรากฏว่า
ผลการประเมิ น จริ ง ในปี ๒๕๕๗ รวม ๒๔๘ หลัก สู ต ร มี ๓๗ หลักสู ตร (๑๕%) ใน ๑๒ คณะ ไม่ผา่ นเกณฑ์
องค์ประกอบที่ ๑
ผลการประเมินตนเองเบื้องต้น ปี การศึกษา ๒๕๕๘
๑. ปี การศึกษา ๒๕๕๘ มี ๒๖๔ หลักสู ตร จากการประเมินตนเองเบื้องต้นในองค์ประกอบที่ ๑ เมื่อสิ้ น

- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่า มี ๗ หลักสู ตร (๓%) ใน ๕ คณะ ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมี ๕ ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (๓ หลักสู ตร)
- ตัวบ่งชี้ที่ ๗ คุณสมบัติของอาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ (๓ หลักสู ตร)
- ตัวบ่งชี้ที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผสู ้ อน (๒ หลักสู ตร)
- ตัวบ่งชี้ที่ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
(๑ หลักสู ตร)
- ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั
อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ (๑ หลักสู ตร)
๒. ใน ๗ หลักสู ตร ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ แยกเป็ น
- ๑ หลักสู ตรใหม่ คือ คณะสหเวชศาสตร์
- ๒ หลักสู ตรที่ซ้ าํ กับปี ๒๕๕๗ คือ คณะนิ ติศาสตร์
- ๔ หลักสู ตรที่ผา่ นเกณฑ์เมื่อปี ที่แล้ว คือ คณะนิติศาสตร์ ๑ หลักสู ตร วิทยาลัยสหวิทยาการ ๑
หลักสู ตร คณะทันตแพทยศาสตร์ ๑ หลักสู ตร และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๑ หลักสู ตร
อนึ่ง ใน ๗ หลักสู ตร มีแนวโน้มว่าในขั้นประเมินจริ งจะผ่านได้ ๓ หลักสู ตร ของคณะนิติศาสตร์ ที่
เหลือ ๔ หลักสู ตร มีแนวโน้มว่าจะไม่ผา่ นเนื่องจากมีขอ้ จํากัดในการแก้ไข คือ วิทยาลัยสหวิทยาการ ๑ หลักสู ตร คณะทันต
แพทยศาสตร์ ๑ หลักสู ตร คณะสหเวชศาสตร์ ๑ หลักสู ตร และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๑ หลักสู ตร
สาเหตุที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
เนื่องจากคณะ/หลักสู ตร ยังมีขอ้ จํากัดบางประการ กล่าวคือ
๑. การทําผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั ของอาจารย์ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ/พัฒนา
อาจารย์จึงไม่มีผลงานวิจยั ในรอบ ๕ ปี
๒. บางหลักสู ตรเป็ นความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน/วิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก/ผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงไม่มี
ผลงานวิจยั ซึ่ งในประเด็นนี้ เกณฑ์ของ สกอ. ที่กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอก/ผูเ้ ชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานวิจยั นั้นมีความ
เข้มงวดเกินไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า ในส่ วนของคณะสหเวชศาสตร์ คือ หลักสู ตรนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมี
อาจารย์ผสู ้ อนจํานวน ๕๗ คน ซึ่ งทางฝ่ ายวิชาการแจ้งว่า มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ๑๗ คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นผู ้
พิพากษาและตํารวจที่ทาํ งานในกองพิสูจน์หลักฐานและสํานักงานนิติวทิ ยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และเครื่ องมือในการ
สอน การที่ตอ้ งให้บุคคลเหล่านี้มาสอนเนื่องจากมีเครื่ องมือและมีกรณี ศึกษาที่ใช้ในการสอน หากไม่ให้บุคคลเหล่านี้สอน
ในการเรี ยนวิชาดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความร่ วมมือมากนัก ในกรณี น้ ีจะมีวธิ ี แก้ไขอย่างไร เพราะจําเป็ นที่จะต้องใช้

- ๑๗ บุคคลเหล่านี้สอนนักศึกษา
๒. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์ของ สกอ. ที่จะจํากัดว่า
ผูส้ อนต้องจบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกและมีผลงานวิจยั ในรอบ ๕ ปี เพราะหลายเรื่ องต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้น
จริ ง ๆ และทําให้หลักสู ตรมีความน่าสนใจในแนวทางการปฏิบตั ิ มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาระบบคุณภาพของตัวเอง หาก
เห็นชอบตรงกันแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ตอ้ งไปดําเนิ นการกับ สกอ. เพื่อขอใช้ระบบของ มธ. เอง ซึ่ง
จะไม่มีเรื่ องของกระบวนการมากนัก แต่จะเน้นผลผลิตว่า ได้ผลิตผลที่เป็ นตัวบุคคลและผลงานตามพันธกิจที่กาํ หนดไว้
หรื อไม่ มีกลไกการขับเคลื่อนและกํากับให้อยูใ่ นแนวทางเพียงพอหรื อไม่ ข้อเสนอของกรรมการ TUQA ที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งได้พฒั นาและเสนอตัวชี้วดั เพียง ๑๔ ตัวใน ๓ หมวดตัวชี้วดั และบางตัวจะวัดเฉพาะกรณี ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ข้อเสนอ
TUQA ที่เสนอมาจะวัดในระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยการวัดผลครั้งเดียวไม่ตอ้ งทําหลายครั้ง
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีหากมีขอ้ ยกเว้นในเรื่ องของผูม้ ีประสบการณ์ให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา เพื่อให้เห็นว่ามีการกํากับดูแลสภามหาวิทยาลัยยอมรับในเรื่ องนี้ และเพื่อให้มีแนวทางชัดเจนว่า บุคคลเหล่านี้มี
ประสบการณ์อย่างไร และมีสัดส่ วนเท่าใดจากอาจารย์ในสาขา
๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทาํ ข้อตกลงเรื่ องการเทียบเคียง
ผูท้ รงคุณวุฒิไว้ ซึ่ งเป็ นกลไกหนึ่งที่จะหาทางแก้ปัญหานี้ เพราะหลายหลักสู ตรในประเทศไทยมีปัญหานี้ โดยเฉพาะด้าน
ศิลปกรรมที่หาผูท้ ี่จบปริ ญญาเอกได้ยากมาก จึงเสนอว่าอาจจะใช้ช่องทางนี้โดยกําหนดหลักเกณฑ์เทียบเคียงคุณวุฒิและ
ส่ งให้ สกอ. รับรอง เมื่อรับรองแล้วจะสามารถส่ งรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาของตนเองได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองระดับหลักสู ตรเบื้องต้น ปี การศึกษา
๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

๓.๕ เรื่อง การโอนย้ ายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษาแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมตั ิให้โอนย้ายหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุ ขโลก
(หลักสู ตรนานาชาติ) จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษาไปยังคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ น้ นั เพื่อความเหมาะสมในการบริ หาร
จัดการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษาจึงได้จดั ทํารายละเอียดเพื่อขออนุมตั ิส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายหลักสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรมหาบัณฑิตฯ ดังนี้
๑. เริ่ มโอนย้ายสังกัดหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตฯ ไปยังคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตั้งแต่ภาค
การศึกษา ๑/๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๒. นักศึกษาที่ตกค้างจํานวน ๒๓ คน ซึ่งอยูร่ ะหว่างการศึกษาบางรายวิชา ทําการค้นคว้าอิสระ และทํา
วิทยานิพนธ์ ยังคงสังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษาต่อไปจนสําเร็ จการศึกษา ทั้งนี้การบริ หารจัดการเรี ยนการสอนเป็ นความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตฯ

- ๑๘ ๓. โอนย้ายตําแหน่งอาจารย์และเจ้าหนาที่ ที่ทาํ หน้าที่สอนและดูแลหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหา
บัณฑิต จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษาไปสังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๕๙ ยกเว้นอาจารย์ที่ดาํ รงตําแหน่ง
บริ หารของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ให้โอนย้ายตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๔. ค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนและอื่น ๆ ที่จดั ให้กบั นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษารับ
ใหม่ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ให้เบิกจ่ายจากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา หลังจากนั้นให้เบิกจ่าย
จากหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตฯ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๕. ประมาณการรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ของหลักสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรมหาบัณฑิตฯ ให้ไปตั้งจ่ายที่คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีได้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ขออนุมตั ิโอนย้ายหลักสู ตร
จากวิทยาลัยโลกคดีไปคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ส่ วนเรื่ องอื่นสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้อธิ การบดีหารื อกับคณบดีและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งพิจารณาแล้วเป็ นการย้ายอาจารย์ นักศึกษาและงบประมาณ ในกรณี ของงบประมาณได้มีขอ้ สรุ ปอย่างไร
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า สําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดกับนักศึกษาตกค้างจะรับผิดชอบโดย
วิทยาลัยโลกคดีศึกษาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หลังจากนั้นจะรับผิดชอบโดยคณะสาธารณสุ ขศาสตร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการโอนย้ายหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสาธารณสุ ขโลก (หลักสู ตรนานาชาติ) และส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ๕ ประเด็น ตามที่เสนอ

๓.๖ เรื่อง นโยบายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษาแถลงว่า เพื่อให้การดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอหารื อแนว
ทางการรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อพิจารณาประเด็นการรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่จะแจ้งคณะ/สถาบัน
รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อถือปฏิบตั ิในการดําเนินงานคัดเลือกของคณะ
และการนําข้อมูลไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่อไป โดยมีประเด็น ดังนี้
๑. เป้ าหมายรับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้มีการกําหนดนโยบายการรับ “โดยภาพรวม
มหาวิทยาลัยควรจะมีจาํ นวนรับตรงทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของยอดการรับรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็ น
ไปตามข้อตกลงร่ วมกันของที่ประชุมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่าน
ระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) แต่ปัจจุบนั จํานวนการรับตรงโครงการปกติและโครงการพิเศษมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ โครงการบริ การสังคม (โครงการพิเศษ) และคณะมีการเข้าร่ วมโครงการ
รับตรงเพิม่ ขึ้น สําหรับการรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละโครงการจํานวนการรับจะเป็ นไปตาม

- ๑๙ สัดส่ วนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยยังถือนโยบายตามแนวทางเดิมที่จะคงจํานวนรับไว้ไม่เกินปี ที่ผา่ นมาและขอให้
- คณะคงจํานวนการรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เท่าเดิม
- คณะใดมีการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาโดยการเข้าร่ วมโครงการรับตรงเป็ น
ปี แรก จํานวนการรับตรงกับการรับผ่านระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ควรมีสัดส่ วนไม่เกิน ๕๐ : ๕๐
- กรณี คณะใดเพิ่มจํานวนรับต่างไปจากเดิมขอให้คณะดําเนินการเสนอขออนุมตั ิ
มหาวิทยาลัย โดยส่ งเรื่ องให้ฝ่ายวางแผน และฝ่ ายวิชาการ พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของคณะฯ
ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อขออนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยต่อไป โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จก่อน
และเมื่อได้รับอนุมตั ิจึงจะระบุจาํ นวนรับใหม่ในประกาศรับสมัครได้
.
๒. การคัดเลือกในระบบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกตรง
๒.๑ การรับตรงของมหาวิทยาลัยรู ปแบบ TU STAR :TU Standardized Test of
Aptitude Requirement เป็ นการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ
ปริ ญญาตรี โดยการสอบรับตรงที่ใช้ขอ้ สอบกลางบางวิชาร่ วมกัน และนํามาใช้สาํ หรับการรับเข้าศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นปี แรก จัดทดสอบโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสามารถเลือกรู ปแบบการนําคะแนน TU STAR ไปใช้ได้หลายรู ปแบบ เช่น
รู ปแบบที่ ๑ ใช้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์
รู ปแบบที่ ๒ ใช้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ สอบวิชาเฉพาะที่คณะดําเนินการจัดสอบเอง
และใช้คะแนน TU STAR ร่ วมกับผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะที่คณะดําเนินการจัดสอบเอง เพื่อคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์
รู ปแบบที่ ๓ ใช้คะแนน TU STAR ร่ วมกับผลคะแนนจากการสอบซึ่ งจัดโดยหน่วยงานอื่น
ที่คณะกําหนด เพื่อคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ คณะ/โครงการใด มีการนําคะแนน TU STAR มาใช้ในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกอีกในการยืน่ สมัครคัดเลือกฯในโครงการรับตรง
หรื อ โครงการที่คณะดําเนินการคัดเลือกเอง เพือ่ เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรี ยน
๒.๒ หากคณะใดยังคงมีการนําผลคะแนนความถนัดทัว่ ไป (GAT) และ/หรื อความถนัด
ทางวิชาชีพหรื อวิชาการ (PAT) หรื อ ใช้ขอ้ สอบร่ วมกันในรายวิชาสามัญ ๙ วิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา ฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ ๑ คณิ ตศาสตร์ ๒ และวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
ข้อสอบกลางของ สทศ. มาใช้ในการคัดเลือก ขอให้คณะดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนได้ทราบทัว่ กัน
ก่อนการรับสมัครการทดสอบ ซึ่ ง สทศ. ได้กาํ หนดรับสมัคร GAT PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๕๙
และ ๙ วิชาสามัญในเดือนตุลาคม นี้

- ๒๐ ๒.๓ การจัดสอบคัดเลือกโครงการรับตรง กรณี คณะใดที่ยงั ไม่เข้าร่ วมระบบ TU STAR
และคณะยังคงประสงค์จะให้มีการสอบข้อเขียน เพื่อมาใช้ในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยขอให้จดั สอบในเดือน
มกราคม ยังคงเป็ นไปตามมติ กบม.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๓. กรอบเวลาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตามโครงการต่าง ๆ
๓.๑ การคัดเลือกโครงการรับตรง เปิ ดรับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และในการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
ร่ างปฏิทินการดําเนินงานโครงการรับตรง ปี การศึกษา ๒๕๖๐ และฝ่ ายวิชาการจะเชิญคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อหารื อ
รายละเอียดในการดําเนินการตามมติ ก.บ.ม.ต่อไป
๓.๒ การคัดเลือกของแต่ละคณะ/โครงการที่เข้าร่ วม Clearinghouse หรื อ มีการกําหนด
เงื่อนไขการตัดสิ ทธิ การคัดเลือกกลาง (Admissions) ดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดย
- การเข้าร่ วมในระบบ Clearinghouse มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อผูผ้ า่ น
การคัดเลือกฯ ไปยัง สอท. ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
- การส่ งรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ เข้าศึกษาไปตัดสิ ทธิ Admissions สําหรับคณะ/โครงการ
ที่มีเงื่อนไขดังกล่าว ขอให้แจ้งรายชื่อไปยังสํานักงานทะเบียนนักศึกษาภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได้
รวบรวมข้อมูลส่ งสอท.ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
- ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกกลาง
Admissions ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๓.๓ การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ได้กาํ หนดเงื่อนไขตามข้อ ๓.๒ ขอให้ดาํ เนินการ
คัดเลือกให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การบริ หารจัดงานเกี่ยวกับการเตรี ยมงานรับนักศึกษา
ใหม่ได้ทนั โดยเฉพาะการทดสอบสมรรถนะ (TCTC) และเพื่อให้ผมู ้ ีสิทธิ เข้าศึกษาสามารถเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ขอให้คณะกําหนดปฏิทินการคัดเลือกให้สอดคล้องด้วย
เงื่อนไขการสมัคร การรับนักศึกษาโครงการรับตรงปกติ และโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกโครงการให้สมัครได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น ถึงแม้จะมิได้มีการเปิ ดรับสมัครในช่วงเวลาเดียวกัน
ก็ตาม ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายรวมถึงโครงการบริ การสังคม (โครงการพิเศษ) ที่คณะดําเนินการ
คัดเลือกเอง และโครงการนักศึกษาผูพ้ ิการ)
๕. การยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษา
๕.๑ การรับตรงผ่านเคลียริ งเฮาส์ (Clearinghouse) เป็ นการดําเนิ นการภายใต้ความร่ วมมือ
ของมหาวิทยาลัยกับสมาคมอธิ การบดีแห่งประเทศไทยในการที่จะให้นกั เรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกในระบบรับตรง
ของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าระบบเคลียริ งเฮาส์เพื่อทําการยืนยันสิ ทธิ เพื่อเข้าศึกษาร่ วมกันทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th
ของสมาคมอธิ การบดีแห่งประเทศไทย และผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิเข้าศึกษาในระบบ Clearinghouse จะถูกตัดสิ ทธิ การคัดเลือก
กลาง (Admissions) ด้วย โดยระบบนี้ยงั คงให้ความสําคัญต่อแนวคิดการให้นกั เรี ยนต้องเรี ยนอยูใ่ นระบบโรงเรี ยน

- ๒๑ โครงการที่มีการเข้าร่ วมระบบเคลียริ งเฮาส์ มหาวิทยาลัยยังคงนโยบายให้ดาํ เนินการ
เหมือนเดิม กรณี คณะใดจะขอยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาโดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า เพื่อเป็ น
การให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกรักษาสิ ทธิ การเข้าศึกษานั้น ขอให้เสนอเรื่ องมายังมหาวิทยาลัยเพื่อฝ่ ายวิชาการพิจารณา
เป็ นกรณี ๆ ไปและมีผลเฉพาะปี การศึกษานั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องดําเนินการก่อนการประกาศรับสมัคร
๕.๒ การยืนยันสิ ทธิ ของโครงการพิเศษ (โครงการบริ การสังคม) ที่มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้า/ที่ไม่มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า และการจะส่ งรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ เข้าศึกษา
เพื่อให้ สอท. ตัดสิ ทธิ การคัดเลือกระบบกลาง (Admissions) ให้เป็ นดุลพินิจของแต่ละโครงการ
๕.๓ คณะ/โครงการใดมีการกําหนดเงื่อนไขการส่ งรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ เข้าศึกษาให้สมาคม
อธิ การบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิ ทธิ การคัดเลือกระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ขอให้คณะและ
โครงการ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเคร่ งครัด ดังนี้
๕.๓.๑ การขอสละสิ ทธิ การเข้าศึกษาภายหลังจากพ้นกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย/
โครงการกําหนดไว้ “ให้ถือว่าการยืนยันสิ ทธิ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลและมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จะไม่รับทราบหรื ออนุมตั ิให้สละสิ ทธิ ใด ๆ อีก หากเกิดความเสี ยหายอย่างใด ๆ ขึ้นย่อมเป็ น
ความรับผิดชอบของผูส้ มัครเอง”
๕.๓.๒ มหาวิทยาลัยจะยังแจ้งรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิ การบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิ ทธิ ในการเข้ารับการคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง (Admissions) ดังนั้น
ผูท้ ่ียนื ยันสิ ทธิ เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง
(Admissions) อีก
๕.๓.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิ ทธิ ท่ีจะไม่พิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อผูย้ นื ยันสิ ทธิ
ดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า นโยบายของ มธ. สนับสนุนให้ทุกคณะลดจํานวนการรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ลง
ขณะนี้ มธ. มีนกั ศึกษาประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือว่ามีจาํ นวนมากเกินไปในด้านการบริ หาร หากคณะใดต้องการลด
จํานวนรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สามารถแจ้งมหาวิทยาลัยได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบนโยบายการรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา
๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

๓.๗ เรื่อง การประกาศผลสอบไล่ประจําภาคการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษาแถลงว่า ตามที่สาํ นักงานทะเบียนนักศึกษา ประกาศผลสอบไล่
ของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา จะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนการประกาศผลสอบไล่ โดยมีกระบวนการทํางาน

- ๒๒ ดังนี้

รู ปแบบเดิม
การประกาศผลการสอบไล่ของนักศึกษา เมื่อสิ้ นสุ ดการสอบปลายภาค ผูส้ อนได้วดั ผลการศึกษา พร้อม
ส่ งผลการสอบไล่ในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ และจัดพิมพ์ /ลงนามผลสอบไล่ที่ผา่ นระบบออนไลน์ ส่ ง
สาขาวิชา/คณะ/โครงการ เพื่อคณะจัดทําบันทึกข้อความให้คณบดีลงนาม ส่ งสํานักงานทะเบียนนักศึกษา งานสารบัญ
สํานักงานทะเบียนฯ ลงรับเอกสารต้นฉบับผลสอบไล่ และจัดส่ งผลสอบไล่ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนประกาศ ดังนี้
ตรวจสอบครั้งที่ ๑ (คนที่๑) ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่จดทะเบียนเรี ยนในรายวิชานั้น ๆ จํานวนผูเ้ ข้า
สอบ จํานวนผูข้ าดสอบกรณี ขอถอนติด W ( Drop W) ล่าช้าเป็ นกรณี พิเศษ และผลสอบไล่คะแนนของนักศึกษาที่จด
ทะเบียนเรี ยนต้องครบทุกคน/หลักสู ตร และ CONTROLCODE การส่ งผลสอบไล่ผา่ นระบบ
ตรวจสอบครั้งที่ ๒ (คนที่๒) พิมพ์รายงานผลการตรวจสอบผลสอบไล่ คนที่ ๑ มาตรวจสอบกับต้นฉบับ
ให้ถูกต้องตรงกัน
ตรวจสอบครั้งที่ ๓ (คนที่๓) ส่ งประกาศผลสอบไล่ให้นกั ศึกษาทราบผลสอบไล่เป็ นรายวิชา
โดยมีกระบวนการทํางาน ตั้งแต่ คนที่ ๑ – คนที่ ๓ ใช้เวลาประมาณ ๓ – ๕ วัน
ข้อเสนอใหม่
การประกาศผลการสอบไล่ของนักศึกษา เมื่อสิ้ นสุ ดการสอบปลายภาค ผูส้ อนได้วดั ผลการศึกษา พร้อม
ส่ งผลการสอบในแต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะประกาศผลสอบไล่ให้นกั ศึกษาทราบเป็ นรายวิชาทันที ที่คณบดี
อนุมตั ิในระบบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ระบบนี้จะเริ่ มใช้เมื่อใด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า หาก ก.บ.ม. ไม่มีการแก้ไขอาจจะเริ่ มทดลองใช้ใน
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙
๒. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี ที่คณบดีไม่อนุมตั ิและส่ งกลับไปให้
พิจารณาเกรดใหม่จะทําอย่างไร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า กรณี ที่คณบดียงั ไม่กดยอมรับ กระบวนการจะยังไม่
สมบูรณ์ คณบดีหรื อคณะกรรมการกลัน่ กรองสามารถหารื อกับอาจารย์ผสู ้ อนได้
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีวชิ าที่เปิ ดสอนอยู่
เกือบ ๒๐๐ วิชา เมื่อคณบดีพิจารณาจะไม่ทราบว่าเกรดถูกต้องหรื อไม่ แต่จะขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ผสู ้ อน หากพิจารณาตาม
ขั้นตอนเมื่ออาจารย์ผสู ้ อนตรวจสอบแล้วก็น่าจะเป็ นไปตามนั้น แต่ในขั้นตอนยังต้องส่ งไปให้คณบดีพิจารณาเกรดในทุก

- ๒๓ วิชา เป็ นไปได้หรื อไม่วา่ เมื่ออาจารย์ผสู ้ อนตรวจสอบแล้วให้จบกระบวนการตรงนั้นเลย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า สําหรับผลสอบทั้ง ๒๐๐ วิชาของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่ได้ถูกส่ งมาในวันเดียวกัน แต่จะทยอยส่ งเข้าอีเมล์ของคณบดี ในปั จจุบนั การส่ งเอกสารคณบดีตอ้ งลง
นาม ซึ่ งต้องการให้คณะได้รับทราบข้อมูลก่อน มิฉะนั้นจะถูกส่ งจากผูส้ อนและสํานักงานทะเบียนนักศึกษาจะประกาศ
ทันที จึงต้องการคงหลักเกณฑ์เดิมคือ ให้คณบดีรับทราบข้อมูลก่อนที่จะส่ งมายังสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้คณบดีพิจารณาเป็ นรอบได้หรื อไม่
เพราะบางครั้งอาจจะติดภารกิจทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีคณบดีสามารถมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะดําเนินการแทนได้
แต่ในปั จจุบนั คณบดีก็ตอ้ งลงนามในเอกสารก่อนส่ งเกรดอยูแ่ ล้ว แต่กรณี น้ ีเป็ นการเปลี่ยนจากการลงนามเป็ นการ
ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ เพราะหากไม่ตอ้ งผ่านคณบดีจะเป็ นการเปลี่ยนหลักการใหม่ แต่กรณี น้ ีให้หารื อในหลักการ
ว่า การส่ งผลสอบต้องผ่านคณบดี
๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ มอบอํานาจให้หวั หน้าภาควิชาหรื อผูอ้ าํ นวยการ
โครงการเป็ นผูล้ งนามก่อนส่ งเกรด กรณี น้ ีคณบดีสามารถมอบอํานาจได้ใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถทําได้ แต่ตอ้ งมีการเขียนไว้ดว้ ยว่า คณบดีได้มอบอํานาจให้หวั หน้า
ภาควิชาหรื อผูอ้ าํ นวยการโครงการเป็ นผูล้ งนามในการส่ งผลสอบ
๕. คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า จะมีฉบับภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ชาวต่างชาติหรื อไม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีจะจัดทําเป็ นสองภาษาอยูแ่ ล้ว
๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า หากเปรี ยบเทียบกับระบบเดิมแล้วเห็นว่า ขั้นตอนในการออกเกรดจะ
เร็ วขึ้นเท่าใด รวมถึงการประกาศผลสอบสําหรับนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายจะลดระยะเวลาได้เท่าใด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า เนื่องจากปั จจุบนั กระบวนการล่าช้าตั้งแต่ออกจาก
คณะ โดยปกติสาํ นักงานทะเบียนนักศึกษาใช้เวลา ๓ วันในการตรวจและประกาศเกรดหากไม่มีการผิดพลาด ในระบบ
ใหม่หากผูส้ อนส่ งให้คณบดีอนุมตั ิ เมื่อคณบดีอนุมตั ิแล้วสามารถประกาศเกรดได้ทนั ที ซึ่ งจะประหยัดเวลามาก
๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับระบบนี้ เพราะที่ผา่ นมามีนกั ศึกษาจํานวน ๖๐๐-๗๐๐
คน คณบดีก็ตอ้ งลงนามทั้งหมด และโดยปกติคณบดีก็ไม่ได้อ่านแต่จะลงนามตามที่หวั หน้าภาควิชาอนุมตั ิมา ในกรณี น้ ี
ควรจะสิ้ นสุ ดที่ผอู ้ าํ นวยการหลักสู ตรหรื อหัวหน้าภาควิชาที่มีการประชุมภาคมาแล้ว เพราะคณบดีเป็ นเพียงผูท้ ่ีทาํ ให้
กระบวนการสมบูรณ์โดยไม่ได้มีการแก้ไขใด และขอเสนอว่า ในกรณี ที่นกั ศึกษาติด I หรื อ W หากจะทําการแก้ไขใน
ระบบออนไลน์ได้หรื อไม่ หรื อต้องทําหนังสื อขอแก้ไข
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า การแก้ไขเป็ นกระบวนการเดิมไม่สามารถทําใน
ระบบออนไลน์ได้
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ี คณบดีตอ้ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการส่ งเกรด ซึ่งคณบดีตอ้ งพิจารณาในความ
ผิดปกติ เช่น นักศึกษาได้เกรด A ถึง ๙๐% อาจจะมีความผิดปกติ แต่ไม่สามารถดูได้วา่ นักศึกษาที่ได้เกรด A ได้จริ ง
หรื อไม่ เป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถจะทําได้ทุกคน

- ๒๔ ๘. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า เห็นด้วยกับการส่ งผลสอบระบบออนไลน์ที่จะทําให้
กระบวนการส่ งผลสอบเร็ วขึ้น แต่เห็นว่า มีความแตกต่างในสองกรณี คือ หากเป็ นงานเอกสารจะผ่านระบบสารบรรณ ซึ่ ง
จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยกลัน่ กรองและติดตาม หากส่ งเป็ นอีเมล์ถึงคณบดีอาจจะมีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสู ง เพราะคณบดีมี
ภาระงานค่อนข้างมากและไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกลัน่ กรองในเรื่ องนี้ จึงขอฝากประเด็นนี้ดว้ ย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า ในกรณี น้ ีคณบดีสามารถเลือกใช้อีเมล์เดิมหรื อสร้าง
อีเมล์ใหม่ข้ ึนมาแล้วมีผรู ้ ับผิดชอบในเรื่ องนี้โดยตรงก็ได้
๙. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า ต้องการเสนอเป็ นรายวิชามากกว่า เพราะบางวิชามีจาํ นวน Section
ที่มาก และต้องมีการประชุมเกรดก่อน และผูส้ อนไม่สามารถส่ งเกรดให้คณบดีได้โดยตรง กรณี น้ ีเสนอว่า ควรส่ งเกรดเป็ น
รายวิชา ส่ วนเรื่ องการตรวจสอบในใบเกรดแต่ละใบด้านล่างต้องมีการลงนามของคณบดีและอาจารย์ผสู ้ อนร่ วมกัน และ
ต้องพิจารณาว่า มีความผิดปกติหรื อไม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า ในกรณี ของสถาบันภาษาเมื่อประชุ มเกรดเสร็ จแล้ว
อาจารย์จึงจะส่ งอีเมล์หาผูอ้ าํ นวยการแล้วผูอ้ าํ นวยการจึงตรวจสอบในภายหลังก่อนที่จะส่ งให้สาํ นักงานทะเบียนนักศึกษา
ก็ได้
๑๐. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเข้าใจว่า ปั ญหาไม่ได้เกิดจากผูส้ อน
เพราะผูส้ อนส่ วนใหญ่ตอ้ ง Submit online อยูแ่ ล้ว แต่ปัญหาส่ วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมผลคะแนนครั้งละมาก ๆ
แล้วค่อยเสนอให้คณบดีลงนาม ทั้งที่อาจารย์ได้ส่งในระบบออนไลน์ไปแล้ว และกรณี เช่นนี้หากในบางวิชาที่ส่งวันสุ ดท้าย
และอินเตอร์ เน็ตมีปัญหาจะทําอย่างไร
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า หากวันสุ ดท้ายอินเตอร์ เน็ตมีปัญหาสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาจะเปิ ดระบบสํารองให้ แต่ทางคณะต้องแจ้งให้สาํ นักงานทะเบียนนักศึกษาทราบ
๑๑. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีจะเริ่ มใช้เมื่อใด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า จะเริ่ มใช้กบั บางคณะหรื อบางสาขาในภาค
การศึกษา ๑/๒๕๕๙ และจะเริ่ มใช้จริ งในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ โดยในการทดลองจะประสานไปยังบางคณะต่อไป
๑๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ที่อาจารย์ผสู ้ อนส่ งผลสอบมาในวันสุ ดท้ายแล้วคณบดีกด
ยอมรับผลสอบล่าช้า บุคคลใดจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องส่ งเกรดล่าช้า
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีได้รับการยืนยันตั้งแต่วนั ที่อาจารย์ผสู ้ อนกด
ส่ งผลสอบ ซึ่ งจะไม่เกี่ยวกับคณบดี
ประธานกล่าวว่า แต่กรณี น้ ีคณบดีก็ตอ้ งรับผิดชอบด้วยและต้องชี้แจงว่า เหตุใดจึงดําเนินการล่าช้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงระบบการประกาศผลสอบไล่ ในภาคการศึกษา
๑/๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

- ๒๕ ๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษาแถลงว่า ตามประกาศปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริ ญญาตรี
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ กําหนดสัปดาห์ของการสอบกลางภาค ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ช่วงวันอาทิตย์ที่ ๒ – ๕ ,๗ – ๙
และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเว้นวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ งดจัดการสอบตามหลักการมหาวิทยาลัย (รําลึก
วีรชน)
ตามมติที่ประชุมคณบดีที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิ
งดการเรี ยนการสอน ๑ สัปดาห์ เพื่อจัดการสอบกลางภาค และมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่ อง ขออนุมตั ิการปรับปรุ งสัปดาห์การจัดสอบกลางภาค ณ ศูนย์รังสิ ต สรุ ปมติ ดังนี้
๑. ให้งดการเรี ยนการสอน ๑ สัปดาห์ เพื่อจัดสอบกลางภาค ในส่ วนของคณะที่ต้ งั อยู่ ณ ศูนย์รังสิ ต
รวมถึงวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยและวิชาปี สู งของคณะที่ท่าพระจันทร์ ที่มาเปิ ดบริ การการเรี ยนการสอน ณ ศูนย์รังสิ ต
๒. สัปดาห์การจัดสอบกลางภาค ขอใช้ ๘ วัน คือ เริ่ มจากวันอาทิตย์ของสัปดาห์ถึงวันอาทิตย์ของต้น
สัปดาห์ ถัดมา ยกเว้นกรณี การจัดสอบกลางภาคดังกล่าวตรงกับวันนักขัตฤกษ์ หรื อ วันชดเชยวันนักขัตฤกษ์ วันสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย อาจให้เลื่อนวันเริ่ มต้นใหม่ไปได้ แต่ตอ้ งครบ ๘ วัน ของสัปดาห์การจัดสอบกลางภาค
๓. ตารางสอบกลางภาคแบ่งเป็ น ๓ ช่วงเวลาต่อวัน
๔. เวลาที่ได้จดั สอบกลางภาคเป็ นช่วงละ ๒ ชัว่ โมง
๕. ทั้งหมด ๔ ข้อนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็ นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบกลางภาคเป็ นการจัดสอบที่ต่อเนื่องไม่เว้นช่วงวันการจัดสอบ จึงขออนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงวัน สอบกลางภาค ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ จากวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นวันจันทร์ ที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๙
หากการจัดสอบกลางภาคตรงกับข้อ ๒ ในปี ใดให้จดั สอบวิชาดังกล่าวในวันถัดไป เป็ นการจัดสอบที่
ต่อเนื่อง โดยไม่เว้นช่วงวันการจัดสอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า ในกรณี การสอบกลางภาค โดยปกติหากสอนวันอังคาร การสอบกลางภาคก็จะสอบ
วันอังคาร แต่หากวันอังคารไม่สามารถสอบได้ก็จะสอบวันอังคารถัดไป ซึ่งจะทําให้มีผลกระทบเพราะวิชาอื่นสอบเสร็ จ
แล้วแต่วชิ านี้ยงั สอบไม่เสร็ จ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาจึงเสนอว่า วิชาที่มีลกั ษณะนี้หากสอบวันอังคารแล้วต้องหยุดไป
อีกจะไม่จดั สอบในวันอังคารให้ แต่จะให้ไปสอบวันอื่นแทน ซึ่ งเป็ นเรื่ องสําคัญเพราะจะมีผลต่ออาจารย์ผสู ้ อน โดยขอให้
ยึดหลักการนี้ ส่ วนรายละเอียดสํานักงานทะเบียนนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
๒. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี น้ ี อาจจะพบปั ญหานักศึกษาไปเรี ยน
ในวิชาอื่นและต้องขาดเรี ยน หากจัดสอบตรงกับวันที่นกั ศึกษาเรี ยน

- ๒๖ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า อาจจะมีการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมในวิชาที่ตอ้ งเรี ยน
ตรงกับช่วงสอบ เช่น หากนักศึกษาต้องมารอสอบวันพุธ นักศึกษาต้องมาเรี ยนวันจันทร์ และวันอังคาร ซึ่งนักศึกษาก็ไม่
ค่อยอยากมาเรี ยน และในเรื่ องการจัดห้องสอบหากจัดสอบวันอาทิตย์แล้ววันพุธก็ตอ้ งจัดห้องสอบใหม่ แต่ในกรณี น้ ีจะไม่
เกิดขึ้นบ่อย จะกระทบเฉพาะในสัปดาห์ที่มีวนั หยุดเท่านั้น โดยจะขอใช้หลักการนี้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อ ๆ ไปด้วย
๓. รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีควรหาช่วงเวลาสอบที่ไม่ตรงกับวันหยุด
และสอบในช่วงนั้น ซึ่ งอาจจะเลื่อนไปไม่มาก และอีกปั ญหาหนึ่งคือ ในเดือนเมษายนเมื่อสอบเสร็ จแล้วมีการเรี ยนการ
สอนหนึ่งสัปดาห์ก็จะหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ทําให้การเรี ยนการสอนไม่ต่อเนื่อง เห็นว่า ควรปรับช่วงเวลาการสอบไปอยู่
ก่อนวันหยุดสงกรานต์แล้วจึงค่อยกลับมาเรี ยน
๔. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะเริ่ มใช้ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ตามหลักการที่สาํ นักงานทะเบียน
นักศึกษาเสนอ ส่ วนภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ขอให้สาํ นักงานทะเบียนนักศึกษาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ และให้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษารับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๔.๑ เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า สําหรับร่ างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ ได้นาํ เสนอในการประชุมครั้งที่ผา่ นมาแล้ว ในครั้งนี้เป็ นการขอความเห็นว่า เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแล้วมีขอ้ เสนอใดเพิ่มเติมหรื อไม่ เพื่อที่จะนําไปปรับแก้และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และ
สามารถเขียนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเสนอมาที่มหาวิทยาลัยได้ภายในวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาํ เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย แต่อาจจะไม่ครบทุกข้อ ข้อสําคัญที่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนคือ เรื่ องบัณฑิตศึกษา หลายเรื่ องที่
คณะเห็นว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มี คือ เรื่ องนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งยังไม่มีป้ายบอกทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
หรื อจุด One stop service ของนักศึกษาต่างชาติ ประเด็นที่สอง คณะต้องการให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมของทุน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ซึ่ งยังไม่ได้รับคําตอบว่า อนุมตั ิหรื อไม่ ประเด็นที่สาม เมื่อมีนกั ศึกษาต่างชาติมา
เรี ยนจะมีการรวมนักศึกษาต่างชาติไว้ดว้ ยกัน แต่ควรมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น การดึงนักศึกษาต่างชาติมาเรี ยนหากคณะจะ
ดําเนินการมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในเรื่ องใดบ้าง
ประธานกล่าวว่า ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา

- ๒๗ ๒. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากนักศึกษาต่างชาติแล้วควรรวมถึง
อาจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติดว้ ย เพราะขณะนี้ควรจะมีระบบการดูแลชีวิตความเป็ นอยูใ่ ห้คนเหล่านี้มากพอสมควร
เช่น เรื่ องการขอวีซ่า แต่ละคณะต้องทําเอง และการขอรับบริ การต่าง ๆ ยังไม่สะดวกมากนัก ควรมีศูนย์กลางที่จะ
ดําเนินการในเรื่ องเหล่านี้ ประเด็นที่สอง ยังไม่มีการทําข้อมูลเชิงสถิติที่เป็ นข้อมูลสําคัญของ มธ. มีการกล่าวถึง
ความสําคัญ แต่ในเชิงการปฏิบตั ิดา้ นต่าง ๆ เช่น กําลังคน ทรัพยากรระหว่างคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยควรจะกําหนดเป็ น
สถิติขอ้ มูลใน ๒-๓ ประเด็นที่จะนําไปใช้ใน ๓-๕ ปี ข้างหน้า
๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า เรื่ องของนักศึกษาต่างชาติคณะสหเวชศาสตร์ เคยเปิ ดหลักสู ตร
ภาษาไทย หากมหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการทําให้หลักสู ตรเก่าเป็ น Dual Track สามารถรับนักศึกษานานาชาติ
ได้ และทําควบคู่กนั ไป เพราะศักยภาพของอาจารย์บางคนก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็ให้ไปสอนในหลักสู ตร
ภาษาไทย ส่ วนอาจารย์ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ไปสอนนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้หลักสู ตรเดิม และขออนุมตั ิ
เรื่ องค่าตอบแทนการสอนในเวลาเพิ่มเติม เพื่อจูงใจให้อาจารย์สอนเป็ นภาษาอังกฤษ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชดั เจน
ในเรื่ องนี้จะสามารถผลักดันทุกหลักสู ตรให้เป็ นหลักสู ตรนานาชาติได้
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รับเรื่ องนักศึกษาต่างชาติไปพิจารณา และ
นํามาเสนอในภาพรวมต่อไป รวมถึงสรุ ปภาพรวมของนักศึกษาต่างชาติในปั จจุบนั
๔. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษากล่าวว่า ในเรื่ องของ Spacialized Station น่าจะมองถึงพื้นที่
มากกว่า ว่า มธ. จะเป็ น Spacial จุดใด เช่น อาเซียน หรื อแปซิฟิก ซึ่ งต้องพิจารณาในเรื่ องนี้
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตรับไปพิจารณา และหาก
คณบดีท่านใดต้องการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเสนอมาที่มหาวิทยาลัยได้ภายในวันที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบร่ างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

๔.๒ เรื่อง โครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (OP : Organization Profile)

รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแถลงว่าตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
การจัดทําโครงร่ างองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Organizational Profile: OP) มีความสําคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ น
จุดเริ่ มต้นในการวิเคราะห์องค์กร เนื่ องจากโครงร่ างองค์กรคือภาพรวมของสถาบัน เป็ นสิ่ งสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อวิธีการ
ดําเนิ นงานและเป็ นความท้าทายสําคัญที่สถาบันเผชิ ญอยู่ หากมหาวิทยาลัยมีโครงร่ างองค์กรที่ชดั เจนจะทําให้มหาวิทยาลัย
มีกระบวนการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่เป็ นรู ปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทําโครงร่ างองค์กร ดังนี้
๑. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การจัดทําโครงร่ างองค์กร
(Organizational Profile: OP) สําหรับผูบ้ ริ หาร เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารระดับมหาวิทยาลัยได้มี

- ๒๘ ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดทําโครงร่ างองค์กร อันจะนํามาซึ่ งโครงร่ างองค์กรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บทของมหาวิทยาลัย
๒. การวิเคราะห์ตนเอง เริ่ มจากฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําแบบสอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร
ระดับมหาวิทยาลัยและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารของมหาวิทยาลัย เพื่อยกร่ างโครงร่ างองค์กร อธิ การบดีได้ประชุม
ทีมผูบ้ ริ หารพร้อมด้วยวิทยากร จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์โครงร่ างองค์กร (OP) ก่อนนําเสนอในการสัมมนาผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หลังจากสัมมนา ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมข้อสังเกตในการปรับข้อความในโครงร่ าง
องค์กร (OP) และอธิการบดีได้ประชุมทีมผูบ้ ริ หารอีก ๓ ครั้ง เพื่อสรุ ปและยุติประเด็นต่างๆ ในทีมผูบ้ ริ หารให้มีความ
เข้าใจตนเองที่ตรงกันเกี่ยวกับบริ บทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปั จจุบนั และมหาวิทยาลัยจะใช้โครงร่ างองค์กร
(OP) นี้เป็ นจุดตั้งต้นในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ หารทุกระดับและบุคลากรและใช้เป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยต่อไป)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้คณบดีทุกคณะกลับไปพิจารณารายละเอียดและให้
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ ง

๔.๓ เรื่อง การยกเลิกเงินเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ พนักงานเงิน
รายได้หรื อลูกจ้างซึ่ งจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ในตําแหน่งสายงานที่เทียบได้กบั
ข้าราชการและสายงานลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับค่าจ้างให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย
จนปั จจุบนั พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้ว ส่ วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการก็ได้รับค่าจ้างปรับเพิ่มเป็ น ๑.๔ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ จึงเห็นควรยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องของสํานักงานอธิ การบดี ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้มีความเห็นตรงกันว่าจะ
ยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ แต่จะมีผลกับคณะแน่นอนและจะเกิดคําถามว่า คณะจะจ่ายต่อหรื อไม่ ในกรณี ที่จะ
ยกเลิกจะใช้บงั คับกับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ ไม่รวมลูกจ้าง และข้าราชการ

- ๒๙ เพราะเห็นว่า พนักงานมหาวิทยาลัยปั จจุบนั ได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสู ง และเงินที่ถูกยกเลิกก็จะนําไปพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า กรณี น้ ีจะให้มีผลรวมไปถึงคณะที่มีการจ่ายเงินเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพด้วย
หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า หากคณะเห็นด้วยก็จะใช้นโยบายเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
๓. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี ที่พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน
เงินรายได้มีค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน การยกเลิกขึ้นอยูก่ บั คณะตัดสิ นใจใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี พนักงานเงินรายได้ให้คณะตัดสิ นใจ แต่การตัดสิ นใจร่ วมกันคือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย เพราะพนักงานเงินรายได้ก็จะปรับเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดอยูแ่ ล้ว โดยการยกเลิกเงินเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของมหาวิทยาลัยจะเริ่ มใช้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศยกเลิกทั้งมหาวิทยาลัย
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ของคณะไม่ได้เรี ยกว่า เงินเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และ
มหาวิทยาลัยจะออกประกาศอย่างไร
ประธานกล่าวว่า ในกรณี จะให้ฝ่ายกฎหมายไปเขียนร่ างประกาศ โดยอาจจะใช้คาํ ว่า เงินเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพหรื อเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันที่คณะจ่าย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. เห็นชอบการยกเลิกเงินเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้มีผล
ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐
๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์หารื อร่ วมกับฝ่ ายกฎหมายจัดทําประกาศยกเลิกเงินเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานนําไปปฏิบตั ิในภาพรวมต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมร่วมกับมูลนิธติ ่อต้ านการทุจริต
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริ ตและสํานักงาน ปปช. จะจัดพิธีลงนาม MOU
ครั้งที่ ๓ เป็ นการขยายเครื อข่ายไปยังสถาบันอื่น ซึ่ง มธ. รับเป็ นเจ้าภาพ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้
ทราบต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- ๓๑ ๕.๒ เรื่อง การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่ วมมือกับ ปปช. ในเรื่ องการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และมีความผูกพันว่า ต้องเข้าร่ วมประเมินคุณธรรมความโปร่ งใส ซึ่งทาง ปปช. จะไม่ได้มาตรวจ
โดยตรงแต่ตอ้ งส่ งเอกสารและกรอกแบบสอบถามเพื่อให้ ปปช. นําไปประเมินผลและจัดอันดับให้ สิ่ งที่ตอ้ งการแจ้งให้ที่
ประชุม ก.บ.ม. ทราบคือ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย จะจัดส่ งแบบสอบถามให้กบั คณะต่าง ๆ และจะ
ขอความร่ วมมือในการกรอกแบบประเมินที่สามารถกรอกได้ หากข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคณะก็ไม่จาํ เป็ นต้องกรอกข้อมูล
แต่สิ่งที่จะเน้นเป็ นพิเศษกับคณะที่จดั การเรี ยนการสอนคือ เอกสารหมวด EB ๔ – EB ๗ ซึ่ งสถาบันจะจัดส่ งไปให้และจะ
ชี้แจงรายละเอียดว่า จะกรอกข้อมูลอย่างไร และคณะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแห่ง
มธ.
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง แอพพลิเคชัน my Campus

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สร้าง
แอพพลิเคชัน่ ขึ้นมาคือ my Campus ที่ผา่ นมาพบปั ญหาคือ การเข้าใช้งานลําบาก เพราะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย ใน
ปั จจุบนั ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้ให้ง่ายขึ้น ซึ่ ง my Campus จะมีส่ิ งที่เหนือกว่าแอพพลิเคชันอื่นคือ จะมีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สิ่ งที่
ต้องการความร่ วมมือจากทุกหน่วยงานคือ ในส่ วนของ Official account หากเป็ นของส่ วนกลางจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ แต่ในส่ วนของคณะต้องให้บุคลากรของคณะช่วยอัพเดทข้อมูล ที่ผา่ นมามีการเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที
ของคณะต่าง ๆ มาประชุมกัน และต้องการให้อธิ การบดีแจ้งกับทุกคณะว่าขอให้ส่งผูป้ ระสานงานของแต่ละคณะมาเป็ น
Admin ของแต่ละคณะ ซึ่ งจะมีการอบรมให้ในวันที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า สําหรับแอพพลิเคชัน my Campus จะพยายามทําให้แตกต่างจากแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ซึ่ง
my Campus จะเข้าถึงเรื่ องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เรื่ องหอสมุด เรื่ องหอพัก และต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ มธ. จะใส่ ไว้ใน
แอพพลิเคชันนี้ท้ งั หมด และจะทําให้นกั ศึกษาทราบผลสอบผ่านระบบนี้ได้ดว้ ยโดยจะประสานกับสํานักงานทะเบียน

- ๓๑ นักศึกษาต่อไป เรื่ องที่จะขอความร่ วมมือคือ ขอให้สมัครแอพพลิเคชัน my Campus และขอให้ส่งชื่อผูป้ ระสานงานกับ
คณะเพื่อจัดทําข้อมูลของคณะใน my Campus
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรมีการทําให้บุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลดได้
ด้วย เพราะจะได้ใช้ประโยชน์ เช่น เมื่อไปศูนย์รังสิ ตสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมาใช้เพือ่ ดูแผนที่ภายในศูนย์รังสิ ต
ประธานกล่าวว่า ขอให้ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ รับประเด็นนี้ไปพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์
อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม

