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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนย์รงั สิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ

เลิศไพฑูรย์
วิฑูรชาติ
เทพชัยศรี
อุดร

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาพนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
๑๖. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๗. อาจารย์ ทันตแพทย์ สุ ธี
สุ ขสุ เดช
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๑๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุ ข แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศยั
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัณนารักษ์ คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๒๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๒. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๒๓. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๒๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล แทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ รักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๓๐. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๒. รองศาสตราจารย์ กิติมา สุ รสนธิ
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
๓๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนริ นทร์ เมธีกลุ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
๓๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์
๓๘. นางพรพิมล
บุญศิริ
ทําหน้าที่ประธานสภาข้าราชการ
๓๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ โรจน์
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
๖. อาจารย์ ดร.วิรัช

คุณเอนก
ผลประไพ
วิสุวรรณ
สิ นเดชารักษ์
ปั ณฑรานุวงศ์
ศรเลิศลํ้าวานิช

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั

-๓๗. ศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โพชนุกลู
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
เจียศิริพงษ์กลุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เอกริ นทร์ ยลระบิล
ผูอ้ าํ นวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
๑๑. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้นั สูง
๑๒. นางสุ พิน
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองทรัพยากรมนุษย์
๑๓. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๔. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
๑๕. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
๑๖. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
๑๗. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
๑๘. นางสาวมยุลี
สุ ดสระ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๑๙. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๒๐. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๒๑. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขัน
ตอบปญหาธุรกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนักศึกษาคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรนานาชาติ (BBA International Program) ได้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ Thammasat Undergraduate
Business Challenge ๒๐๑๖ ซึ่งเป็ นการแข่งขันเพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ใช้ความรู ้ความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์กบั กรณี ศึกษา อีกทั้งยังได้ประสบการณ์และได้พฒั นาทักษะในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ เรื่อง เอกสารที่หนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุม คือ จุลสารธรรมศาสตร์
TU NEWS ฉบับที่ ๘ ปี ที่ ๔๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๑.๑ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๗๕๕ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท เป็ น “ปริ ญญาโท –
เอก สาขาวิชาเคมีอินทรี ย ์ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง” และจ้างนางสาวปรี ยาภรณ์ เรี ยนแพง นักเรี ยนทุนโครงการพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทย) หลักสู ตรในประเทศ (ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ลาํ ปาง) เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
๒. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๗๐๔๐ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท เป็ น “ปริ ญญาโท –
เอก สาขาวิชาชีววิทยา สัตววิทยา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” และจ้างนางสาวบุปผา เพชรรัตน์ นักเรี ยนทุนโครงการพัฒนา

-๕และส่ งเสริ มความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๔๕ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๒ ราย

๓.๑.๒ เรื่อง กองคลังขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน
๑ ราย แตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน ๒ ราย และแตงตั้ง
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองคลังเสนอขอแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน และสับเปลี่ยนหน้าที่หวั หน้างานภายในกองคลัง
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๔ ราย คือ
๑. ให้นางสาวกรองแก้ว โรจนโอฬารรัตน์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ เป็ น
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองคลัง โดยให้พน้ จากหน้าที่หวั หน้างานการเงิน
๒. ให้นางสาวปรัชญา รัตนจินดา ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ เป็ นผูร้ ักษาการแทน
หัวหน้างานการเงิน โดยให้พน้ จากหน้าที่หวั หน้างานงบประมาณ
๓. ให้นางศิริกลุ บุญสมบัติ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ หัวหน้างานรายได้ เป็ นผู ้
รักษาการแทนหัวหน้างานงบประมาณอีกหน้าที่หนึ่ง
๔. ให้นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์ นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
พัสดุ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองคลัง ผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างาน และสับเปลี่ยนหัวหน้างาน สังกัดกองคลังจํานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๓ เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ลาออกจากตําแหนงหัวหนางาน จํานวน ๑ ราย และแตงตั้งผูรกั ษาการในตําแหนง
หัวหนางาน จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอให้ นางสาวลัดดา วันมี

-๖พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตามความประสงค์และแต่งตั้ง นางพัตราภรณ์ สุ ระเสี ยง พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หาร
และธุรการอีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลาออกจาก
ตําแหน่งหัวหน้างาน และแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จํานวน ๑ ราย

๓.๑.๔ เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะ
และแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอแต่งตั้ง นางจรัญญา
ยงยิง่ ศักดิ์ถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ ตําแหน่งเลขที่
๔๑๒๐ ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการ อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานวิชาการและวิจยั
และแต่งตั้งนางวลัยพร กลับใจ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
ตําแหน่งเลขที่ ๔๖๐๙ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานวิชาการและวิจยั อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ ๑ตุลาคม
๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการ และผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๕ เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติแตงตัง้ ผูร ักษาการในตําแหนงเลขานุการคณะ
จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอแต่งตั้งนางปิ่ นพนิต
โปมิล พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ(เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการ ตําแน่งเลขที่ ๒๗ ซึ่งเป็ นผูร้ ักษาการแทนเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-๗มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางปิ่ นพนิต โปมิล ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๑.๖ เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัติแตงตัง้ ผูร ักษาการในตําแหนง
เลขานุการสถาบัน จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอแต่งตั้ง
นางธนณัฏฐ์ รู ปสม พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
วิจยั ชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ ๑๔๗๕ ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตั้งแต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางธนณัฏฐ์ รู ปสม ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการ
ในตําแหน่งเลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

๓.๑.๗ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมตั ิกําหนดระดับตําแหนง
ใหสูงขึ้นเปนระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเสนอขอแต่งตั้ง
นายพุทธิวฒั น์ เกรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่
๔๖๖๙) ซึ่งผ่านการประเมิน เพื่อกําหนดระดับตําแหน่ง ให้สูงขึ้นเป็ นระดับชํานาญการ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (วันที่ส่ง
ผลงานครบถ้วนสมบูรณ์)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายพุทธิวฒั น์ เกรอด ให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นเป็ นระดับชํานาญ
การ สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

๓.๑.๘ เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจา งพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอขอจ้าง
Mr. Senjo Nakai สัญชาติญี่ปุ่น เป็ นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา ตําแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ วุฒิปริ ญญาเอก
อัตราค่าจ้าง ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป

-๘สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Senjo Nakai เป็ นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา
ตําแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

๓.๑.๙ เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางผูมคี วามรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
จํานวน ๕ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอจ้างผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษ เป็ นอาจารย์ จํานวน ๕ ราย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบแผ่นดิน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขหากคณะสหเวชศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้คณะสหเวชศาสตร์รับผิดชอบงบประมาณ คือ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์ (อายุ ๖๑ปี ) อัตราค่าจ้าง ๔๓,๙๘๐ บาท
๒. ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา (อายุ ๗๔ ปี ) อัตราค่าจ้าง ๒๓,๘๖๐ บาท (จ้างไม่เต็มเวลา)
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรี หญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง (อายุ ๖๓ ปี ) อัตราค่าจ้าง ๔๗,๗๒๐ บาท
๔. รองศาสตราจารย์ พิชิต ตรี วิทยรัตน์ (อายุ ๖๔ ปี ) อัตราค่าจ้าง ๓๑,๔๒๐ บาท
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี (อายุ ๖๔ ปี ) อัตราค่าจ้าง ๔๓,๙๘๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์เคยมีกรณี เช่นนี้เคยเสนอขอจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุ
เป็ นอาจารย์ประจําตามสัญญา และต้องการให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโครงการ แต่ได้รับแจ้งว่า ไม่สามารถทําได้
เพราะต้องเลือกว่า จะเป็ นอาจารย์หรื อดํารงตําแหน่งบริ หาร จึงไม่แน่ใจว่าในกรณี ของเรื่ องนี้สามารถทําได้หรื อไม่
สําหรับกรณี ของคณะรัฐศาสตร์หากได้รับคําแนะนําในลักษณะนี้กจ็ ะดําเนินการในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
๒. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ขณะนี้รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวชิ ชญ์ เกษียณอายุ
แล้วก็ได้รับบํานาญปกติ ส่ วนตําแหน่งคณบดีเป็ นอีกหน้าที่หนึ่งด้านบริ หาร ส่ วนด้านวิชาการทางคณะเห็นว่า เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถที่จะช่วยในระดับบัณฑิตศึกษาได้ จึงได้จา้ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของตนเองก็ไม่ได้ถูกจ้างเป็ นอาจารย์หรื อเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ แต่ดาํ รงตําแหน่งคณบดีเพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี อาจารย์ประจําตามสัญญาและผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษมีระเบียบค่อนข้างมาก สําหรับกรณี ของรองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์ จ้างเป็ นผูม้ ีความรู ้

-๙ความสามารถพิเศษและไม่ได้กาํ หนดว่า ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในการจ้างเป็ นอาจารย์ประจําตามสัญญากําหนด
ว่า จะต้องมีหน้าที่สอนด้วย
๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า หากจ้างเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญก็ได้รับเงินในตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาก
ดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารให้บวกเงินประจําตําแหน่งผูบ้ ริ หารสองเท่าด้วยใช่หรื อไม่
๖. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า การที่ไม่ให้ผเู ้ กษียณอายุแล้วคณะจ้างให้เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษและให้ดาํ รงตําแหน่งบริ หาร เพราะอาจจะมีเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน เมื่อใดก็ตามหากมีรายได้
ประจํา อาจจะตั้งตัวเองเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและรับเงินสองทาง ซึ่งหากทําได้ ในกรณี น้ ีอาจจะมีการทําตามในลักษณะนี้
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เรื่ องนี้เห็นว่า มีปัญหาเนื่องจากพิจารณาจากแหล่งเงินเป็ นหลัก
ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็ นเช่นนี้มาโดยตลอด เมื่อจ่ายเงินเด้วยงบประมาณแผ่นดินไม่ได้จ่ายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
จึงนํามาผสมกันได้ เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วจะจ้างผูเ้ กษียณอายุทาํ งานใดก็ได้ แต่ควรเขียนสัญญาให้
ครอบคลุมว่า ให้สอนและให้บริ หารด้วยก็ได้ จะใช้แหล่งเงินใดก็มีคา่ เท่ากัน เพราะเงินทั้งหมดจะมาที่มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยเป็ นผูจ้ ดั สรร เช่น หากต้องการจ้างเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษหรื อผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษและให้บริ หารด้วย ในสัญญา
ต้องเขียนไว้ และต้องใช้เงินจากส่ วนใดในการจ้างรวมเป็ นเงินเท่าใด มหาวิทยาลัยต้องมองในภาพรวมเพื่อไม่ให้การ
ปฏิบตั ิลกั ลัน่ กัน
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี เช่นเดียวกันนี้มีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และคณบดีคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ตอ้ งเลือกทางใดทางหนึ่งเช่นเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองรายไม่ทราบว่า มีการจ้างในลักษณะนี้ได้
นัน่ เอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เดิมยังไม่เคยมีกรณี น้ ีเนื่องจากเพิง่ เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ในทางปฏิบตั ิมีเพียงการต่อเวลาราชการ หากจะสอนถึงอายุ ๖๕ ต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งบริ หาร แต่หากจะดํารงตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารจะไม่ได้ต่อเวลาราชการถึงอายุ ๖๕ ปี เดิมจะเป็ นเช่นนั้น แต่ในปัจจุบนั เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว
เห็นว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยงั ไม่ได้พิจารณาในเรื่ องนี้ จึงสามารถกําหนดหลักการร่ วมกันว่า สามารถจ้างได้แต่
ต้องเขียนให้ครอบคลุมว่า จะให้ทาํ หน้าที่ใดบ้าง และใช้เงินจากแหล่งใดในสัญญาเดียว
๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั กล่าวว่า การจ้างในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่มีมานานแล้ว เพียงแต่วา่ เป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วควรมีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องนี้วา่ เมื่อเกษียณอายุแล้วต้องการจ้างเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษและให้ดาํ รงตําแหน่งบริ หารโดยได้รับเงินประจําตําแหน่ง จะได้เพียงเท่าเดียว กรณี น้ ีสามารถกําหนดได้
เป็ นสองทางเลือก คือ ผูท้ ี่อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ไม่สามารถต่อเวลาราชการและเป็ นผูบ้ ริ หารไปพร้อมกันได้ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่
ชัดเจนตามประกาศของ ก.พ.อ. ดังนั้นควรจะกําหนดว่า จะให้ลาออกจากการต่ออายุราชการ รับเงินบํานาญปกติและเงิน
ประจําตําแหน่งผูบ้ ริ หารสองเท่า หรื อจ้างเป็ นผูช้ าํ นาญการพิเศษและรับเงินประจําตําแหน่งผูบ้ ริ หารเพียงเท่าเดียวเท่านั้น
๑๐. รักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ทางรัฐบาลกําหนดว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษต้องอยู่
ในสาขาขาดแคลน ไม่ใช่ทุกคณะจะจ้างได้ และจะมีรายชื่อสาขาขาดแคลนระบุไว้
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า สําหรับค่าตอบแทนในกรณี ที่เป็ นบุคคลภายนอกและรับเงิน

- ๑๐ ประจําตําแหน่งสองเท่า กับการจ้างเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษและรับเงินประตําแหน่งเท่าเดียว สองกรณี น้ ีจะได้
ค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน
๑๒. ประธานกล่าวว่า กรณี เรื่ องนี้มีแนวทางที่เป็ นข้อเสนอใหม่ ฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัยขอรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และจะนําเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
๑๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี ของคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เกษียณอายุก่อนจึงมาเป็ นคณบดี
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีของตนเองเป็ นการต่อเวลาราชการก่อนเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเมื่อได้รับการเสนอชื่อจากประชาคมก็ตอ้ งเลือกตัดสิ นใจลาออกจากราชการ เพื่อมารับ
ตําแหน่งคณบดี แต่ขอ้ มูลอื่น ๆ ที่อภิปรายก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นการตัดสิ นใจรับตําแหน่งคณบดีอยูบ่ นพื้นฐานของการ
ได้รับการเสนอชื่อจากประชาคมที่ตอ้ งการให้ตนเองมาดํารงตําแหน่งคณบดี
๑๔. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีคณะสเวชศาสตร์เห็นว่า มีการดําเนินการใน
ลักษณะนี้อยูแ่ ล้วในที่ประชุมผูบ้ ริ หาร การดําเนินการครั้งนี้ของคณะจึงเป็ นการดําเนินการตามปกติ
๑๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของตนเองก่อนเกษียณอายุได้ไปสอบถามกับฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์วา่ หากต้องการดํารงตําแหน่งคณบดีตอ้ งทําอย่างไรบ้าง ซึ่งได้รับคําตอบว่า มีวิธีเดียวคือ ต้องเกษียณอายุ
โดยไม่ต่อเวลาราชการ เห็นว่า มหาวิทยาลัยต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องนี้ให้ชดั เจน เพราะในอนาคตจะมีเหตุการณ์
ลักษณะนี้เกิดขึ้นเรื่ อย ๆ ในปัจจุบนั คณะเศรษฐศาสตร์ตอ้ งจ้างตนเองมาสอนวิชาที่ไม่มีผสู ้ อนเป็ นการเฉพาะโดยคิดเป็ น
รายชัว่ โมง แต่กรณี เรื่ องนี้นาํ เสนอเพื่อขออนุมตั ิน้ ีเป็ นการให้เงินเดือนประจําซึ่งเห็นว่า ไม่ใช่กรณี เดียวกัน มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาเรื่ องนี้ดว้ ย เนื่องจากเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจที่สาํ คัญ
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในกรณี ของคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ได้รับการต่อเวลาราชการและยังมีสถานภาพเป็ นข้าราชการและเข้าสู่การดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารในภายหลัง ส่ วนกรณี
ของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารอยูแ่ ล้วและคณะประสงค์จะจ้าง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
๑๗. ประธานกล่าวว่า กรณี ของรองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์ ให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์นาํ
กลับไปพิจารณาโดยนําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบและนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป
อาจจะรวมถึงการหารื อในประเด็นการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วควรจะกําหนดหลักเกณฑ์อย่างไรด้วย เพราะ
เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ งบประมาณทุกประเภทจะถูกพิจารณาในเงื่อนไขเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ เป็ นอาจารย์ สังกัดคณะสหเวช
ศาสตร์ จํานวน ๔ ราย สําหรับกรณี ของรองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์ ให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

- ๑๑ ๓.๑.๑๐ เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอจ้างผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ จํานวน ๒ ราย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบแผ่นดิน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอุทยั สุ วรรณกูฏ (อายุ ๖๕ ปี ) อัตราค่าจ้าง ๔๓,๙๘๐ บาท
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุ รัตนา อํานวยผล (อายุ ๖๒ ปี ) อัตราค่าจ้าง ๓๗,๐๘๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ สังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์จาํ นวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๑ เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางผูม ีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเสนอขอจ้าง
ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร (อายุ ๗๕ ปี ) เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้าง ๔๗,๗๒๐
บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๒ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญระดับ ๒ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอจ้าง Dr. Paul Peter
Vandenberg สัญชาติแคนนาเดียน อายุ ๕๔ ปี วุฒิปริ ญญาเอก ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้าง ๓๓,๗๗๐ บาท ค่าเช่า
บ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่ องของกรอบอัตราและ
งบประมาณ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๑๒ มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Dr. Paul Peter Vandenberg เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญระดับ ๒ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๓ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจา งลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๓ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอจ้าง Miss Ksenia
Kubasova สัญชาติรัสเซีย อายุ ๓๐ ปี วุฒิปริ ญญาโท ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๓ อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาทโดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
โดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่ องของกรอบอัตราและงบประมาณ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Miss Ksenia Kubasova เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๓

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
๓.๒.๑ เรื่อง วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ขออนุมตั จิ างพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ
จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เสนอขอจ้าง
นายวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (อายุ ๖๕ ปี ) เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมัติจา งลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๓ ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. Andrew
Lee Corwin สัญชาติอเมริ กนั อายุ ๖๑ ปี วุฒิปริ ญญาเอก เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ

- ๑๓ ระดับ ๓ อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่วนั ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขว่าหากคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่ องของกรอบอัตราและ
งบประมาณ ให้คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Andrew Lee Corwin เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๓ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๓ เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขอความเห็นชอบในการจางลูกจาง
ชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๒ ซึ่งมีอายุเกิน ๖๕ ปบริบูรณ
ซึ่งตองขออนุมัติกรมบัญชีกลางกอน จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอความเห็นชอบ
ในการจ้าง Dr. Garry Clive Fry สัญชาติออสเตรเลีย อายุ ๖๗ ปี วุฒิปริ ญญาเอก เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้าง ๓๓,๗๗๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่วนั ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขว่าหากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไม่ได้รับการ
จัดสรรในเรื่ องของกรอบอัตราและงบประมาณ ให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Dr. Garry Clive Fry เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
สัญญาจ้าง ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๒ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิปรับปรุงเกณฑภาระงานขั้นต่ําของ
สายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ได้จดั ทํา
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากมีขอ้ คิดเห็นบางประการที่เสนอเพิ่มในที่ประชุมซึ่งประธานได้
แจ้งว่า หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอความเห็นเพิ่มเติม ให้แจ้งฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้นาํ เสนอที่
ประชุมได้พจิ ารณาต่อไป นั้น

- ๑๔ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ได้รวบรวมความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ และพิจารณาแล้วเห็นควรปรับ
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า ดังนี้
๑. เพิม่ งานแปลในรายการผลงานทางวิชาการโดยให้นบั เป็ นภาระงานขั้นตํ่า ของผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ต้องเป็ นงานแปลที่ผา่ นการประเมิน
คุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ ระดับดีข้ ึนไป จํานวน ๑ รายการ/ปี
- สําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องเป็ นงานแปลที่ผา่ นการประเมินคุณภาพจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ ระดับดีมากขึ้นไป จํานวน ๑ รายการ/ปี
๒. ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการที่บรรจุเข้าปฏิบตั ิงานในปี แรก สามารถนําเอกสารประกอบการสอนหรื อ
เอกสารคําสอนตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด มาทดแทนภาระงานสอนได้ ๑ รายการ ต่อ ๑ วิชา
๓. ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร ตั้งแต่ระดับรองคณบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน รองอธิการบดี
และอธิการบดี ให้สามารถเลือกเทียบเคียงภาระงานสอน หรื อผลงานวิชาการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลงานวิชาการให้
เทียบได้ ๑ รายการต่อปี (เดิมให้เทียบเคียงได้เฉพาะงานสอน)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า เอกสารประกอบการสอนกับเอกสารคําสอน
จะมีระดับที่แตกต่างกัน เมื่อมีการกําหนดเป็ น “หรื อ” ไว้ทาํ ให้ง่ายขึ้นมาก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในประเด็นนี้กม็ ีการพิจารณา แต่หากเป็ น
อาจารย์เข้าใหม่หากกําหนดเป็ นเอกสารคําสอนไม่แน่ใจว่า จะยากไปสําหรับอาจารย์ใหม่หรื อไม่ จึงกําหนดให้เป็ น
“หรื อ” ไว้
๒. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า เดิมเรื่ องนี้กาํ หนดภาระงานสอนเป็ น ๔ วิชา
ต่อปี และหมายเหตุวา่ ทางหน่วยงานสามารถนําภาระงานอื่นมาเทียบเคียงได้หนึ่งวิชาต่อปี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่จะผลักดันเรื่ อง GRATE และ Active Learning จะทําให้ลกั ษณะการสอนจะเป็ นแบบ Team Teaching ค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นน่าจะมีวิธีการคํานวณภาระงานแบบสอนร่ วมด้วย เช่น ๑ วิชา ให้มีอาจารย์สอนมากกว่า ๑ คนได้
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีได้เข้าสอนร่ วมตลอดหรื อไม่ หากสอน
ร่ วมตลอดก็สามารถนับได้ แต่หากไม่ตลอดก็ตอ้ งคิดตามสัดส่ วนการสอนจริ ง
๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า เรื่ องภาระงานขั้นตํ่าหากพิจารณาในส่ วนของผูช้ ่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ จะมีความแตกต่างในเรื่ องหนังสื อ ตํารา งานแปลหรื อผลงานที่มีฐานข้อมูลอยูใ่ นกลุ่ม ๑ หรื อกลุ่ม
๒ ก็ได้ ในกรณี ผทู ้ ี่ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และจะขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์มีระยะเวลาในการพิจารณา
ค่อนข้างนาน และเมื่อได้ตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์แล้วจะมีผลย้อนหลังในวันที่ยนื่ เรื่ อง แต่การส่ งผลงานเพื่อการคิด

- ๑๕ ภาระงานขั้นตํ่าจะใช้ผลงานในตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กรณี น้ ีจะคิดภาระงานขั้นตํ่าของผูท้ ี่ได้รับตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ณ วันประกาศ ไม่ใช่วนั ที่ยนื่ เรื่ องใช่หรื อไม่ มิฉะนั้นการประเมินก็จะยุง่ ยาก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ขอเสนอให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ประกาศเพื่อให้ไม่
เกิดความยุง่ ยากในการประเมิน
๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีคงมีบางส่วนที่ใช้ไม่ได้กบั ทุกคณะ โดยเฉพาะคณะ
แพทยศาสตร์และคณะทางสายสุ ขศาสตร์ เช่น มีภาระงานที่ไม่เหมือนกัน ในกรณี น้ ีของเดิมที่เคยขออนุญาตในการ
เทียบเคียงที่ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้วต้องขออนุมตั ิใหม่หรื อไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สําหรับเรื่ องภาระงานสอนไม่ตอ้ งขออนุมตั ิใหม่
เพราะเรื่ องภาระงานสอนครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงกรณี อาจารย์ที่เข้าใหม่ และภาระงานสอนยังไม่มีในภาคการศึกษา
แรก ให้นบั เอกสารประกอบการสอนแทนภาระงานสอนได้ในภาคการศึกษาแรก
๕. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายกล่าวว่า กรณี ของงานวิจยั National
Conference ไม่นบั ใช่หรื อไม่ ประเด็นที่สองเนื่องจากโครงสร้างการบริ หารมหาวิทยาลัยมีผอู ้ าํ นวยการสํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ ซึ่งศูนย์อยูภ่ ายใต้สาํ นักงานจะนับภาระงานอย่างไร เพราะยังไม่มีการเขียนไว้ชดั เจนว่า จะเทียบเคียง
อย่างไร รวมถึงกลุ่มบริ การและกลุ่มความเป็ นเลิศทางวิชาการ เช่น ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประธานกล่าวว่า สําหรับประเด็นแรกไม่ตอ้ งนับตามเดิม ส่ วนประเด็นที่สอง ต้องมีการเทียบเคียงแต่
ตามโครงสร้างใหม่จะเทียบเคียงอย่างไรต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กรณี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อาจจะเทียบเคียงได้เท่ากับคณะ
๖. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ที่ผา่ นมาจะนับภาระงานเป็ นชัว่ โมง คือ ๑
วิชา สอน ๓ ชัว่ โมง เตรี ยมสอน ๙ ชัว่ โมง รวมเป็ น ๑๒ ชัว่ โมง จะคิดภาระงานเท่ากับ ๑๒ ชัว่ โมง/๑ วิชา จากการหารื อที่
ผ่านมาวิชาเดียวกันแต่สอนหลาย Section จะไม่ให้ครบ ๑๒ ชัว่ โมง เพราะถือว่าเตรี ยมการสอนเพียงครั้งเดียว ส่ วน Team
Teaching มีการเตรี ยมการสอนทุกคนหรื อไม่ เพราะ ๙ ชัว่ โมงคือ การเตรี ยมการสอนของแต่ละคน บวกการสอน ๓
ชัว่ โมง ดังนั้นเมื่อคิดเป็ นภาระงานจะคิดเป็ นชัว่ โมง ไม่ได้คิดเป็ นวิชา แต่ให้ครบตามวิชาและต้องให้มีการกรอกเป็ นราย
ชัว่ โมง หากมีขอ้ ตกลงร่ วมกันแต่ละคณะจะได้นาํ ไปปฏิบตั ิถูกต้อง คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนก็มี Team
Teaching แต่วธิ ีการสอนจะต่างกันไปตามภาระงานของแต่ละรายวิชา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขอรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาและนํากลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง กรณี น้ ีไม่มีการเปลี่ยนภาระงานสอน หากแต่ละคณะไม่
เหมือนกันและต้องการให้เหมือนกันทางฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะรวบรวมข้อมูลและนําเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มี
หลักเกณฑ์เดียวกัน
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปตรวจสอบกรณี ที่มีผลงานที่
คาบเกี่ยวระหว่างข้อบังคับเดิม แต่ไม่มีการเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลว่า จะนับต่อเนื่องให้หรื อไม่

- ๑๖ ๘. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า กรณี ของคําอธิบายผลงานทางวิชาการที่วา่ ด้วย
ลักษณะอื่น ตามประกาศ ก.พ.อ. ให้หมายรวมถึง Journal Artivcle, Book Chapter จะรวมถึงประเทศไทยด้วยหรื อไม่
เพราะจะมีวารสารบางประเภทที่ไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูล แต่มีบทความที่ตีพิมพ์อาจจะมีความเข้มงวดทางวิชาการ เช่น
ศิลปวัฒนธรรม เมืองโบราณ หรื อวารสารที่มีลกั ษณะทางการเมืองเล็กน้อย เช่น อ่าน และฟ้ าเดียวกัน จะสามารถนับเป็ น
ผลงานวิชาการลักษณะอื่นได้หรื อไม่
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า สําหรับภาระงานขั้นตํ่า ในข้อ ๑ ภาระงานสอนขั้น
ตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔๐ ของภาระงานขั้นตํ่า โดยมีภาระงานสอนขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่า ๔ วิชา/ปี และต้องเป็ นหลักสู ตร
ปกติไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต ซึ่งใน ๔ วิชาจะมีหน่วยกิตที่ไม่เท่ากัน หากนับเช่นนี้จะมีน้ าํ หนักคะแนนเท่ากันทั้งหมด
ประเด็นที่สอง ต้องเป็ นหลักสูตรปกติไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต หมายความว่า หลักสูตรภาคพิเศษก็นบั เป็ นหนึ่งวิชาด้วย
แต่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนับให้กบั หลักสูตรภาคพิเศษต่อเมื่อไม่รับค่าสอน เพราะมิฉะนั้นอาจารย์กจ็ ะไป
สอนแต่ภาคพิเศษเพราะได้รับค่าสอนและได้นบั ภาระงานด้วย ซึ่งจะเป็ นปัญหาผูกพัน
๑๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า สําหรับเรื่ องภาระงานสอน ๔ วิชา มีการหารื อกันค่อนข้างมาก
กับฝ่ ายวิชาการว่า จะนับเป็ น ๔ วิชาหรื อจะนับเป็ นเปอร์เซ็นต์ของจํานวนชัว่ โมง แต่เป็ นประเด็นหนึ่งที่เคยหารื อก็คือ
เรื่ องการเทียบเคียง คณะเศรษฐศาสตร์กม็ ีการกําหนดไว้ ๔ วิชา และสามารถเทียบเคียงได้ แต่ในการนําเสนอครั้งนี้
ข้อความที่ระบุวา่ สามารถเทียบเคียงได้หายไป เกณฑ์การเทียบเคียงต้องเป็ นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนนี้ก็
ไม่ได้ระบุไว้เช่นเดียวกัน
๑๑. รักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ในกรณี ของคณะ/วิทยาลัยที่ไม่มีหลักสู ตรปกติ
ต้องทําอย่างไรเพื่อให้ภาระงานเทียบเท่าได้กบั หลักสูตรปกติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า หากไม่มีหลักสูตรปกติฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ขอรับไปพิจารณาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง ส่ วนกรณี เรื่ องของงานลักษณะอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
หลักเกณฑ์เดิม แต่หากจะเสนอให้พจิ ารณาเพิ่มในกรณี ที่เป็ นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ยากฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ขอรับไปพิจารณา เรื่ องภาระงานสอนมีการกําหนดอยูใ่ นข้อบังคับว่า ภาระงานวิชาการให้มีไม่นอ้ ยกว่า ๓๕ ชัว่ โมง/
สัปดาห์ แต่ให้เป็ นภาระงานสอนไม่นอ้ ยกว่า ๔๐% ของภาระงาน ซึ่งจะเทียบเท่ากับ ๑๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์ แต่ขณะนี้
เหมือนกับเรื่ องภาระงานสอนยังไม่ชดั เจนมากนัก ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขอรับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑๒. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ประกาศไปแล้ว
ประกอบการพิจารณาและรวมเป็ นประกาศฉบับเดียวกัน ส่ วนเรื่ องที่ยงั ไม่มีความชัดเจนจะนําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ส่ วนประเด็นที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอในครั้งนี้หากที่ประชุมไม่มีขอ้ ทักท้วงขอสรุ ปว่า ที่ประชุมเห็นชอบใน
เรื่ องดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับปรุ งเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุม เช่น เรื่ องการคิดภาระงานของกลุ่มอาจารย์
ผูส้ อน (Team Teaching) และคณะที่ไม่มีหลักสูตรปกติจะต้องดําเนินการอย่างไร เพือ่ ไปพิจารณาปรับแก้ต่อไป

- ๑๗ ๓.๒.๕ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสายวิชาการ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอถอนวาระการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๔.๑ เรื่อง นโยบายการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ได้พจิ ารณา เรื่ อง ข้อเสนอนโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริ ญญา
เอก โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้กบั คณะเป็ นเวลา ๒ ปี ในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี สําหรับ
โครงการภาคภาษาไทย และ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี สําหรับโครงการภาคภาษาอังกฤษ และที่ประชุมขอให้คณะนําข้อมูลตาม
ข้อเสนอของมหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาและเสนอความเห็นมานั้น
ฝ่ ายวิชาการได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ/หน่วยงาน ที่มีต่อข้อเสนอนโยบายดังกล่าว
แล้ว จึงขอเสนอข้อมูล ๒๐ หน่วยงาน ที่มีหลักสูตรปริ ญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถดําเนินการตามข้อเสนอ ๗ หน่วยงาน
(เศรษฐศาสตร์/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/วิศวกรรมศาสตร์/
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร/ คณะแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์)
- ไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอ ๑๒ หน่วยงาน
(นิติศาสตร์/พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี/ศิลปศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน/
สถาบันภาษา/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี//สหวิทยาการ/ทันตแพทยศาสตร์/สหเวชศาสตร์/พยาบาลศาสตร์/
สาธารณสุ ขศาสตร์)
- ยังไม่รายงาน ๑ หน่วยงาน (รัฐศาสตร์)
ในกรณี น้ ีสามารถสรุ ปได้เป็ น ๒ แนวทางคือ ๑. หากต้องการให้คณะสนับสนุนต้องของบประมาณ
เพิ่มขึ้นให้กบั คณะ โดยไม่ใช้อตั รา ๓๐,๐๐๐ สําหรับโครงการภาษาไทย และ ๖๐,๐๐๐ สําหรับโครงการภาษาอังกฤษ/คน/
ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินประมาณปี ละ ๒๐-๖๐ ล้านบาท/ปี ขึ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้อตั ราใด ๒. ไม่ตอ้ งให้ทุนเรี ยนฟรี ท้ งั
มหาวิทยาลัย แต่ให้ มธ. ให้ทุนปี ละ ๑๐๐ ทุน หากคณะใดคัดเลือกคนได้กใ็ ห้มาขอรับทุน ซึ่งจะไม่มีผลกับคณะ แต่หาก
ต้องการรับทุนก็ตอ้ งทําตามเงื่อนไขที่เข้มงวด จะทําให้ มธ. ผลิตนักศึกษาปริ ญญาเอกที่ได้รับทุนเรี ยนฟรี อย่างน้อยปี ละ
๑๐๐ คน หากทําตามข้อเสนอนี้คณะก็จะดูแลได้ง่ายขึ้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- ๑๘ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า ขอให้ใช้รูปแบบที่ ๒ ได้หรื อไม่ แต่ตวั เลข ๑๐๐ คน คือ ตัวเลขสมมติ คณะใดที่มี
นักศึกษาปริ ญญาเอกแล้วต้องการขอทุนเรี ยนฟรี ท้ งั หมดให้เสนอเรื่ องมาที่มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนให้
ครอบคลุมทั้งหมด ส่ วนคณะที่ไม่ตอ้ งการก็ไม่มีปัญหาใด
๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ขณะนี้พิจารณาเฉพาะด้านของผูใ้ ห้ทุน แต่ในกรณี ขอ้ งผูร้ ับทุน
บางคนอาจจะไม่ตอ้ งการก็ได้ เพราะไม่ตอ้ งการติดเงื่อนไขการทํางานหรื อการตีพิมพ์
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด เห็นว่า ข้อมูลจํานวนมากต้องให้คณะเป็ นผูจ้ ดั การว่าต้องการ
ขอทุนจํานวนเท่าใด
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องของทุนไม่ได้กาํ หนดว่า มหาวิทยาลัยต้องจ่ายคืนคณะ ๓๐,๐๐๐
บาทและ ๖๐,๐๐๐ บาท แล้วใช่หรื อไม่ แต่มหาวิทยาลัยจะออกทุนให้ท้ งั หมด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หลักการที่มหาวิทยาลัยต้องการให้ดาํ เนินการคือ จัดสรรคนล่ะ
ครึ่ ง แต่หากวงเงินที่คณะให้ครอบคลุมก็จะให้คณะไปทั้งหมด แต่หากเกินจากนั้นควรจ่ายคนละครึ่ ง ไม่ควรให้
มหาวิทยาลัยรับภาระทั้งหมด
๔. รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั ศักยภาพของแต่ละคณะ/
วิทยาลัยใช่หรื อไม่ หน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้งก็อาจจะไม่มีเงินสะสมมากพอเพื่อใช้ในเรื่ องนี้
ประธานกล่าวว่า ขอรับเรื่ องนี้ไปพิจารณา
๕. ผูแ้ ทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า หากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งใช้หอ้ งแล็ป เช่น คณะสหเวชศาสตร์
หรื อคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จํานวนเงินอาจจะต้องสูงกว่าปกติ
ประธานกล่าวว่า หากมีความเห็นไปในทางเดียวกัน อาจจะมีการปรับรายละเอียดเล็กน้อย ก่อน
มหาวิทยาลัยจะออกประกาศ และให้แจ้งว่าต้องการขอทุนกี่ทุน โดยมหาวิทยาลัยมีขอ้ เสนอของมหาวิทยาลัยว่า
มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ บาท สําหรับหลักสู ตรปกติ และ ๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หากคณะรับไม่ได้ให้หารื อกันอีกครั้งหนึ่ง
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะเริ่ มใช้เมื่อใด
ประธานกล่าวว่า จะเริ่ มใช้ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ ยังพอมีเวลาหารื อกันอีกระยะหนึ่ง
๗. ผูแ้ ทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า เห็นด้วยในเรื่ องศักยภาพของแต่ละคณะที่แตกต่างกัน ใน
กรณี ของคณะพยาบาลศาสตร์กไ็ ม่สามารถทําได้เนื่องจากมีการลงทุนที่สูง แต่ประเด็นที่อธิการบดีเสนอคือ มหาวิทยาลัย
เป็ นผูใ้ ห้ทุนและให้คณะเสนอขอทุนปริ ญญาเอกว่าต้องการกี่ทุนนั้นเห็นด้วยกับเรื่ องนี้
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ที่คณะแจ้งว่า สามารถทําได้หรื อไม่น้ นั มหาวิทยาลัยมีขอ้ มูลตัวเลขของแต่
ละคณะว่ามีเงินสะสมอยูเ่ ท่าใด แต่การดําเนินการในครั้งนี้เห็นว่า เป็ นผลดีกบั คณะและมหาวิทยาลัย
๘. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า เห็นด้วยกับการที่มีทางเลือกให้ หากสมมติวา่

- ๑๙ ใน ๓๐,๐๐๐ บาท ครอบคลุมทุนเต็มจํานวน แต่หากค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาปริ ญญาเอกสูงจะกลายเป็ นทุนไม่เต็ม
จํานวน
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากต้องการให้ประสบความสําเร็ จในเรื่ องนี้ขอให้นาํ ตัวเลขมาพิจารณากัน
ก่อน หากคณะจ่ายเงินเพิม่ ไม่ได้มหาวิทยาลัยก็จะไปหารื อกับคณะว่า จะดําเนินการอย่างไร
๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่มีผลย้อนหลังใช่หรื อไม่ เพราะมีการกล่าวถึงข้อกําหนด
ที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาผลิตผลงานและตีพมิ พ์ผลงานต่าง ๆ
ประธานกล่าวว่า สามารถย้อนหลังได้ ไม่มีปัญหาใด เช่น หากใช้บงั คับปี การศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษา
ที่อยูช่ ้ นั ปี ๒ ก็สามารถใช้ทุนนี้ได้หากอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบนโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุม เช่น คณะที่ก่อตั้งใหม่และไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการ และ
เรื่ องการปรับแก้รายละเอียดของประกาศ ไปพิจารณา และออกประกาศให้มีผลใช้บงั คับในปี การศึกษา ๒๕๖๐

๔.๒ เรื่อง การปรับระยะเวลาการสงผลสอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่ได้มีการพิจารณาเรื่ องการปรับระยะเวลาการส่ งผลสอบ ใน
การประชุม ก.บ.ม.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ และที่ประชุมให้คณะจัดทํารายละเอียดวิชาที่มีการทํา
รายงาน โครงงาน หรื อภาคสนาม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานั้น ฝ่ ายวิชาการ ขอเสนอข้อมูลรอบการส่ งผลสอบนับจาก
วันสอบไล่ของแต่ละวิชา ดังนี้
๑. รอบปกติ
รอบ ๑ : จํานวนนักศึกษา ไม่เกิน ๓๐ ภายใน ๑๕ วัน
รอบ ๒ : จํานวนนักศึกษา ๓๑ – ๒๐๐ ภายใน ๓๐ วัน
รอบ ๓ : จํานวนนักศึกษา ๒๐๑ – ๕๐๐ ภายใน ๔๕ วัน
รอบ ๔ : จํานวนนักศึกษา มากกว่า ๕๐๐ ภายใน ๖๐ วัน
๒. รอบพิเศษ (วิชาที่มีขอ้ ยกเว้น เนื่องจากเป็ นวิชาที่ทาํ รายงาน/ภาคสนาม/ฝึ กงาน)
จํานวนวิชา
จํานวนวันส่ งผลสอบ
จํ
า
นวนวิ
ช
าที
่
ข
อ
ที
่
ลําดับ
หน่วยงาน
ยกเว้น
เปิ ดสอนต่อ
ที่คณะต้องส่ ง ที่คณะขอส่ งรอบ ที่วิชาการ
ปี
ตามรอบปกติ
เสนอ
พิเศษ
วิชา
%
๑ พาณิ ชยศาสตร์ฯ
๓๐๕
๑๘
๕.๙
๑๕ - ๓๐
๖๐
๔๕
๒ สังคมสงเคราะห์ฯ
๘๖
๑๐
๑๑.๖
๑๕ - ๔๕
๔๕ - ๖๐
๔๕
๓ สังคมวิทยาฯ
๙๑
๑๗
๑๘.๗
๑๕ - ๓๐
๖๐
๔๕
๔ ว.สหวิทยาการ
๑๐๔
๑๒
๑๑.๕
๑๕ - ๓๐
๔๕ - ๖๐
๔๕
๕ ว.ปรี ดีฯ
๓๒
๒
๖.๓
๓๐
๖๐
๔๕
๖ วิทยาการเรี ยนรู ้ฯ
๖๑
๖
๙.๘
๓๐
๔๕
๔๕
๗ ศิลปศาสตร์
๘๑๑
๓๓
๔.๑
๑๕ - ๓๐
๓๐ – ๔๕
๔๕

- ๒๐ –
ลําดับ

หน่วยงาน

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ศิลปกรรมฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
วิศวกรรมฯ
สถาปัตยกรรมฯ
สถาบันฯ สิ รินธร
ทันตแพทยฯ
แพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ว.แพทย์จุฬาภรณ์
วารสารศาสตร์ฯ

จํานวนวิชา
ที่
เปิ ดสอนต่อ
ปี
๑๖๙
๖๕๖
๘๕๖
๑๖๘
๒๒๖
๗๗
๖๐
๑๗๒
๓๗
๒๐๒
๑๖๕

จํานวนวิชาที่ขอ
ยกเว้น

จํานวนวันส่ งผลสอบ
ที่คณะต้องส่ ง ที่คณะขอส่ งรอบ ที่วิชาการ
ตามรอบปกติ
เสนอ
พิเศษ
๑๕ - ๓๐
๓๐ – ๔๕
๔๕
๑๕ - ๓๐
๔๕
๔๕
๑๕ - ๓๐
๓๐ – ๖๐
๔๕
๑๕ - ๔๕
๖๐
๔๕
๑๕ - ๓๐
๔๕
๔๕
๓๐
๙๐
๔๕
๓๐
๔๕
๔๕
๑๕ - ๓๐
๔๕ - ๖๐
๔๕
๓๐
๔๕
๔๕
๑๕
๖๐
๔๕
๘๐
๔๕
๔๕
๑๕
๓๐
๓๐
๑๕ - ๓๐
๓๐
๓๐
๑๕
๓๐
๓๐
๑๕ - ๓๐
๓๐
๓๐

๒๘
๑๖.๖
๓๗
๕.๖
๓๔
๔
๑๕๕ ๙๒.๓
๑๔
๖.๒
๒๑
๒๗.๓
๘
๑๓.๓
๒๒
๑๒.๘
๑๑
๒๙.๗
๙๗
๔๘
๒ ๕ ๓
๓
๑๙ สาธารณสุ ขฯ
๘๑
๗
๘.๖
๒๐ เภสัชศาสตร์
๖๙
๑๘
๒๖.๑
๒๑ ว.โลกคดีศึกษา
๑๙
๔
๒๑.๑
๒๒ นิติศาสตร์ *
๒๑๒
๑๒๗ ๕๙.๙
รวมทังสิ น
๔,๖๕๙
๖๘๖ ๑๔.๗
* ข้อเสนอของนิติศาสตร์ ขอส่ งนับจากวันสอบวันสุ ดท้ายในภาคนั้น ๆ คือ ๑. วิชาที่ทาํ โครงงาน
รายงานหรื องานลักษณะอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันขอส่ งผลสอบภายใน ๓๐ วัน ๒. กรณี อาจารย์มีจาํ นวนการสอนกลุ่ม
เดียวหรื อหลายกลุ่มและมีจาํ นวนข้อสอบรวมมากกว่า ๑,๐๐๐ ข้อขึ้นไป ขอส่ งผลสอบภายใน ๘ สัปดาห์ ๓. สําหรับวิชาที่
ส่ งผลสอบในรอบพิเศษ หากฝ่ ายวิชาการได้รับการร้องเรี ยนจากนักศึกษาว่าการส่ งผลสอบทําให้ไม่สามารถลงทะเบียนวิชา
ถัดไปได้ หรื อ มีผลต่อระยะเวลาการสําเร็ จการศึกษา ฝ่ ายวิชาการขอให้คณะทบทวนและนําวิชาดังกล่าวออกจากทะเบียน
รายวิชาที่ได้รับการส่ งในรอบพิเศษ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีมีอยู่ ๒ คณะที่มีวิชาที่ขอยกเว้นเกิน ๕๐% คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง และคณะนิติศาสตร์ ซึ่งจะขอกําหนดวิชาที่ขอยกเว้นไม่เกิน ๓๐% ซึ่งจะทําให้มีเพิ่มมาอีกคณะคือ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ส่ วนคณะอื่นให้เป็ นไปตามที่เสนอ ส่ วน ๓ คณะที่เกินมาจะไปหารื ออีกครั้งหนึ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ส่ วนรอบการส่ งผลสอบที่เสนอว่า จะขอส่ งภายใน ๖๐ วัน จะขอ
ลดลงเหลือ ๔๕ วัน ส่ วนคณะที่ขอ ๓๐ วันก็จะคงไว้ที่ ๓๐ วัน เพราะคณะที่ขอ ๖๐ วันเป็ นการขอเกณฑ์เดียวกับวิชาที่มี
นักศึกษาเกินกว่า ๕๐๐ คน ซึ่งเห็นว่า มากเกินไป
๒. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า ในกรณี ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็ น
การปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมคือ ให้ขอยกเว้นไม่เกิน ๒๐% แต่หากมีมติครั้งนี้ให้ปรับตัวเลขเป็ น ๓๐% คณะจะขอปรับ
ได้หรื อไม่

- ๒๑ ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่สามารถปรับได้ เพราะคณะได้กาํ หนดมาแล้ว เห็นว่า คณะน่าจะมี
ศักยภาพที่จะทําได้
๓. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า สําหรับคณะวารสารศาสตร์และ
สื่ อสารมวลชนที่ขอเป็ น ๘๐ วัน คือ การติด I ในวิชาภายนอก ซึ่งขึ้นอยูก่ บั เวลาที่บริ ษทั ให้นกั ศึกษาเข้าไปฝึ กงาน และไม่
สามารถกําหนดได้วา่ จะต้องส่ งเกรดเมื่อใด เนื่องจากเวลาการฝึ กงานอาจจะเลื่อนออกไปจนก่อนปิ ดภาคการศึกษา ในกรณี
นี้จึงเป็ นไปตามข้อบังคับว่า หากนักศึกษาติด I สามารถขอส่ งผลสอบรอบพิเศษได้ภายใน ๘๐ วัน
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปหารื อกับคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
เป็ นการเฉพาะ
๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องนโยบายของมหาวิทยาลัยในการลดจํานวนวันส่ งผลสอบนั้นคณะ
เข้าใจ เพียงแต่ความซับซ้อนในเรื่ องการลดระยะเวลาการส่ งผลสอบทั้งหมดเป็ นนโยบายที่อาจารย์หลายคนไม่เข้าใจว่า
การลดเวลาการส่ งผลสอบจะทําให้ตอ้ งลดคุณภาพการตรวจข้อสอบ ลดจํานวนข้อสอบ สิ่ งเหล่านี้คณะพยายามทําอยูโ่ ดย
ไม่ให้ลดคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันจํานวนข้อสอบต้องกําหนดให้อยูใ่ นจํานวนที่พอประมาณอย่างไร การที่คณะ
นิติศาสตร์ไม่ส่งจํานวนวันเพราะเห็นด้วยกับจํานวนวันที่มหาวิทยาลัยเสนออยูแ่ ล้ว แต่เงื่อนไขที่ระบุวา่ หากเป็ นการสอบ
แบบมีรายงาน ต้องให้เวลาในการตรวจข้อสอบหรื อไม่ และที่สาํ คัญวันสอบคณะจะมีวนั สอบซ้อนกันหลายวัน การที่ไป
กําหนดว่า วิชาหนึ่งต้องส่ งผลสอบภายใน ๓๐ วัน อาจจะมีปัญหาว่า จํานวนข้อสอบจะทําให้ไม่สามารถตรวจข้อสอบได้
ตามเวลาที่กาํ หนด
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งให้คณบดีและอธิการบดีปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่าง เพื่อแสดงให้เห็นว่า
สามารถทําได้ และเป็ นการทําให้ มธ. พัฒนาขึ้น และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา หากยังมีนกั ศึกษาร้องเรี ยนอีกก็ให้
หารื อเป็ นรายกรณี ไป
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี ของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีจะมีการปรับเปลี่ยน
ข้อมูลเล็กน้อยและจะส่ งให้ฝ่ายวิชาการพิจารณาต่อไป
๖. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ก็
จะขอนํากลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ว่าจะลดจํานวนรายวิชาลงได้อีกหรื อไม่

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับระยะเวลาการส่ งผลสอบ สําหรับวิชาที่ขอยกเว้นให้
กําหนดไว้ไม่เกิน ๓๐% ส่ วนคณะที่มีวิชาที่ขอยกเว้นเกิน ๓๐% ให้หารื อกับอธิการบดีเป็ นรายกรณี อีกครั้งหนึ่ง

๔.๓ เรื่อง การแตงตั้งผูช วยศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแถลงว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์เสนอชื่อผูส้ มควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ราย คือ อาจารย์ แพทย์หญิง
คชาภรณ์ นิ่มเดช ซึ่งที่ประชุมกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๙ พิจารณาตําแหน่ง

- ๒๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีมติวา่ ผูเ้ สนอขอฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติและการแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่ วนของผลงานทาง
วิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่น คุณภาพอยูใ่ นระดับดี
งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ได้ตรวจสอบผลการดําเนิ นการของคณะแพทยศาสตร์ แล้วปรากฏว่า
อาจารย์ แพทย์หญิง คชาภรณ์ นิ่มเดช มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามข้อบังคับฯ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ แพทย์หญิง คชาภรณ์ นิ่มเดช เป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอถอนวาระการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๕.๑ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบระบบประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ นั้น
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอเรื่ อง ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ระดับมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx) เป็ นระบบ
ประกันคุณภาพ
๒. ระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน ใช้ระบบประกันคุณภาพ ๒ ระบบ คือ
๒.๑ ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. (IQA สกอ.) ซึ่งจะดําเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่
สกอ. กําหนดจํานวน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ มธ. อยูร่ ะหว่าง
การปรับปรุ ง) โดยปี การศึกษา ๒๕๕๙ มีคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนที่เลือกใช้ระบบ IQA ของ สกอ. จํานวน ๑๑

- ๒๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒.๒ ระบบประกันคุณภาพเพื่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ตามสมัครใจ มีคณะที่ประสงค์ใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ต้องดําเนินการตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด ซึ่งใน
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ มีคณะที่ขอดําเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
จํานวน ๑๕ หน่วยงาน คือ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเป้ าหมายที่จะให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ระบบ EdPEx ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๐
๒.๓ สําหรับคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีจะใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพ EQUIS เป็ นระบบ
ประกันคุณภาพระดับคณะ
๓. ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี สถาบันวิจยั /สถาบัน
สนับสนุนที่ปรับโครงสร้างเป็ นกลุ่มคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และกลุ่มหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของอธิการบดี
โดยตรง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมตั ิระบบประกัน
คุณภาพของหน่วยงานดังกล่าว ดังนี้
๓.๑ หน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี (กอง/สํานักงานอธิการบดีเดิม และสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย) ให้ใช้ระบบ ISO:๙๐๐๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
๓.๒ สถาบันวิจยั และสถาบันสนับสนุนวิชาการที่ปรับโครงสร้างเป็ นกลุ่มคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
กลุ่มหน่วยงานที่อยูภ่ ายในการดูแลของอธิ การบดีโดยตรง คือ กลุ่มศูนย์ความเป็ นเลิศ กลุ่มบริ การ ให้ใช้ระบบ EdPEx ทุก
หน่วยงานในปี การศึกษา ๒๕๕๙ ยกเว้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงเรี ยนอนุบาลแห่ ง มธ. ใช้ระบบ
เฉพาะของหน่วยงาน
๓.๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้สาํ นักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ นั สู ง ใช้ระบบ ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๗๐๒๕ แทนระบบ EdPEx เนื่องจากหน่วยงานไม่
เหมือนกับหน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน แต่เป็ นหน่วยงานที่ให้บริ การที่มีความเฉพาะเจาะจง และหน่วยงานย่อยใน
สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้นั สู ง แต่ละศูนย์ตอ้ งผ่านมาตรฐานที่กาํ หนดตามภารกิจ
๓.๔ กลุ่มวิสาหกิจใช้ระบบ ISO:๙๐๐๑ ทุกหน่วยงานในปี การศึกษา ๒๕๕๙

- ๒๔ ในกรณี น้ ีมีขอ้ มูลเพิ่มเติมคือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะขอเปลี่ยนจากระบบ EdPEx เป็ น
ISO:๙๐๐๑
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนจากระบบ EdPEx เป็ น ISO : ๙๐๐๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๖.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต้ งั แต่
วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีขอ้ มูล ๓ ด้าน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ความเป็ นนานาชาติ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เรื่อง การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๘
ในระบบออนไลน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวางแผน โดยกองแผนงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งเดิมใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้บณ
ั ฑิตในวันซ้อมใหญ่พิธีรับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ
ปริ ญญาตรี ในระบบออนไลน์ โดยใช้ QR Code ฝ่ ายวางแผนได้ประชุมปรึ กษากับสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และสํานักงานทะเบียนนักศึกษา แล้ว
จึงขอความร่ วมมือคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่มีบณ
ั ฑิต ระดับปริ ญญาตรี รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๘ ในการ
ร่ วมสํารวจดังกล่าวโดยแจ้งรายชื่อผูป้ ระสานงาน ที่ทาํ หน้าที่ดูแลบัณฑิตที่ซอ้ มรับพระราชทานปริ ญญาบัตร หน่วยงาน
ละ ๑ คน เพื่อประสานงานร่ วมกับกองแผนงานในการจัดทําการสํารวจภาวะการมีงานทํา ดังนี้
๑. รับ QR Code แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อแจกให้บณั ฑิต SCAN QR Code ผ่าน มือถือของบัณฑิต
ทั้งในช่วง วันซ้อมย่อยคณะ(แต่ละคณะกําหนด) วันซ้อมรวม (วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) และวันซ้อมใหญ่
(วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

- ๒๕ ๒. จัดทํา Check List ของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จากรายชื่อของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรของหน่วยงานส่งให้กองแผนงานเมื่อดําเนินการแล้วเสร็ จในแต่ละช่วงของวันซ้อม
๓. รับ Check List ของบัณฑิตที่ยงั ไม่ตอบแบบสอบถามในแต่ละรอบ จากกองแผนงาน หลังตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ เพื่อติดตามในรอบต่อไป
หลังจากดําเนินการแล้วเสร็ จ กองแผนงานจัดทํารายงานสรุ ปผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริ ญญาบัตร นําเสนอที่ประชุม
ก.บ.ม.และจัดทําข้อมูลที่อยูน่ ายจ้างส่ งให้หน่วยงานติดตามคุณภาพบัณฑิตต่อไป
ทั้งนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดกับหน่วยงานอีกครั้งในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีการเข้ารับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร ของกองบริ การวิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๓ เรื่อง ขอยืนยันจํานวนนักศึกษารับเขาและใหทุนการศึกษาโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาตาง ๆ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ฝ่ ายการนักศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ ได้สรุ ปผลโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๑. โครงการช้าง
กีฬา ๒. โครงการนักศึกษาพิการ ๓. โครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาจํานวนรับเข้าของนักศึกษาของแต่ละคณะ ในการประชุมเมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้ประสานงานกับคณะต่าง ๆ เพื่อยืนยันจํานวน
นักศึกษารับเข้า ในโครงการดังกล่าวต่อไปนั้น
ในการนี้ ฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้ ได้ดาํ เนินการประสานงานกับคณะต่างๆ ในการพิจารณา
จํานวนรับเข้าของโครงการขยายโอกาส ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว และมีความเห็นจากอธิการบดีวา่ เหตุ
ใดจึงมีบางคณะที่ไม่รับนักศึกษาจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๑. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่รับนักศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
แต่ควรมีการเปิ ดช่องให้แต่เกณฑ์ยงั คงเป็ นไปตามที่คณะกําหนด ในกรณี ของนักศึกษาพิการและนักศึกษาโครงการ
ช้างเผือกคณะแพทยศาสตร์ไม่รับยังเป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ แต่เหตุใดจึงไม่รับนักศึกษาโครงการจิตอาสาประชาธิปไตย
๒. คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า การที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไม่

- ๒๖ เปิ ดรับนักศึกษาพิการเนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกให้นกั ศึกษาพิการ แต่วทิ ยาลัยก็
ได้เปิ ดรับนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตยจํานวน ๔ คน
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่ องต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากห้องเรี ยนอาจจะยังไม่พร้อม และยังไม่
ทราบว่าจะดูแลนักศึกษาพิการอย่างไร
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในกรณี สามารถกําหนดเบื้องต้นได้วา่ จะรับ
นักศึกษาพิการด้านการเคลื่อนไหว แต่สามารถเดินเองได้จะได้ไม่เป็ นการเพิ่มภาระจากนักศึกษาปกติมาก
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์รับนักศึกษาพิการแต่ไม่ได้รับนักศึกษาโครงการ
จิดอาสาเพื่อประชาธิปไตย เนื่องจากรับนักศึกษาจากระบบแอดมิชชัน่ ทั้งหมด
๔. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า คณะไม่ได้รับนักศึกษาพิการเนื่องจากไม่มี
สถานที่ที่อาํ นวยความสะดวกกับนักศึกษา
๕. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้ทุกคณะรับนักศึกษาพิการอย่างน้อย ๑ คน ส่ วนกรณี ของ
คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่ไม่รับนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตยเพราะสาเหตุใด
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากนักศึกษาต้องมีจิตอาสาทุกคนอยูแ่ ล้ว จึงไม่เห็นว่า หาก
รับนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตยเข้ามาแล้วจะมีสิทธิพิเศษอย่างไร เพราะตอนสัมภาษณ์กจ็ ะให้คะแนน
นักศึกษาในส่วนนี้อยูแ่ ล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า โครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตยเป็ น
โครงการรับนักศึกษาที่เป็ นผูน้ าํ นักศึกษาในระดับมัธยมปลายและมีส่วนร่ วมทางการเมือง ซึ่งมีความเข้าใจในเรื่ อง
ประชาธิปไตยและมีจิตอาสาในระดับผูน้ าํ เยาวชน ซึ่งจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวด และโครงการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามี
การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลการเรี ยนไม่ต่างจากนักศึกษาปกติ
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งมีการเปิ ดช่องไว้ แต่หลักเกณฑ์การคัดเลือกก็ตอ้ งเป็ นไปตามที่คณะ
แพทยศาสตร์กาํ หนด ส่ วนกรณี ของคณะเภสัชศาสตร์รับแอดมิชชัน่ ทั้งหมดแล้วนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อ
ประชาธิปไตยจะใช้ช่องทางใด
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า โดยปกตินกั ศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อ
ประชาธิปไตยจะมีเกณฑ์คือ ขั้นแรกต้องส่ งใบสมัครเพื่อคัดกรองประวัติ และเข้าค่าย ๓ วัน เพื่อประเมินพฤติกรรมและ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องจิตอาสาและประชาธิปไตย หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์โดยคณะในช่วง ๓ วันนั้นด้วยก่อน
สอบข้อเขียนในลําดับสุ ดท้าย ลักษณะการสอบข้อเขียนสามารถกําหนดคะแนน O-Net หรื อ GAT PAT ตามที่คณะ
ต้องการได้
๖. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า สําหรับการรับนักศึกษาพิการจะใช้เกณฑ์ของ มธ. หากเป็ นเช่นนั้น
จะขอไปทบทวนและใช้เกณฑ์เดียวกันในการรับนักศึกษาพิการ
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถกําหนดคะแนน GAT และ

- ๒๗ PAT ให้ต่าํ กว่านักศึกษาปกติหรื อใกล้เคียงกับนักศึกษาปกติได้
๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า หากรับนักศึกษาโครงการจิดอาสาเพือ่ ประชาธิปไตยแล้วควรมีการ
ประเมินว่า ที่ผา่ นมาผูท้ ี่เข้ามาโดยผ่านโครงการจิตอาสาฯ ว่า มีการทํากิจกรรมใดบ้าง เช่น หากรับนักศึกษาโครงการจิต
อาสาฯ ๕ คน และนักศึกษาพิการ ๕ คน สามารถนํานักศึกษาสองกลุ่มนี้จบั คู่กนั ได้หรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า นักศึกษาโครงการจิตอาสาฯ เมื่อเข้ามาได้แล้ว
จะไม่ได้เรี ยนอย่างเดียว แต่นกั ศึกษาจิตอาสาจะไปอยูท่ ี่ศนู ย์อาสาสมัครของ มธ. ซึ่งเป็ นที่ที่นกั ศึกษาโครงการจิตอาสามา
รวมกันเพื่อทํากิจกรรม โดยแต่ละปี จะได้รับโครงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการสร้างสังคมธรรมศาสตร์
ให้มีจิตอาสา ผนวกกับวัตถุประสงค์ที่สองคือการสร้างเครื อข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและระหว่างประเทศ โดยมีการ
วัดผลที่ควบคุมโดยคณะกรรมการของศูนย์อาสาสมัคร โดยมีเกณฑ์วดั ผลคือ กิจกรรมจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นใน มธ. แต่ละปี
ตั้งแต่มีโครงการเป็ นต้นมา หรื อจํานวนชัว่ โมงที่ประชาคมธรรมศาสตร์ได้ทาํ จิตอาสามากขึ้น ซึ่งมีการเก็บสถิติไว้
ประกอบกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น พรี ธรรมศาสตร์วนั จิตอาสารักประชาชนที่มีนกั ศึกษาจํานวน ๑๐,๐๐๐
คน เข้าร่ วม ซึ่งเป็ นผลงานของนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตย
๘. ประธานกล่าวว่า ขอให้คณะแพทยศาสตร์เปิ ดช่องรับนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพือ่ ประชาธิปไตย
๑ คน แต่นกั ศึกษาจะผ่านการคัดเลือกหรื อไม่กเ็ ป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า หากเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยก็ไม่มีปัญหาใด
๙. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า หากเป็ นเช่นนี้ขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์เปิ ดรับนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตยจํานวน
๑ คน ส่ วนคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิ ดรับนักศึกษาพิการ
ประเภทการเคลื่อนไหวแบบเดินเองได้ จํานวน ๑ คน และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอลดจํานวนรับ
นักศึกษาโครงการจิตอาสาเพือ่ ประชาธิปไตยลง ๑ คน และในกรณี น้ ีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้มอบ
ทุนการศึกษากับนักศึกษาโครงการช้างกีฬาที่รับใหม่จาํ นวน ๑ คน ๑ ทุน ๕๐% และโครงการนักศึกษาพิการ ๑๐๐%
จํานวน ๑ ทุน และนักศึกษาโครงการจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตย ๕๐% จํานวน ๑ ทุน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้รับไปพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป

๖.๔ เรื่อง แนวทางการดําเนินการเพื่อใชประโยชนจากบัตร Smart Card
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอถอนวาระการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- ๒๘ ๖.๕ เรื่อง แนวทางการจัดทํา eLearning เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
active learning
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอถอนวาระการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่อง คณะแพทยศาสตรมอบเงินสนับสนุนใหกับศูนยธรรมศาสตรธรรมรักษ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องในวันมหิดลนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มธ.
ได้รับบริ จาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กบั ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ โดยได้รับเงินบริ จาคประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับ
เกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.แสวง บุญเฉลิมวิภาศ และนักศึกษามามอบทุนให้กบั ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ในครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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