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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด

เลิศไพฑูรย์

อธิ การบดี
ประธาน
และรักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
๓. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
๘. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๙. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรี สุชาติ
แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิ กุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

-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 นายแพทย์ พีระพงค์ กิติภาวงศ์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๓๑. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๓๓. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
๓๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธี ร์ เจียศิริพงษ์กุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
๓๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
๓๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๙. นายมนัสสิ ทธิ์
นาคสวัสดิ์
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
๔๐. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกุล ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๔๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
๔๒. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
๔๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
๔๔. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธํารงลักษณ์ แทนประธานสภาอาจารย์
๔๕. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
๔๖. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์ ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
๔๗. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุ รการ
๔๘. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
๔๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๕๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
และรักษาการแทนในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

-๓ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองอธิ การบดีฝ่ายกฎหมาย
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิ ป สามารถ

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
๒. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕. นายบุญสม
อัครธรรมกุล ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
๖. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล
แทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ขั้นสู งแห่ง มธ.
๙. นางดวงรัตน์
อเนกเวียง
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแห่ง มธ.
๑๐. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๑. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
๑๒. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
๑๓. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
๑๔. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข์
หัวหน้างานประชุม
๑๕. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
๑๖. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๑๗. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๑๘. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3

-๔๑.๑ เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอแนะนํากรรมการ ก.บ.ม. ที่มาในนามของผูร้ ักษาการแทนใน
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารหน่วยงาน คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาการแทนในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คงเป็ นผูร้ ักษาการแทนระยะเวลาสั้น ๆ
เท่านั้น เพราะขณะนี้การสรรหาผูอ้ าํ นวยการเสร็ จสิ้ นแล้วและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่อง การดําเนินการแกไขปญหาวารสาร Thammasat International Journal of Science
and Technology (TIJSAT)
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้เคยเสนอเรื่ องในที่ประชุม ก.บ.ม. เกี่ยวกับ
วารสารธรรมศาสตร์ Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) ซึ่งได้ปรากฏรายชื่อว่าเป็ น
วารสารที่เข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่ งรายงานไปตีพมิ พ์ ของ Beall’s List ขณะนี้ได้ดาํ เนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว และไม่
ติดอยูใ่ นระบบของ Beall’s List แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง หนังสือ เอกสารและสิ่งของที่มีหนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําหนังสื อ เอกสาร และสิ่ งของมาแจกในที่ประชุมดังนี้
๑. จุลสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ ๔๙ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๙
๒. ของที่ระลึกจากคณะทันตแพทยศาสตร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ เรื่อง รายงานสรุปขอหารือในการประชุมคณบดีกลุมสายสังคมศาสตร

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมของคณบดีในกลุ่มสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ได้พิจารณาเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี มีประเด็นหลักคือ เรื่ องอาจารย์พิเศษ เกณฑ์
การเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนต้องการให้เป็ นร้อยละ ๕๐ ของภาพรวมทั้งหลักสู ตร ส่ วนในระดับบัณฑิตศึกษาจากการ
หารื อพบว่า มีหลายคณะที่มีความเห็นแตกต่างกันในรายละเอียด แต่โดยหลักการเห็นตรงกัน ซึ่ งคณบดีกลุ่มสาย
สังคมศาสตร์ จะทําข้อสรุ ปแจ้งไปยังฝ่ ายวิชาการเพื่อทักท้วงเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ปี ๒๕๕๘ ตาม
บริ บทของแต่ละคณะต่อไป
ประธานกล่าวว่า ขอให้บรรจุระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

-๕มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง อัตราคาบริการการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรและการวิเคราะหทดสอบของศูนยวิจัยขั้นสูง แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ขั้นสู งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศนู ย์วจิ ยั ขั้นสู งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์วจิ ยั ขั้นสู งในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่ องอัตราค่าบริ การการใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์วจิ ยั ขั้นสู ง แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัดนี้ศูนย์วจิ ยั ขั้นสู งได้ดาํ เนิ นการจัดทําประกาศเรื่ องอัตราค่าบริ การการใช้เครื่ องมือ
วิทยาศาสตร์ ลาํ การวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์วิจยั ขั้นสู ง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ทั้งนี้ จะมี
ส่ วนลดค่าบริ การการใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ทดสอบร้อยละ ๒๐ ของอัตราในประกาศดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๖ เรื่อง การจัดอบรมของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจจะจัดอบรมเรื่ องการประเมินค่าทรัพย์สินทางปั ญญาเกี่ยวกับด้านสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ ไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสํานักงาน ๓ ชั้นสอง อาคารโดมบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๗ เรื่อง การจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคณะทันต
แพทยศาสตร์ จะจัดงานครบรอบวันสถาปนาในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามากาเดนท์ จึงขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารทุกท่านร่ วมงานในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๘ เรื่อง การอบรมการจัดทํางบประมาณป ๒๕๖๐
รองอธิ การบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สําหรับงบประมาณปี ๒๕๖๐ งบประมาณของ
โครงการบริ การสังคมจะรวมเข้าไปในงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ซึ่ งฝ่ ายวางแผนและฝ่ ายคลังได้หารื อและ

-๖จัดทํารู ปแบบสําหรับการจัดทํางบประมาณเรี ยบร้อยแล้วและฝ่ ายวางแผนจะเป็ นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้กบั หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๙ เรื่อง การจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะสหเวช
ศาสตร์ จะจัดงานครบรอบการสถาปนาคณะ และจะมีการที่ทาํ การอาคารในสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและพัฒนาการกีฬา
ณ เมนสเตเดียมด้านทิศเหนือ และจะมีการตรวจสุ ขภาพให้กบั บุคลากรโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายจํานวน ๑๐๐ คน ขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารทุกท่านร่ วมงานในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิ การบดี ลงวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่ องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑.๑ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงือ่ นไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ด้วยบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องดําเนินการ
พิจารณาการต่อเวลาราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว เพื่อให้การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ฝ่ ายบริ หาร

-๗ทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นควรนําข้อบังคับและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า กรณี ที่ขา้ ราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยจะขอต่อเวลาโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันได้หรื อไม่
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวว่า ในกรณี น้ ีใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแต่ส่ิ งที่ตอ้ งพิจารณาคือ
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสํานักงบประมาณจะจัดสรรเงินคืนกลับมาให้ แต่เฉพาะช่วงแรก
บรรจุไม่ได้จดั สรรเต็มตามจํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อเวลาราชการ
ประธานกล่าวว่า การต่อเวลาไม่ใช่สิทธิ แม้จะมีคุณสมบัติครบแต่ก็อาจจะไม่ได้ต่อเวลาราชการ มีหลาย
คนที่ฟ้องร้องมหาวิทยาลัยที่ไม่ต่อเวลาราชการ
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
เป็ นไปตามเดิม และกองการเจ้าหน้าที่จะกําหนดให้หน่วยงานเสนอเรื่ องมาที่มหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ซึ่ งจะมีหนังสื อแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์นาํ หลักเกณฑ์การต่อเวลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๒.๑ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติแตงตั้งขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับชํานาญงาน จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งและแต่งตั้งนางสาวอนันตา โพธิ์รัง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบตั ิงาน (ตําแหน่งเลขที่ ๑๗๗๙) อัตราเงินเดือน ๒๐,๒๙๐ บาท ซึ่ งผ่านการประเมินฯ
แล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นอีก ๑ ระดับ เป็ นตําแหน่งช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญงาน ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๘ (ซึ่ งเป็ นวันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-๘มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวอนันตา โพธิ์รัง ให้ดาํ รงตําแหน่งสู งขึ้นเป็ นระดับ
ชํานาญงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๕๓๒ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านสาขาปรัชญา (พุทธปรัชญา) พุทธศาสนา หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนายคะนอง ปาลิภทั รางกูร เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท (ตําแหน่งเลขที่ ๖๕๓๒) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายคะนอง ปาลิภทั รางกูร เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๓ เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๕๗๘๕ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการศึกษาด้านการบริ หารแรงงาน และ/หรื อ การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์”
๒. จ้างนางสาวธัญญลักษณ์ รุ ้งแสงจันทร์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ ๕๗๘๕) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวธัญญลักษณ์ รุ ้งแสงจันทร์
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอ

-๙๓.๒.๔ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๕๘๑๐ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาเอกหรื อกําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขา Safety and Health Engineering, Industrial Safety Engineering,
Industrial Hygiene, Occupational Health, Occupational Health and Safety”
๒. จ้างนายปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ ๕๘๑๐) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๕ เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๒ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้

๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๔๐๙ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาโท – เอก ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี”
๒. จ้างนางสาวรุ่ งระวี มงคลรบ นักเรี ยนทุนโครงการเครื อข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสู ตรปริ ญญาเอกร่ วมในประเทศและต่างประเทศ ปี การศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ ๖๔๐๙) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยให้ได้รับ
ค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป (วันที่นกั เรี ยนทุนฯรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิงาน)
๓. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาเอกทางชีววิทยา”
๔. จ้างนายกิตติคุณ เกิดสมบูรณ์ ผูร้ ับทุนโครงการเครื อข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสู ตรร่ วมในประเทศและต่างประเทศปี การศึกษา ๒๕๕๑ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ ๖๗๖๑) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง
๓๕,๗๐๐ บาท

- ๑๐ ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป (วันที่นกั เรี ยนทุนฯรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิงาน)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๖ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมตั ิจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติเสนอ
ขอจ้างนางสาวสุ มนา จิตโภคเกษม วุฒิเภสัชศาสตร์ บณั ฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิ ดล ผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งเภสัชกรปฏิบตั ิการ วุฒิปริ ญญาตรี (อัตราเลขที่
๔๒๒๘) โดยให้ได้รับอัตราค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ ในอัตรา ๒๖,๐๕๐ บาท ซึ่ งเป็ นอัตราค่าจ้างก่อนลาออก เป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะราย ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป (เนื่ องจากจําเป็ นต้องให้มาปฏิบตั ิงานทันทีดว้ ยจํานวน
ผูป้ ่ วยมีจาํ นวนมาก)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางสาวสุ มนา จิตโภคเกษม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

๓.๒.๗ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมตั ิใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เสนอ
ขอให้นางสุ พรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการพิเศษ พ้นจากตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานการพยาบาล
ตามความประสงค์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางสุ พรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ พ้นจากตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม
งานการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

- ๑๑ ๓.๒.๘ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติกําหนดกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อจางคนพิการโดยใหสังกัดสวนกลางของมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑๐ อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่อธิ การบดีเห็นควรให้มีการจ้างคนพิการเข้า
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย เพี่อให้เป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ตอ้ งการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการ
คุม้ ครองการมีงานทํา และได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม
รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มให้คนพิการมีพลังสําคัญในการเสริ มสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ ซึ่ งได้
กําหนดให้นายจ้างหรื อเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทํางานตามลักษณะของงานใน
อัตราส่ วนที่เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบการหรื อหน่วยงานของรัฐ ในการนี้เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เห็นควรดําเนิ นการดังนี้
๑. กําหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ อัตรา เพื่อจ้างคนพิการ โดยให้สังกัดส่ วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย
๒. การกําหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การรับคนพิการเข้าทํางาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจ้างคนพิการโดยให้
สังกัดส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ อัตรา ตามที่เสนอ

๓.๒.๙ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอจ้างรองศาสตราจารย์
ดร.พวงรัตน์ บุถญญานุรักษ์ อายุ ๗๒ ปี ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๐๑๓๔
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๑๑๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอจ้างย้อนหลังไปเป็ นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙- ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อที่จะนับเวลาได้ ๙ เดือนจะได้เป็ นอาจารย์เต็มเวลา
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็ นวันหยุด กรณี น้ ีควรให้จา้ งตั้งแต่วนั ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๘

- ๑๒ มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งรองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุถญญานุรักษ์ ผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓.๒.๑๐ เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. Florian Appel
สัญชาติเยอรมัน เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดโครงการศิลปศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชาการ
สื่ อสาร อัตราค่าจ้าง ๒๕,๓๐๐ บาท ค่าประสบการณ์ ๓,๓๕๐ บาท และค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Florian Appel เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๓.๓.๑ เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอจ้าง
นางสาวขวัญระวี วังอุดม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท โดยให้ได้รับค่าจ้าง
๒๗,๑๓๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
เนื่องจากผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ได้เกรด ๒.๑๘) และ
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วมี
มติเป็ นเอกฉันท์ไม่สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ระดับปริ ญญาโท เนื่องจาก
ผลงานทางวิชาการที่นาํ มาชดเชยผลการศึกษาที่ต่าํ กว่าเกณฑ์ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอการพิจารณาการตีพิมพ์ ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (เกณฑ์กาํ หนดให้ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิไม่จา้ งนางสาวขวัญระวี วังอุดม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- ๑๓ ๓.๓.๒ เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว

๓.๓.๓ เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างนางสาวชวิศา อัศวภูมิ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ไม่สมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
ระดับปริ ญญาโท เนื่องจากผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีเกรด F ในวิชาหลัก (วิชา Basic English Structure) ซึ่ งไม่เป็ น
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิไม่จา้ งนางสาวชวิศา อัศวภูมิ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

๓.๓.๔ เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๒ อัตรา
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ ๖๗๒๘ และ ๖๗๒๙ จากเดิม “วุฒิปริ ญญา
เอก” เป็ น “วุฒิปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) หรื อปริ ญญาโท – เอกหรื อเทียบเท่า” เนื่ องจากเป็ นสาขาวิชาที่ขาดเคลนและเพือ่
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๑๔ มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา ตามที่เสนอ

๓.๓.๕ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และการเทียบเคียง
ภาระงานสอนกับงานบริหาร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ด้วย ก.พ.อ. ได้ออกประกาศเรื่ องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และในประกาศฯ ฉบับใหม่กาํ หนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาไปออก
ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ของสถาบันฯ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๘๐ วัน (ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ก.พ.อ. จึงกําหนด
มาตรฐานภาระงานของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้เป็ นไป
ตามพันธกิจและเป้ าหมายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีภาระงานไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ ๓๕ ชัว่ โมงและให้สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดส่ วนภาระงานด้านใดด้านหนึ่ งหรื อหลายด้านตาม (๑) ถึง (๕) และวิธีการคิดภาระงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละสถาบัน ดังนี้
๑. ภาระงาน ประกอบด้วย ๕ ด้าน
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจยั และงานวิชาการอื่น
(๓) ภาระงานบริ การวิชาการ
(๔) ภาระงานทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
๒. ภาระงานขั้นตํ่า ไม่นอ้ ยกว่า ๓๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓. ภาระงานสอนขั้นตํ่า ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔๐ ของภาระงานขั้นตํ่า
๔. ผลงานวิชาการ ประเภทผลงาน และรู ปแบบการเผยแพร่ ตามที่กาํ หนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ภาระงานวิชาการขั้นตํ่า
อาจารย์
๑. ผลงานวิชาการ ๑ รายการ/ปี ยกเว้นเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค่าสอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๑. งานวิจยั ๑ รายการ/ปี หรื อ

- ๑๕ ๒ ปี ) หรื อ

๒. ตําราที่ผา่ นการประเมินคุณภาพระดับดีข้ ึนไป ๑ รายการ/ปี (โดยให้นบั เป็ นภาระงานได้
๓. ผลงานทางวิชาการนอกเหนือจากข้อ ๑ และ ๒ ข้างต้น ๒ รายการ/ปี
รองศาสตราจารย์
๑. ภาระงานเช่นเดียวกับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โดยต้องเป็ นงานระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑

รายการ/ปี
ศาสตราจารย์
๑. กิจกรรมหรื อผลงานวิชาการในนามหน่วยงานที่มีผลกระทบระดับชาติ หรื อนานาชาติอย่าง
น้อย ๑ รายการ/ปี หรื อ
๒. กิจกรรมหรื อผลงานวิชาการตามที่ได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อกับหัวหน้าหน่วยานก่อนเริ่ มปี
การประเมิน
๖. สัดส่ วนงานวิชาการ
๑. นับให้ทุกชื่อที่ปรากฏในผลงานโดยไม่ตอ้ งกําหนดสัดส่ วน
๗. กรณี ปฏิบตั ิงานไม่ครบตามภาระงานวิชาการขั้นตํ่า
๑. ขึ้นเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๔ ต่อปี กรณี มีการประเมินปี ละ ๑ รอบ หรื อ
๒. ขึ้นเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อรอบ รวมไม่เกินร้อยละ ๔ ต่อปี กรณี มีการประเมินปี ละ
๒ รอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับภาระงานวิชาการขั้นตํ่าของศาสตราจารย์ที่คณะทํางาน
จัดทําข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เสนอคือ หากไม่ตอ้ งการทําสัญญากับคณบดีให้ดาํ เนิ นการตามข้อ ๑. กิจกรรมหรื อผลงานวิชาการในนาม
หน่วยงานที่มีผลกระทบระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างน้อย ๑ รายการ/ปี และต้องมีภาระงานสอนอย่างน้อย ๔๐% แต่
หากดําเนินการตามข้อ ๒ คือ กิจกรรมหรื อผลงานวิชาการตามที่ได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อกับหัวหน้าหน่วยงานก่อนเริ่ ม
งบประมาณ ต้องมีท้งั ๓ ประเภท คือ งานสอน งานวิจยั และงานบริ การ โดยไม่กาํ หนดเปอร์ เซ็นต์และชัว่ โมงการสอน
แต่ในกรณี ที่เสนอนี้ภาระงานสอนขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔๐% รวมถึงศาสตราจารย์ดว้ ย หากทําสัญญากันแล้วอาจจะ
ขอสอนเพียงหนึ่งชัว่ โมงและที่เหลือทําวิจยั หรื อบริ การสังคมทั้งหมด แต่ก็ตอ้ งมีผลงานอื่นให้ครบทั้งสามประเภท
ต้องการให้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่ วนนี้ไปด้วย
๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ในสายสังคมศาสตร์ มีหลายคณะ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอาจจะ
ค่อนข้างลําบาก ซึ่ งจะทําให้ไม่ผา่ นเกณฑ์ และจะเป็ นการบังคับให้คณะดําเนินการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติที่

- ๑๖ ไม่ได้มาตรฐานเท่าใด ในกรณี น้ ีระดับรองศาสตราจารย์จะมีภาระงานที่ค่อนข้างยากที่สุด
๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูท้ ี่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตาม
ภาระงานขั้นตํ่านั้นถือว่า เหมาะสม แต่มีสองประเด็นเกี่ยวกับการทําผลงานรองศาสตราจารย์คือ การทําผลงานวิจยั และ
เผยแพร่ อาจจะทําไม่ทนั ในรอบปี งบประมาณที่จะเลื่อนเงินเดือน ซึ่ งจะทําให้ไม่ผา่ นเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่า เพราะการทํา
วิจยั และเผยแพร่ จะใช้เวลาประมาณ ๑๒ เดือน ส่ วนผลงานวิจยั ระดับนานาชาติในสายสังคมศาสตร์ จะไม่ค่อยได้จดั ใน
ระดับนี้และมีนอ้ ยมาก หากจะเป็ นทางเลือกควรจะกําหนดในระดับชาติไว้ดว้ ย หากกําหนดแต่ระดับนานาชาติอาจจะมีผู้
ไม่ผา่ นเกณฑ์จาํ นวนมาก
๔. ผูแ้ ทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ภาระงานขั้นตํ่าที่เขียนไว้ หากเป็ นตําราต้องตีพมิ พ์
เผยแพร่ ๔ เดือนเป็ นต้นไปถึงจะนับได้ แต่ในกรณี นานาชาตินบั Proceeding หรื อไม่ เพราะคณาจารย์อาจจะมีการไป
ประชุมต่างประเทศปี ละหนึ่งครั้ง แต่ขอให้ระบุให้ชดั เจนว่านับ Proceeding ด้วย
๕. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า การเผยแพร่ ผลงานวิชาการตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์น้ ีค่อนข้างผูกมัดมาก
เนื่องจากวิจยั ของอาจารย์ผดู ้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไปรับงานสร้างสรรค์หรื องานวิจยั จากหน่วยงานภายนอกซึ่งต้องใช้
องค์ความรู ้และเป็ นงานที่ใช้ประโยชน์ไม่ใช่งานเผยแพร่ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ในส่ วนนี้ อาจทําให้เกิดข้อจํากัดให้อาจารย์
หลายคนไม่ผา่ นตามเกณ์ ก.พ.อ.
๖. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า กรณี ภาระงานขั้นตํ่าการกําหนดให้มีผลงานใน
ระดับนานาชาติก็มีประโยชน์ คณะได้มีการทบทวนเรื่ องภาระงานขั้นตํ่าในเชิงบวก โดยไม่ได้อิงตําแหน่งทางวิชาการแต่
พิจารณาจากประเภทของการตีพิมพ์ในระดับชาติ เช่น อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ หรื อเป็ นผูเ้ ขียนร่ วมก็
นับเป็ นผลงานให้ แต่ที่คณะมีการกําหนดทิศทางมากกว่านั้น หากมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติไม่วา่ จะเป็ น
อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรื อศาสตราจารย์ จะนับภาระงานขั้นตํ่าให้สองปี ติดต่อกัน เพราะการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติตอ้ งใช้เวลา นโยบายนี้จึงช่วยผลักดันว่า หากคณะจะมีเรื่ อง Activation ก็ตอ้ งมีเรื่ องเหล่านี้ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสามารถนํากรณี น้ ีไปใช้กบั มหาวิทยาลัยได้
๗. คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า สําหรับภาระงานขั้นตํ่าที่เน้นในเรื่ องการวิจยั หาก
จะเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ควรมีอตั รานักวิจยั โดยเฉพาะหรื อไม่ หน่วยงานที่เน้นการทําวิจยั และหาผูท้ ี่มีทกั ษะในเรื่ องการ
วิจยั รวมถึงการเผยแพร่ ผลงานวิจยั แต่หากต้องทํางานวิจยั ควบคู่ไปกับงานบริ หารอาจจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก
รวมถึงการเผยแพร่ วารสารทางวิชาการหน่วยงานนั้น ๆ ควรจะมีการพัฒนาให้วารสารมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ ซึ่ง
อาจจะมีการกําหนดตําแหน่งนักวิจยั โดยเฉพาะ และจะทําให้มหาวิทยาลัยยกระดับในด้านการวิจยั ได้อย่างรวดเร็ ว
ประธานกล่าวว่า สําหรับเรื่ องอาจารย์ที่ตอ้ งทําวิจยั ได้มีการหารื อกันไปแล้วว่าต้องทํา แต่จะขอรับ
ประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา
๘. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า ในตําแหน่งรองศาสตราจารย์เรื่ องการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติน่าจะนับ เนื่องจากในสายภาษาศาสตร์ การตีพิมพ์ใน Journal ที่อยูใ่ น Scopus หรื อมี Impact Factor ต้องใช้เวลา

- ๑๗ ไม่ต่าํ กว่าสองปี ในกรณี น้ ีควรนับผลงานระดับนานาชาติ ๑ ผลงานต่อ ๒ ปี ส่ วนสัดส่ วนงานวิชาการที่ไม่ตอ้ งมีการ
กําหนดนั้นเห็นด้วย หากจะตีพิมพ์กบั ร่ วมกับอาจารย์คนอื่นไม่วา่ จะตีพิมพ์ในประเทศหรื อต่างประเทศสามารถทําได้
๑ รายการต่อ ๒ ปี โดยไม่ตอ้ งกําหนดสัดส่ วนในระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์ มีความเห็นตรงกันว่า
ธรรมชาติของสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม การทํางานในด้านการตีพิมพ์และการวิจยั และงาน
สร้างสรรค์จะใช้ระยะเวลาในการทํางานมากกว่าสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อแตกต่างที่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยเฉพาะงานสร้างสรรค์ก่อนที่จะวิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนบทความเพือ่ ตีพิมพ์ตอ้ งใช้เวลาในการทํางานสร้างสรรค์
หรื อสร้างผลงานออกมาก่อนโดยใช้เวลาอย่างน้อย ๖-๙ เดือน ผลงานจึงจะเสร็ จแล้วถึงเขียนบทความได้ ทําให้ใช้
เวลานานกว่าปกติ ในที่ประชุ มสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงให้ความเห็นว่า ในส่ วนของผูช้ ่วยศาสตราจารย์น้ นั
ขอให้นบั ผลงานวิจยั ๒ ปี ต่อ ๑ รายการ หรื อ ๔ ปี ต่อ ๒ รายการ ส่ วนตําราบางคณะก็เห็นว่า ๑ รายการต่อปี บางคณะก็
เห็นว่า ๒ รายการต่อปี ส่ วนผลงานทางวิชาการมีการหารื อว่า ขอให้เพิ่มคําว่าผลงานสร้างสรรค์เข้าไปด้วย และทาง
มหาวิทยาลัยควรจะนิยามคําว่า ผลงานสร้างสรรค์ตอ้ งได้รับการประเมินคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยเพื่อให้มีคุณภาพ
เทียบเท่ากับผลงานทางวิชาการปกติ
๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี รองศาสตราจารย์ในการประชุมกลุ่มย่อยได้สรุ ปว่า
นับผลงานในระดับชาติได้แต่ตอ้ งมี ๒ ชิ้น หากเป็ นระดับนานาชาติตอ้ งมี ๑ ชิ้น และในระดับนานาชาติไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ น Journal อาจจะเป็ น Proceeding ก็ได้ หรื อหากเป็ น Journal ควรนับให้เป็ น ๒ ปี เพราะตีพิมพ์ยากและต้องใช้เวลา ใน
การตีพิมพ์ รวมถึงตําราหากดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ให้นบั ได้ ๓ ปี รองศาสตราจารย์นบั ได้ ๒ ปี ศาสตราจารย์
นับได้ ๑ ปี
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากการหารื อในกลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้สรุ ปว่า การตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก หากสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและนับภาระงานได้สองจะเป็ นเรื่ องที่
ดี หากเทียบกับการตีพิมพ์ในระดับชาติซ่ ึ งง่ายกว่ามาก ส่ วน Proceeding จะได้รับการยอมรับน้อยกว่าการตีพิมพ์ใน
Journal มาก ประเด็นที่สอง เรื่ องการเรี ยนการสอนในสายวิชาชีพ เช่น สถาปั ตยกรรม และศิลปกรรม เพราะคณาจารย์
หลายท่านต้องใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมาก เพราะลักษณะการเรี ยนการสอนเป็ นเช่นนี้ จึงทําให้ไม่มีเวลาในการทํา
ผลงานวิจยั จึงขอเสนอว่า หากมีภาระงานสอนมากสามารถเทียบเคียงกับผลงานใดได้หรื อไม่
๑๒. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า ในแง่การวิจยั ควรจะมีการแยกประเภทงานวิจยั
ออกเป็ นสายต่าง ๆ เพราะประเพณี งานวิจยั ของสายมนุษยวิทยาจะเป็ นการศึกษาภาคสนามเป็ นส่ วนใหญ่ หมายความว่า
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวและการผลิตงานจะตามหลังออกมา เพราะเหตุน้ ีจะเป็ นปี ที่สองที่
สามารถผลิตผลงานวิจยั ได้ เป็ นไปได้หรื อไม่ในการระบุประเภทของงานวิจยั ให้แยกตามสายและพิจารณาว่าแต่ละสายมี
ลักษณะเฉพาะอย่างไร และมีการประเมินอย่างไร ส่ วนผลงานทางวิชาการนอกเหนือจากข้อ ๑ และ ๒ ข้างต้น ๒ รายการ
ต่อปี หมายความอย่างไร เพราะในการเขียนงานทางวิชาการในสายสังคมศาสตร์จะมีงานที่เรี ยกว่า Book chapter ใน
ประเทศไทยอาจจะยังมีไม่มาก แต่ในต่างประเทศมีจาํ นวนค่อนข้างมาก และมีลกั ษณะเป็ น Peer review และในหลาย

- ๑๘ กรณี เป็ นหนังสื อที่ได้รับการอ้างอิงถึงมากกว่า Journal ในกรณี ของ Book chapter จะกําหนดไว้หรื อไม่อย่างไร
๑๓. ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภารกรณ์ กล่าวว่า ในยุคหลังการทํางานวิจยั ของ
สายสังคมศาสตร์ มีการทํา Action Research มากขึ้น และเกิดผลจริ งในพื้นที่ และแนวโน้มของการจัดการเรี ยนการสอน
รู ปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยในลักษณะ Active Learning เพราะฉะนั้นอาจารย์มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปทํางานกับชุมชน
หรื อเป้ าหมายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นจะทําให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ไม่ได้ ต้องการให้ขยายคําอธิ บายของคําว่า
ผลงานวิชาการ บางครั้งอาจจะไม่ใช่งานวิจยั ที่ใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่หากเป็ นผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติหรื อ
นานาชาติควรนับเป็ นภาระงานให้ดว้ ย
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า ตามที่ได้มีการระดมความคิดของคณบดีแต่ละ
กลุ่มเห็นว่า ความคิดเหล่านั้นก็เป็ นความคิดที่น่าสนใจ แต่เมื่อนําเสนอ ก.บ.ม. เหลือเพียงความคิดเดียวคือ ความคิดที่สรุ ป
รวบยอดมาจากกรรมการระดับมหาวิทยาลัย หากจะนําความคิดในแต่ละกลุ่มที่คณบดีเสนอมาพิจารณาด้วยเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายมากขึ้นแทนที่จะพิจารณาเฉพาะจากข้อสรุ ปนี้ ประเด็นที่สอง ควรรับฟังความเห็นจากประชาคมเพราะ
จะมีผลกระทบในกรณี น้ ีดว้ ย
ประธานกล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์ตอ้ งประกาศใช้ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่ยงั สามารถ
ปรับแก้ได้ไม่มีปัญหาใด
๑๕. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า ในกรณี ขอสนับสนุนกรณี ของ Book chapter ที่
จะนับเป็ นผลงานวิชาการ เพราะมี Impact สู งมาก เพราะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะนํา Book chapter ไว้ให้นกั ศึกษา
อ่านร่ วมกับ Journal และ Book chapter ก็ตีพิมพ์ได้ยาก ควรจะนํามาใช้นบั เป็ นภาระงานขั้นตํ่าและการขอตําแหน่งทาง
วิชาการด้วย
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของ Book chapter มีการนับเป็ นภาระงานอยูแ่ ล้ว
๑๖. ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้เพิ่ม
สิ่ งประดิษฐ์ สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร เพราะเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นไปตามคํานิยามของ สกอ. อยูแ่ ล้ว สามารถนับได้ไม่มีปัญหาใด
๑๗. คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า สําหรับเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยต้องการให้
อาจารย์หนึ่งคนดํารงตําแหน่งเป็ นศาสตราจารย์ภายในระยะเวลากี่ปี และเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ยากเกินไปหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วว่า อาจารย์ตอ้ งดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ภายในระยะเวลาเท่าใด ซึ่ งเห็นว่ายากเกินไป แต่ขณะนี้กาํ ลังหาแนวทางในการปรับแก้ โดยให้ที่ประชุม
เสนอความคิดเห็นเพื่อนําไปพิจารณาต่อไป
๑๘. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ประเด็นแรกเรื่ องการนําภาระงานขั้นตํ่า การนําภาระงานสอนมา
เทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าไม่สามารถทําได้ สิ่ งที่เทียบเคียงภาระงานสอนได้คือ ภาระงานบริ หารที่มหาวิทยาลัยกําหนด
งานวิชาการต้องเป็ นภาระงานที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบตั ิ ประเด็นที่สอง ประกาศของ ก.พ.อ. ได้เขียนไว้ครบถ้วนแล้ว
ผลงานวิชาการในที่น้ ี รวม Proceeding สิ่ งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์และทุกสิ่ งที่เป็ นผลงานในด้านวิชาการในระดับ

- ๑๙ มหาวิทยาลัย ซึ่ ง ก.พ.อ. ได้ประกาศไว้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว และเมื่ออาจารย์ทาํ งานตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. ก็สามารถนําไป
ขอผลงานทางวิชาการได้ดว้ ย ส่ วนเรื่ อง Book chapter ก็รวมอยูใ่ นประกาศของ ก.พ.อ. ด้วย ในเรื่ องของ Action Research
รวมอยูใ่ นประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยงานบริ การวิชาการแก่สังคม ส่ วนของการเทียบเคียงเห็นว่า เรื่ องใหญ่ที่ไม่ได้เขียนไว้คือ
การเทียบเคียงว่า ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเทียบเคียงได้กบั ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติได้หรื อไม่ ในกรณี น้ ีขอเสนอ
ข้อมูลหากที่ประชุมเห็นด้วยจะไปปรับแก้ต่อไปดังนี้ ประเด็นแรกฐานข้อมูลใน TCI มีท้ งั หมดกว่า ๕๐๐ Journal ส่ วนที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. มีเพียง ๑๐๐ กว่า Journal หากจะนับวารสารระดับนานาชาติได้ขอ้ เสนอของฝ่ ายวิชาการคือ
ต้องอยูใ่ นกลุ่ม ๑ เท่านั้น ซึ่ งมีอยู่ ๑๐๐ กว่าฉบับ และจุดยืนของ มธ. ไม่สนับสนุนให้ไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีปัญหาใน
สายตาของหน่วยงานระดับชาติ หากมีความเห็นตรงกันฝ่ ายวิชาการจะไปดําเนิ นการในเรื่ องนี้ต่อไป ขณะนี้ตาํ รานับให้
เป็ นภาระงานได้ ๒ ปี ส่ วนงานวิจยั ๑ ปี แต่หากเห็นว่า ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เป็ น Journal ในระดับ
นานาชาติ หากจะให้นบั ภาระงานสองปี อาจจะต้องใช้เกณฑ์คุณภาพเข้าไปบังคับด้วย เช่น อยูใ่ นฐานข้อมูลใดบ้าง และ
ต้องอยูใ่ นระดับใด
๑๙. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรเป็ นภาระงานขั้นตํ่า ส่ วนเรื่ อง
ความก้าวหน้าควรเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลที่จะไปลงในฐานข้อมูลในระดับใด และในกรณี น้ ีเหมือนมีการสรุ ปไปแล้วว่า
งานวิจยั ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ก.พ.อ. ในการเผยแพร่ ไม่สามารถนับเป็ นภาระงานขั้นตํ่าได้ใช่หรื อไม่ เพราะอาจารย์แต่ละคนก็มี
ภาระในการหางบประมาณเข้าคณะ เช่น ไปรับงานวิจยั จากหน่วยงานภายนอกเพื่อหารายได้ช่วยเหลือคณะ หากทํา
งานวิจยั เช่นนั้นไม่สามารถนับเป็ นผลงานขั้นตํ่าได้
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากเป็ นงานวิจยั ที่ใช้เฉพาะหน่วยงานและไม่ได้มีการเผยแพร่
โดยทัว่ ไปจะไม่สามารถนับได้
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีคณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนเสนอว่า ผลงานวิจยั ที่รับจาก
หน่วยงานภายนอก เมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ แล้วขอให้นบั เป็ นภาระงานขั้นตํ่าได้
๒๐. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี ที่เข้าใจว่า หากไม่สามารถดําเนินการได้
ตามภาระงานต้องถูกให้ออกอาจจะเป็ นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะจะได้เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๔ ต่อปี หาก
ดําเนินการไม่ได้ตามที่กาํ หนดไว้
๒๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ของการรับงานวิจยั จากหน่วยงานภายนอกนับได้หรื อไม่
นั้น จะนับอยูใ่ นภาระงานขั้นตํ่าที่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า ๓๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์ แต่หากจะนับเป็ นชิ้นงานที่เขียนไว้ในข้อ ๕ ภาระ
งานวิชาการขั้นตํ่านั้นไม่ใช่ เพราะไม่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ ก.พ.อ. ยกเว้นรับงานวิจยั จากภายนอกแล้วเขียนผลงานวิจยั เพื่อ
นําไปตีพิมพ์ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. จะสามารถนับเป็ นชิ้นงานได้ ในกรณี น้ ีควรเปลี่ยนจากคําว่าภาระงานขั้นตํ่า เป็ นภาระงาน
มาตรฐาน ส่ วนบทลงโทษควรจะใช้คาํ ว่า การพิจารณาความดีความชอบ เพราะหากทํางานได้มาตรฐานก็จะได้ความดี
ความชอบมากกว่า ๔% และขอสนับสนุนในเรื่ องของรองศาสตราจารย์วา่ มีการเสนอมาคล้าย ๆ ของเดิมว่า ให้นบั
ผลงานในระดับนานาชาติได้ แต่เนื่ องจากต้องการให้มีการปรับมาตรฐานขึ้นไปกว่าเดิม จึงต้องการให้มาตรฐานของ
ระดับรองศาสตราจารย์มีผลงานวิจยั เป็ นนานาชาติ และหากในปี นั้น ๆ ไม่ได้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติไม่ได้

- ๒๐ หมายความว่าจะโดนให้ออก แต่จะได้เลื่อนเงินเดือนเพียง ๔% เท่านั้น ความมุ่งหมายของรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการคือ
ต้องการให้รองศาสตราจารย์ทาํ ผลงานในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเท่านั้น
๒๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกล่าวว่า ในส่ วนของ TCI วารสารตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ให้ท้ งั กลุ่ม ๑ และ
กลุ่ม ๒ โดยมีความแตกต่างกันคือ กลุ่ม ๑ เป็ นกลุ่มที่รอจะขึ้น ACI (ASEAN CITATION INDEX) เมื่อไปอยูใ่ นกลุ่ม
ACI แล้วจะเลื่อนไปในกลุ่ม SCOPUS ได้ง่ายขึ้น และหมายถึงการไปในระดับนานาชาติได้ง่ายขึ้น แต่ท้ งั กลุ่ม ๑ และ
กลุ่ม ๒ ผ่านการประเมินของ TCI แล้วทั้งสองกลุ่ม โดยข้อเท็จจริ งแล้วควรจะไม่นบั เฉพาะกลุ่ม ๓ เท่านั้น
๒๓. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ขั้นสู งกล่าวว่า ต้องการให้พิจารณาว่า งานสิ ทธิ บตั รเป็ นผลงานระดับ
นานาชาติดว้ ย เพราะการจดทะเบียนในประเทศไทยก็จะเป็ นของใหม่สาํ หรับทัว่ โลก และเมื่อมีอาจารย์ทาํ ผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์แล้วไปประกวดได้รับรางวัลในต่างประเทศจะนับเป็ นผลงานระดับนานาชาติได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ข้อเสนอของฝ่ ายวิชาการคือ ต้องเป็ นไปตาม สกอ. แต่มีขอ้ เสนอเพิ่มเติมว่า ไม่
ต้องเป็ นไปตาม สกอ. ได้หรื อไม่ อย่างน้อยการไปประกวดในต่างประเทศแล้วได้รับรางวัลขอให้นบั ได้ หรื อการเขียน
งานวิจยั ซึ่ งไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้สามารถนับได้ กรณี น้ ีฝ่ายวิชาการรับได้หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ขอรับหลักการในเรื่ องนี้ไปพิจารณา
๒๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับงานวิจยั หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของ สกอ. งานวิจยั ที่
ทําให้กบั หน่วยงานสามารถนับได้ แต่ตอ้ งมี Peer riview หรื อผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิที่ สกอ. รับรอง ซึ่ งถือเป็ น
การเผยแพร่ ที่ใช้ได้สาํ หรับงานวิจยั นั้น
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีส่วนใหญ่ไม่มี Peer review ส่ วนใหญ่จะมีกรรมการตรวจรับว่าได้
มาตรฐาน วัตถุประสงค์ของการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าคือ ต้องการให้อาจารย์ทาํ งานวิชาการ และเห็นว่า เมื่อ
ทําแล้วต้องให้ตวั อาจารย์และมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ดว้ ย และขอให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
๒๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ในข้อ ๕ ภาระงานวิชาการขั้นตํ่า งานวิจยั ที่กาํ หนดไว้ปกติ ๑
รายการต่อปี สําหรับคณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็ นการสนับสนุนและใช้เวลาในการทําประมาณสองปี ในกรณี น้ ีจะให้คณะ
กําหนดได้หรื อไม่วา่ หากอยูใ่ นระหว่างทํา Proposal อาจจะให้ค่านํ้าหนัก ๒๕ หากทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจจะให้ค่า
นํ้าหนัก ๗๕ ซึ่งในส่ วนนี้คณะควรกําหนดได้เอง
๒๖. ประธานกล่าวว่า สําหรับฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ ในกรณี ขอให้ฝ่ายวิชาการรับกลุ่ม ๒
ไปด้วย หากจะคิดว่าอาจารย์จะหลีกเลี่ยงไม่เขียนในกลุ่ม ๑ แล้วไปส่ งกลุ่ม ๒ คงไม่ใช่ เพราะหากส่ งผลงานในกลุ่ม ๑ ได้
ก็คงต้องทําอย่างนั้น
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ส่ วนเรื่ องการเขียนตําราให้นบั ภาระงานขั้นตํ่า ๒ ปี ได้ ผลงาน
ในระดับนานาชาติที่เป็ น Journal Article แต่การนับจะนับจากปี ที่ตีพิมพ์ไปข้างหน้า
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า หากเป็ น International Journal ขอให้นบั Book chapter ด้วย เพราะ
ตีพิมพ์ยากกว่า Journal
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีขอให้นบั Book chapter เป็ นภาระงานขั้นตํ่าได้

- ๒๑ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในการผลิตงานสร้างสรรค์เช่น การสร้าง
ภาพยนตร์ หนึ่งเรื่ องควรนับเป็ นภาระงาน ๒ ปี เพราะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
ประธานกล่าวว่า สําหรับการสร้างผลงานสร้างสรรค์ เช่น ภาพยนตร์ เห็นด้วยที่จะนับภาระงาน
๒ ปี ส่ วนบทความหนึ่งบทที่ได้รับการตีพิมพ์จะไม่นบั เป็ นภาระงานขั้นตํ่า ๒ ปี ส่ วนผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ก็กาํ หนดให้
อาจารย์มีผลงานวิจยั ๑ ชิ้น/ปี ไม่ใช่ใช้บงั คับกับเฉพาะรองศาสตราจารย์ แต่ตวั อาจารย์แต่ละคนก็ตอ้ งมีผลงานวิจยั
๑ ชิ้น/ปี
๒๗. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า การนับภาระงานขั้นตํ่าที่ระบุวา่ ต้องมีงานวิจยั อย่างน้อ ๑ ชิ้น/ปี
ตามเกณฑ์ สกอ. เมื่อมีการขอตําแหน่งทางวิชาการหากไม่ตีพมิ พ์จะไม่นบั ให้ ส่ วนของมหาวิทยาลัยการนับภาระงานขั้น
ตํ่าหาก Accept สามารถนับได้หรื อไม่ เพราะการขอตําแหน่งทางวิชาการของตนเองก็กาํ ลังขออยูแ่ ต่ยงั ไม่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ซึ่ งจะได้รับการอนุมตั ิเมื่อมีการตีพิมพ์ เพราะหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. ปี ๒๕๕๐ ต้องมีการตีพิมพ์ก่อนจึงจะอนุมตั ิ และ
ภาระงานขั้นตํ่าเมื่อนําเกณฑ์ ก.พ.อ. ไปกําหนดการ Accept จะนับไม่ได้
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากเป็ นกรณี ของการคํานวณภาระงานจะใช้หนังสื อตอบรับ
๒๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า งานวิจยั จะใช้ช่ือในการตีพิมพ์เท่าใดก็ได้ เห็นว่า ควรกําหนดว่า
ต้องมีจาํ นวนผูว้ จิ ยั เท่าใด เพราะมิฉะนั้นจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลงานวิจยั ชิ้นนั้น ๆ เช่น ไม่เกิน ๓-๕ คน
มิฉะนั้นจะใส่ ชื่อหลายคนเพื่อให้มีผลงาน
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรให้เป็ นไปตามธรรมชาติ เพราะหากตนเองเป็ นหัวหน้าทีมวิจยั และ
มีอาจารย์มาขอให้ใส่ ชื่อให้ตนเองก็จะไม่ให้ใส่ รายชื่อ และขึ้นอยูก่ บั มาตรฐาน เช่น งานวิจยั ของตนเองมีผรู ้ ่ วมวิจยั ๑๐
กว่าคน ทุนวิจยั ๑๕ ล้านบาท ต้องมีผวู ้ ิจยั ที่มีความรู ้ครบทุกด้าน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการวิจยั จึงไม่สามารถ
กําหนดจํานวนผูว้ ิจยั ให้นอ้ ยเกินไปหรื อมากเกินไปได้ ขึ้นอยูก่ บั งานที่วจิ ยั
๒๙. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า สําหรับรายชื่อผูท้ ี่จะใส่ ในงานวิจยั ต้องมีส่วนร่ วมในงานวิจยั ไม่
น้อยกว่า ๕๐% การนับภาระงานขั้นตํ่าหากให้นบั ได้ตามรายชื่อในผลงานวิจยั ก็จะไม่ได้ทาํ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ปี ๒๕๕๐
ใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น กรณี น้ ีจะแยกกันระหว่างการส่ งผลงานให้ สกอ. กับการกําหนด
ภาระงานขั้นตํ่า
๓๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ยงั เปิ ดช่องให้ส่งผลงานใน
ฐานข้อมูล TCI เพื่อเทียบเท่าในระดับนานาชาติได้
ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น สําหรับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็ นเกณฑ์ข้นั ตํ่าของปี ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยต้อง
ก้าวไปข้างหน้า และควรมีการนํามาพิจารณาใหม่เมื่อครบ ๕ ปี และเห็นว่าข้อเสนอของฝ่ ายวิชาการเป็ นเรื่ องที่ดี ควรมี
การตีพมิ พ์ผลงานในต่างประเทศ และต้องมีการเพิ่มมาตรฐานขึ้นไปเรื่ อย ๆ

- ๒๒ มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ และมอบให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาร่ วมกันก่อนนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๔.๑ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและแนวทางบริหารเกณฑ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของ สกอ. (เรื่องสืบเนื่อง)
ประธานแถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

๔.๒ เรื่อง การจายคาตอบแทนในวิชาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับ
โครงการพิเศษ โดยอิงระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการจัดการเรียนการสอน
และการจายคาตอบแทนในวิชาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฝ่ ายวิชาการมีนโยบายให้โครงการพิเศษ
(หลักสู ตรไทย หลักสู ตรอังกฤษ และหลักสู ตรนานาชาติ) จัดการเรี ยนการสอนวิชา มธ. ๑๐๑ โลก อาเซี ยนและไทย มธ.
๑๐๒ ทักษะชีวติ ทางสังคม มธ. ๑๐๓ ชีวติ กับความยัง่ ยืน และ มธ. ๑๐๖ ความคิดสร้างสรรค์และการสื่ อสารร่ วมกันตั้งแต่
๒ โครงการขึ้นไป เพื่อให้นกั ศึกษาต่างโครงการได้เรี ยนร่ วมกัน อันเป็ นหลักการของวิชาศึกษาทัว่ ไปนั้น สําหรับอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนของโครงการต่าง ๆ ในปั จจุบนั มีความแตกต่างกัน
โครงการที่ท่าพระจันทร์
๑. หลักสู ตรไทย จํานวน ๓ หลักสู ตร อัตราค่าตอบแทนผูส้ อน/ชัว่ โมง จํานวน ๑,๒๐๐ บาท
๒. หลักสู ตรอังกฤษ/นานาชาติ จํานวน ๑๑ หลักสู ตร อัตราค่าตอบแทนผูส้ อน/ชัว่ โมง จํานวน ๑,๕๐๐ –
๓,๕๐๐ บาท
โครงการที่ศูนย์รังสิ ต
๑. หลักสู ตรไทย จํานวน ๑๒ หลักสู ตร อัตราค่าตอบแทนผูส้ อน/ชัว่ โมง จํานวน ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
๒. หลักสู ตรอังกฤษ/นานาชาติ จํานวน ๙ หลักสู ตร อัตราค่าตอบแทนผูส้ อน/ชัว่ โมง จํานวน ๑,๒๐๐ –
๒,๐๐๐ บาท
เมื่อต้องจัดสอนร่ วมกันจําเป็ นต้องกําหนดอัตรากลางเพื่อให้โครงการพิเศษต่าง ๆ มีแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนจึงขอเสนอดังนี้
อัตราจ่ายค่าตอบแทนวิชา มธ. ๑๐๑ มธ. ๑๐๒ มธ. ๑๐๓ และ มธ. ๑๐๖ ให้อิงระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป พ.ศ.

- ๒๓ ๒๕๕๘

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชา กลุ่มบรรยายละ ๑ คน ๓๐,๐๐๐ บาท
อาจารย์ผบู ้ รรยาย ๒,๐๐๐ บาท/ชัว่ โมง/๑ คน กรณี บรรยายร่ วมได้ครั้งละไม่เกิน ๓ คน รวม
ชัว่ โมงบรรยายร่ วมทั้งสิ้ นไม่เกิน ๑๕ ชัว่ โมงต่อกลุ่มบรรยาย
ผูช้ ่วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชา กลุ่มบรรยายละ ๑ คน ๑๕,๐๐๐ บาท
ผูช้ ่วยกิจกรรมกลุ่ม ๖๐๐ บาท/ชัว่ โมง ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
ให้แต่ละโครงการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งตามสัดส่ วนจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่
ละภาคการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า อัตรานี้รวมถึงโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่หรื อไม่ และ
กรณี ภาคปกติมีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้ดว้ ยหรื อไม่ หากจ่ายจะมีเรื่ องภาระงานตามด้วยว่าจะคิดอย่างไรเพราะมี
ค่าตอบแทน
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากเป็ นหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของนักศึกษาภาคปกติ ก.บ.ม.
ได้มีหลักการไปแล้วว่า ให้นบั ภาระงานเหมือนกับเป็ นภาระงานหนึ่งของคณะ เพราะต้องมารับภาระงานสอนของทั้ง
มหาวิทยาลัยและมีนกั ศึกษาเป็ นจํานวนมาก และไม่ให้พิจารณาว่า ได้รับค่าตอบแทนในการสอนเนื่ องจากเป็ นคนละส่ วน
กัน ส่ วนโครงการพิเศษให้นบั เป็ นโครงการบริ การสังคมตามปกติ
๒. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า ในเรื่ องการนับภาระงานเคยตกลงกันว่า
หากจะให้คณะนับภาระงานให้มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบส่ วนหนึ่งให้คณะเพื่อจ่ายให้กบั อาจารย์เหล่านี้
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเมื่อคณะเข้ามาช่วยรับผิดชอบวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณที่เป็ นส่ วนของค่าหน่วยกิตคืนกลับไปที่คณะตามสัดส่ วนของ FTES ที่คณะ
รับผิดชอบ ซึ่ งปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของกองคลังในเรื่ องนี้อยู่ แต่คงไม่มีปัญหาใด เพราะมิฉะนั้นวิชาศึกษา
ทัว่ ไปจะไม่มีอาจารย์มาช่วยดูแล จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณส่ วนนี้ให้คณะ
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกองคลังต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
๓. คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า สําหรับหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เป็ นโครงการนานาชาติเก็บ
ค่าหน่วยกิตตามที่คณะกําหนดหรื อที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประเด็นที่สอง ศูนย์รังสิ ตมีโครงการนานาชาติ ๙ คณะใช่
หรื อไม่ และทั้ง ๙ คณะต้องเรี ยนรวมกันใช่หรื อไม่ หรื อต้องแยกกลุ่มย่อย
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า โดยหลักการต้องเรี ยนรวมกันอย่างน้อยสองคณะขึ้นไป และ
หลายคณะต้องการให้ฝ่ายวิชาการประกาศตารางสอนด้วยได้หรื อไม่เพื่อให้คณะบริ หารจัดการได้ง่ายขึ้น มหาวิทยาลัย

- ๒๔ พยายามจะอํานวยความสะดวกในส่ วนนี้ดว้ ยการประกาศตารางสอนให้และประกาศอัตราค่าสอนให้ ส่ วนการสอนให้นาํ
นักศึกษามารวมและแยกเป็ นกลุ่มย่อยก็สามารถดําเนินการได้ แต่ไม่ให้เรี ยนแยกอิสระเฉพาะคณะของตัวเอง ส่ วนค่า
หน่วยกิตของวิชาเหล่านี้นกั ศึกษาจะจ่ายให้คณะอยูแ่ ล้ว คณะจะจ่ายเฉพาะค่าสอนให้อาจารย์ตามสัดส่ วนของนักศึกษาที่
ลงทะเบียน ซึ่ งจะทําให้คณะเสี ยค่าสอนน้อยกว่าจัดการเรี ยนการสอนเอง
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีให้เรี ยนรวมกันตั้งแต่สองคณะขึ้นไป ต้องการให้มีคณะเรี ยนรวมกัน
มากกว่านี้ ไม่ควรจํากัดขั้นตํ่าที่สองคณะ
๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์ อาจจะมีปัญหาคือ มีนกั ศึกษาจํานวนมากใน
หลักสู ตรพิเศษโครงการนักศึกษากีฬา หากกําหนดให้มีการเรี ยนร่ วมกันตั้งแต่สองคณะขึ้นไปจะทําให้มีนกั ศึกษาที่มา
เรี ยนค่อนข้างมาก การสอนกลุ่มย่อยจะมีปัญหา
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีให้หารื อกับฝ่ ายวิชาการเป็ นการเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง
๕. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผบู ้ รรยาย ๒,๐๐๐
บาท/คน/ชัว่ โมง และบรรยายร่ วมได้ครั้งละไม่เกิน ๓ คน จะมีค่าสอนอยูท่ ี่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท/วิชา ซึ่ งมากกว่าที่คณะเคยจ่าย
ต่อวิชา
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีต้งั แต่จดั การเรี ยนการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ผา่ นมาทุก
คณะจ่ายเงินน้อยลง เพราะทุกคณะต้องช่วยกันจ่าย และในครั้งนี้ จะเป็ นห้องที่ใหญ่ข้ ึนและมีการแยกเป็ นห้องย่อยระหว่าง
ภาคการศึกษา ในทางปฏิบตั ิค่าใช้จ่ายจึงลดลง
ประธานกล่าวว่า ตัวเลขรวมค่าสอนอาจจะสู ง แต่ทุกคณะจะช่วยกันจ่ายค่าสอน
๖. คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า การจัดกลุ่มจะจัดอย่างไร
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเป็ นผูจ้ ดั กลุ่มให้ เพื่อให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการ
๗. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า เป็ นห่วงเรื่ องการจัดกลุ่มเรี ยนย่อย หากแยกนักศึกษาออกไป
ตารางสอนต้องออกเร็ วมาก เพราะคณะต้องไปจัดส่ วนที่เหลือเพราะนักศึกษาถูกแยกไปเรี ยนในหลายกลุ่ม
ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตนี้ไปพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหากับคณะต่าง ๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนในวิชาหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ และมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๕.๑ เรื่อง แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ EdPEx ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่

- ๒๕ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จะใช้ระบบเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
เห็นชอบให้การดําเนินงานในระดับคณะสามารถใช้เกณฑ์ EdPEx ได้ตามความสมัครใจอีก ๖ คณะ (คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ) รวมกับที่อนุมตั ิไว้ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ อีก ๗
หน่วยงาน (คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา) ทําให้มีหน่วยงานระดับคณะที่ใช้เกณฑ์
EdPEx ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ รวม ๑๓ หน่วยงาน และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ และแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPExประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ นั้น
เพื่อให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มการดําเนินงานด้าน EdPEx ให้กบั คณะเป็ นไปอย่างเหมาะสมเป็ นรู ปธรรม
และต่อเนื่ อง ๓ ปี (ปี การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐) รวมถึงการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยได้ผลตามเป้ าหมายที่เสนอ
ไว้ ๓ ปี ต่อเนื่องเช่นกัน งานประกันคุณภาพได้จดั ทําแผนเพื่อการดําเนิ นงานดังกล่าวโดยเพิม่ เติมข้อสังเกตจากการจัด
สัมมนาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่ องก้าวต่อไปของระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย EdPEx และข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ด้วยแล้วดังนี้
๑.ในระดับคณะประกอบด้วย
๑.๑ แผนส่ งเสริ ม สนับสนุนการดําเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๑.๒ แผนส่ งเสริ ม สนับสนุนการดําเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ โดยจําแนกเป็ นหน่วยงาน EdPEx เดิมและหน่วยงานขยายผลในปี การศึกษา ๒๕๕๘
๒. ในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
๒.๑ แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๒.๒ แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการดําเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

- ๒๖ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้กาํ หนด
แผนการติดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและสถาบันวิจยั
ขอให้หน่วยงานรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพในระบบ TU QA Online เป็ นระยะ และฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
จะนําเสนอความก้าวหน้าของผลการดําเนิ นงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและสถาบันวิจยั ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มีการประชุม และคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตามลําดับ นั้น
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอผลการดําเนิ นงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการดําเนิ นงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เช่น ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์เป็ นผลงานทั้งปี แล้ว จํานวนเงินสนับสนับสนุนการวิจยั และจํานวนกิจกรรมจิตอาสาที่นกั ศึกษาจัด
ต่อจํานวนกิจกรรมทั้งหมด ว่าคณะรายงานข้อมูลมาครบถ้วนหรื อไม่ และขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่คาดว่า มีผล
การดําเนิ นงาน แต่ยงั ไม่รายงานข้อมูลเข้าสู่ ระบบ TU QA Online ซึ่ งฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งให้คณะ
ตรวจสอบและเพิ่มเติมผลการดําเนินงาน (ถ้ามี) ในระบบ TU QA Online แล้ว
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาขอนําเสนอผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณระดับคณะ สถาบันวิจยั
และระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่ งผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณดังกล่าว
มีผลต่อการดําเนิ นงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสําหรับการรายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในช่วงสิ้ นปี การศึกษา และมีผลต่อการประกันคุณภาพในกรณี ที่มหาวิทยาลัยใช้ตวั
บ่งชี้เหล่านี้เป็ นตัวชี้วดั ผลลัพธ์ในเกณฑ์การดําเนิ นงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ (EdPEx) หรื อระบบ
ประเมินอื่นของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.ตัวบ่งชี้ เชิ งปริ มาณ ใช้ขอ้ มูลจากคณะ/สถาบันวิจยั ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลตัวบ่งชี้ ที่มีรอบการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็ นปี การศึกษา (ตั้งแต่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ ๑.๒ สกอ๑.๓ ตัวบ่งชี้
มธ.๑ มธ.๒ มธ.๓ มธ.๔ มธ.๕ มธ.๖ มธ.๗ และ มธ.๙ ข้อมูลที่จดั เก็บเป็ นปี ปฏิทิน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. ๒.๓ และ ตัวบ่งชี้ มธ.๘ และข้อมูลที่จดั เก็บเป็ นปี งบประมาณ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๑
กันยายน ๒๕๕๙) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. ๒.๒ โดยมีหน่วยงานที่ไม่รายงานผลการดําเนิ นงาน จํานวน ๒ หน่วยงาน
ได้แก่ สถาบันภาษา และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งขอรายงานข้อมูลผลการดําเนิ นงานในครั้งต่อไป
หน่วยงานที่ไม่มีผลการดําเนิ นงานจํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันเอเชี ยตะวันออกศึกษา และสถาบันทรัพยากร
มนุษย์ สําหรับสถาบันไทยคดีศึกษามีผลการดําเนิ นงานในตัวบ่งชี้ สกอ.๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจยั จํานวน ๒ ผลงาน (๐.๖/๗) ๒.๑๔ คะแนน จึงขอเสนอผลการดําเนิ นงานเฉพาะคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยน

- ๒๗ การสอนเท่านั้น

๒. ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน มีตวั บ่งชี้
ทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. ๔ ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้ มธ.๘ ตัวบ่งชี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. ผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ สกอ. ๔ ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้ มธ.๙ ตัวบ่งชี้ โดยเทียบระหว่างผลการดําเนินงานในปี การศึกษา ๒๕๕๗ และปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผลการดําเนิ นงานที่มีผลการดําเนินงานสู งขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดําเนิ นงานของปี ที่ผา่ นมา มีจาํ นวน ๓
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ มธ.๑ ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ตัวบ่งชี้ มธ.๖ ร้อยละจํานวน
ข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU) ต่อจํานวนข้อตกลงความ
ร่ วมมือทางวิชาการทั้งหมด และตัวบ่งชี้ มธ.๘ สัดส่ วนของจํานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus
ต่อจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ส่ วนตัวบ่งชี้อื่นๆ มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากผล
ดําเนินงานเป็ นเพียงข้อมูลในรอบ ๖ เดือนแรกสําหรับข้อมูลที่มีรอบการจัดเก็บเป็ นปี การศึกษา (๑ สิ งหาคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘) ผลดําเนินงานเป็ นข้อมูลรอบ ๓ เดือน สําหรับข้อมูลที่มีรอบการจัดเก็บเป็ นปี งบประมาณ (๑ ตุลาคม –
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมาตลอดทั้งปี
๔. เนื่ องจากข้อมูลที่รายงานนี้เป็ นการรายงานข้อมูลผ่านระบบ TU QA Online ซึ่ งจากการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในระดับคณะ/สถาบันวิจยั ในระบบ TU QA Online พบปั ญหา ดังนี้
๔.๑ การกําหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานรายงานผ่านระบบ TU QA Online จากเดิมที่ส่ง
รายงานแบบ Hard Copy โดยทําข้อมูลผ่านโปรแกรม excel ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทํางานครั้งใหญ่ ทําให้
บางคณะที่ยงั ใช้การรายงานผ่านโปรแกรม Excel ยังต้องศึกษาวิธีการใช้งาน และต้องทําความเข้าใจวิธีการทํางานของ
ระบบ
๔.๒ ระบบ TU QA Online เปิ ดให้คณะ/สํานัก/สถาบัน ได้ทดลองใช้เมื่อปลายเดือนสิ งหาคม
๒๕๕๘ และมีการจัดอบรมผูใ้ ช้งานในช่วงทดลองใช้ระบบ เมื่อระบบมีความพร้อมมากยิง่ ขึ้นก็มีการจัดฝึ กอบรม
ผูใ้ ช้งานอีกครั้งช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อทบทวนและสอบถามปั ญหาในการใช้งานในระยะทดลอง อย่างไรก็ตาม
ระบบดังกล่าวยังมีปัญหาด้านเทคนิคอยูบ่ า้ ง เช่น การนําเข้าข้อมูลอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาผ่าน Web Service ที่ใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ และฐานข้อมูลนักศึกษา จากสํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวน
ที่ระบบดึงมายังไม่ถูกต้อง ทําให้ขอ้ มูลที่หน่วยงานรายงานอาจจะยังไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ซึ่ งฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา จะประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่และสํานักทะเบียนและประมวลผล ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรและนักศึกษาให้มีความถูกต้องต่อไป
๔.๓ หน่วยงานมีผลการดําเนิ นงานแต่ยงั ไม่รายงานข้อมูลในระบบ TU QA Online หรื อผลการ
ดําเนินงานยังไม่ถึงรอบที่ตอ้ งรายงาน ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความร่ วมมือจากคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการคณะ/
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนกํากับติดตามการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ TU QA Online เพือ่ ให้การรายงาน

- ๒๘ ผลการดําเนิ นงานในรอบต่อไปมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาปรับแก้ขอ้ มูลของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้ปรับแก้ขอ้ มูลของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็ น
ปั จจุบนั

๕.๓ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสู ตร และระดับคณะ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ และมีมติให้ใช้แนวทางการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับ
การดําเนิ นงานประเมินคุณภาพในปี การศึกษา ๒๕๕๗ นั้น
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร และระดับคณะ
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ฝ่ ายวิชาการ เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดําเนิ นงานเรื่ องการประกันคุณภาพในระดับหลักสู ตร
- ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบการประเมินคุณภาพระดับคณะ โดยมีแนวทางการดําเนิ นงาน
คือ
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ
๑.๑ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร สกอ. กําหนดไว้ดงั นี้
(๑) ผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน
(๒) ประธานกรรมการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็ นผูท้ ี่
ขึ้นทะเบียนผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสู ตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสู ตร ของแต่ละระดับ
การศึกษา เป็ นดังนี้
- ระดับปริ ญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริ ญญาโทขึ้นไป หรื อดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ข้ ึนไป
- ระดับปริ ญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ข้ ึนไป

- ๒๙ - ระดับปริ ญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ข้ ึนไป

๑.๒ ให้คณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรจํานวน
๓ คน โดยมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กําหนด ยกเว้นข้อกําหนดของผูเ้ ป็ นประธานที่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และยกเว้นข้อกําหนดของผูป้ ระเมินที่เป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนเป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของสกอ.และ/
หรื อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น และที่ได้ผา่ นกระบวนการพัฒนาผูป้ ระเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง
ของ สกอ. สามารถเป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ และส่ วน
เลขานุการของคณะขอให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดา้ นวิชาการ ที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน
ระดับหลักสู ตร หรื อเจ้าหน้าที่ดา้ นการประกันคุณภาพ หรื อเจ้าหน้าที่ดา้ นอื่นที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตร
๑.๓ ให้คณะรับผิดชอบ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร
โดยมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร
โดยให้จ่ายเงินตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรด้วยเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะหรื อสํานักหรื อสถาบัน แล้วแต่กรณี ในลักษณะเหมาจ่าย เป็ นรายหลักสู ตร โดยเหมาจ่าย
ในอัตราคนละ ๒,๔๐๐ บาท สําหรับการประเมินหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า เหมาจ่ายในอัตราคนละ
๓,๖๐๐ บาท สําหรับการประเมินหลักสู ตรหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาหรื อเทียบเท่า เว้นแต่ เลขานุการคณะกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๑.๔ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ สกอ. ไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่
ฝ่ ายประกันคุณภาพขอเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะของปี การศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน ๔ – ๕ คน ดังนี้
- ประธานกรรมการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ข้ ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. ที่อยูใ่ นศาสตร์ เดียวกันกับคณะที่ขอรับการประเมิน โดยขอให้คณะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อ
บุคคลภายนอกที่จะแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการ ซึ่ งสามารถเสนอชื่ อประธานกรรมการท่านเดิมซํ้าได้
- กรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก หรื อภายในสถาบันที่ผา่ น
การฝึ กอบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินของสกอ.หรื อที่สถาบันจัดฝึ กอบรมโดยใช้หลักสู ตรของสกอ. และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท่ีอยู่
ในศาสตร์ เดียวกันกับคณะที่ขอรับการประเมิน เว้นแต่ไม่สามารถหาผูป้ ระเมินได้ จะพิจารณาผูป้ ระเมินตามความ
เหมาะสม
- เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุ การ ขอให้คณะพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพ หรื อเจ้าหน้าที่ดา้ นอื่นที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพภายในระดับคณะ

- ๓๐ ๑.๕ มหาวิทยาลัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ โดยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยให้จ่ายเงิน
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราภาคเวลาละไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/คน เลขานุการคณะกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และจ่ายเงินค่าพาหนะแก่บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่เป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะในอัตราวันละ ๕๐๐ บาท/คน
๒. กระบวนการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ
ระดับหลักสู ตร
๒.๑ การประเมินคุณภาพภายในระดับปริ ญญาตรี กําหนดกรอบเวลาการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสู ตรละ ๑ วัน
๒.๒ การประเมินคุณภาพภายในระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดกรอบเวลาการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสู ตรละ ๑ - ๒ วัน ขึ้นกับจํานวนเอกสารหลักฐานของแต่ละหลักสู ตร
ระดับคณะ
๒.๓ การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ กําหนดกรอบเวลาการประเมินคุณภาพภายในคณะละ
๑ วัน
๒.๔ กระบวนการในการประเมินคุณภาพระดับคณะ ประกอบด้วย การนําเสนอผลการดําเนิ นงาน
ของคณะในปี การศึกษาที่ประเมิน การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การ
ตรวจสอบเอกสาร การเยีย่ มชมสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ และการสรุ ปผลการประเมินพร้อมนําเสนอผลการประเมินด้วย
วาจา
ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร จะมีกระบวนการประเมินคุณภาพเช่นเดียวกับ
การประเมินคุณภาพระดับคณะ แต่นาํ เสนอภาพรวมของผลงานแต่ละหลักสู ตร การสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษา
๓. รู ปแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ
๓.๑ รายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสู ตร ฝ่ ายวิชาการจะเป็ นผูพ้ ฒั นา Template การรายงาน
การประเมินตนเองในระดับหลักสู ตร ซึ่ งคาดว่าจะจัดส่ งให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนภายในเดือนเมษายน
๒๕๕๙ และรวมถึงการรายงานใน TQF Online
๓.๒ รายงานการประเมินตนเองในระดับคณะ (เฉพาะหน่วยงานที่ดาํ เนินงานในระบบ IQA) จะใช้
Template รายงานการประเมินตนเองระดับคณะเช่นเดียวกับปี การศึกษา ๒๕๕๗ รวมถึงการรายงานข้อมูลในระบบ
TU-QA Online เพื่อส่ งข้อมูล Common Data Set ไปยังระบบ CHE QA Online ของสกอ.

- ๓๑ ๔. รายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ
ขอให้คณะส่ งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตรให้ฝ่ายวิชาการภายในวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๙ และส่ งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑
เดือนนับจากวันประเมินคุณภาพ ส่ วนปฏิทินการดําเนินงานระดับคณะ/ระดับหลักสู ตร ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการ
หารื อกับฝ่ ายวิชาการ และดําเนินการแจ้งคณะให้รับทราบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
๕. การเสนอแผนพัฒนาคุณภาพในระดับหลักสู ตร/ระดับคณะ
๕.๑ หลักสู ตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในและได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสู ตรให้จดั ทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและส่ งให้ฝ่ายวิชาการประมวลผลในภาพรวม
ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕.๒ คณะที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในและได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
แล้วให้จดั ทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและส่ งให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประมวลผลใน
ภาพรวมภายใน ๑ เดือนหลังจากได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร และระดับคณะ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

๕.๔ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและสํานัก/สถาบันสนับสนุน
วิชาการ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ ไปแล้ว โดย
ในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้ระบบ EdPEx และหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนจะระบบ IQA ของ
สกอ. ทั้งนี้ภายในปี การศึกษา ๒๕๖๐ ทุกหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนจะใช้ระบบ EdPEx และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ (ยกเว้นคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน) ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และให้นาํ ระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจยั /สถาบันสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย กลุ่มหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของอธิ การบดี กลุ่มหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของอธิการบดี
โดยตรง ของปี การศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มาพิจารณาหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยฝ่ าย
ประกันคุณภาพการศึกษามีเป้ าหมายให้สถาบันวิจยั และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการใช้ระบบประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ EdPEx ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๙ นั้น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖

- ๓๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่าง ๆ (ยกเว้นคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยน
การสอน) ปี การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ให้กลุ่มหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของอธิ การบดี (กอง/สํานักงานสังกัดอธิ การบดีเดิม จํานวน
๑๔ หน่วยงาน) และกลุ่มหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของอธิ การบดีโดยตรง (กลุ่มวิสาหกิจ เฉพาะสํานักงานจัดการ
ทรัพย์สินและศูนย์บริ การการกีฬา) ใช้ระบบ ISO ๙๐๐๐:๒๐๐๘ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุ นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่จะใช้ระบบ EdPEx เป็ นระบบประกันคุณภาพ ซึ่ งระบบ ISO จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
EdPEx ในหมวด ๖ เรื่ องระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบคุณภาพที่สามารถพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
ได้
๒. ให้สถาบันวิจยั สถาบันสนับสนุนวิชาการที่ปรับโครงสร้างเป็ นกลุ่มคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และกลุ่ม
หน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของอธิ การบดีโดยตรง (กลุ่มศูนย์ความเป็ นเลิศ กลุ่มบริ การ) ใช้ระบบ IQA ของสกอ. หรื อ
EdPEx ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ตามความสมัครใจ ส่ วนในปี การศึกษา ๒๕๕๙ ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการในระบบ
EdPEx เพื่อสนับสนุ นนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้การประกันคุณภาพของระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สํานักหอสมุดเดิม) และสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา (สํานักทะเบียนและประมวลผลเดิม) ประสงค์ใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
๓. ให้หน่วยงานที่ยงั ไม่เคยดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพมาก่อน เริ่ มดําเนินการในระบบประกัน
คุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx หรื อระบบ ISO ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๔. สถาบันวิจยั และสถาบันสนับสนุนวิชาการ ที่เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ IQA ของสกอ. จะใช้
ตัวบ่งชี้เช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพในปี การศึกษา ๒๕๕๗
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ (ยกเว้นคณะ/
หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน) ปี การศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙) ตามที่เสนอ

๕.๕ เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยโครงสรางและการบริหารภายในสวนงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
หัวหน้างานการคดีและร่ างระเบียบแถลงว่า ภายหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบโครงสร้าง
การบริ หารส่ วนงานของมหาวิทยาลัย ทําให้มีความจําเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งหลักเกณฑ์การบริ หารภายในส่ วนงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริ หารภายในส่ วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๓๓ มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยโครงสร้างและการ
บริ หารภายในส่ วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๖ เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการจัดตั้งและการแบงสวนงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.
หัวหน้างานการคดีและร่ างระเบียบแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๙ บัญญัติให้มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่ วนงาน เป็ น สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก
หรื อสํานักงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานเทียบเท่าส่ วนงานดังกล่าวข้างต้น และกําหนดให้การจัดตั้ง การรวม การ
เปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่ วนงาน และการแบ่งส่ วนงาน ให้ทาํ เป็ นข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และในมาตรา ๒๓ บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอาํ นาจอนุมตั ิการจัดตั้ง การรวม หรื อการยุบเลิกส่ วนงาน
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่ วนงาน
ร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ส่ วนหลักการสําคัญในข้อบังคับฉบับนี้ เป็ นการกําหนดให้จดั ตั้งส่ วนงานของมหาวิทยาลัย เป็ น
สํานักงาน คณะ วิทยาลัย และสถาบัน ทั้งนี้ตามโครงสร้างส่ วนงานที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
อธิ การบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อเป็ นสถาบันการเรี ยนรู ้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการนําสถาบันทรัพยากรมนุษย์และสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมมารวมกัน แต่ปรากฏว่า ชื่อก็ไม่ได้สื่อถึงสํานัก
เสริ มศึกษาเท่าใด ในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันทรัพยากรมนุษย์มีการหารื อกันว่า การสร้างจุดเด่นให้กบั
ชื่อของสถาบันทรัพยากรมนุ ษย์มีมานานพอสมควรและเป็ นที่รู้จกั ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เป็ นไปได้
หรื อไม่ที่จะขอให้ใช้ชื่อสถาบันทรัพยากรมนุษย์เหมือนเดิม
ประธานกล่าวว่า การรวมของทั้งสองสถาบันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูอ้ าํ นวยการทั้งสองสถาบันหมด
วาระ ซึ่ งยังมีเวลาพอสมควรและในปั จจุบนั ก็ยงั ให้ดาํ เนิ นการไปตามปกติก่อนแล้วจึงนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ขั้นสู งแห่ง มธ. กล่าวว่า ชื่อสํานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาจจะ
ซํ้าซ้อนกับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งฟังแล้วเหมือนกับเป็ นองค์กรที่อยูใ่ นคณะวิทยศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
กรณี น้ ีสามารถเปลี่ยนชื่ อได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ขอให้เสนอชื่อใหม่ที่จะเสนอเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด้วย
๓. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากล่าวว่า ในเรื่ องของผูอ้ าํ นวยการ
ไม่ได้มีการกล่าวถึงรองผูอ้ าํ นวยการไว้ ในกรณี น้ ีเขียนไว้เพื่อที่จะให้ไม่ตอ้ งมีรองผูอ้ าํ นวยการก็ได้ใช่หรื อไม่ ประเด็นที่

- ๓๔ สอง เรื่ องอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการในส่ วนที่เป็ นสํานักงานไม่มีการให้อาํ นาจในการเสนอระเบียบเพื่อให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา ประเด็นที่สาม เรื่ องสํานักงานเลขานุการและหน่วยงานย่อยที่เป็ นหน่วยงานภายในให้ออกเป็ น
ข้อบังคับเพิม่ เติม
ประธานกล่าวว่า สําหรับสองประเด็นแรกไม่มีปัญหาใดขอให้ฝ่ายกฎหมายรับไปพิจารณาปรับแก้
๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับชื่อของสถาบันวิจยั ขึ้นสู ง ชื่อสํานักงานที่จะสื่ อให้เข้าใจ
ได้มากที่สุดคือ ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั หน่วยงานว่าจะใช้ชื่อใด เพราะหากใช้คาํ ว่าเครื่ องมืออาจจะ
แคบกว่า
ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า สําหรับชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีควรจะเพิ่มคําว่าวิจยั เข้าไปด้วย เพราะหลักไม่ได้แค่ให้บริ การ แต่ยงั มีการวิจยั เกิดขึ้นพอสมควร
ประธานกล่าวว่า กรณี ของชื่อยังสามารถแก้ไขได้อยู่ เพราะเห็นว่ายังมีขอ้ บกพร่ องอยูแ่ ละการยุบ
รวมจะเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านต้องมีการดําเนินการบางอย่าง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการจัดตั้งและการแบ่ง
ส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๖.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต้ งั แต่
วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่ งจะมีขอ้ มูล ๓ ด้าน คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ และการ
เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและให้ความรู ้แก่สังคม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เรื่อง การจัดการความรูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ปการศึกษา
๒๕๕๘)
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดการความรู ้ และแผนการจัดการความรู ้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู ้ฯ จึงขอเสนอ

- ๓๕ แนวทางการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเพื่อทราบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๓ เรื่อง กําหนดวันเปด – ปด ภาคการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักทะเบียนและประมวลผลขอ
ส่ งกําหนดวันเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ มาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เป็ นไปตามมติที่ประชุมอธิ การบดี
แห่งประเทศไทย (อธิ การบดีกล่าวในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ กําหนดให้เปิ ด
ภาคการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๕ สิ งหาคม – วันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี และเป็ นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการให้เปิ ดภาคการศึกษาหนึ่ งในวันจันทร์ แรกนับจากวันที่ ๑๕
สิ งหาคมของแต่ละปี การศึกษา หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เปิ ดภาคการศึกษาในวันทําการถัดไป และภาคการศึกษา
สองเปิ ดภาควันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม สําหรับภาคการศึกษาสอง งดจัดการเรี ยนการสอน ๑ สัปดาห์ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ คือ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ และจึงเปิ ดการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาสองต่อ ส่ วนภาคฤดูร้อน
เปิ ดภาคการศึกษาวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมิถุนายน
กิจกรรม
หลักการ
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
๑
๒
วัดเปิ ดภาค ภาค ๑ เปิ ดภาควันจันทร์ แรกนับจาก
๑๕ สิ งหาคม
๙ มกราคม
๑๙ มิถุนายน
การศึกษา วันที่ ๑๕ เดือนสิ งหาคมของแต่ละปี
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
การศึกษา หากตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ให้เปิ ดภาคในวันทําการถัดไป
ภาค ๒ เปิ ดภาควันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒
ของเดือนมกราคม
ภาคฤดูร้อน เปิ ดภาควันจันทร์ สัปดาห์ที่
๓ ของเดือนมิถุนายน
วันสุ ดท้าย เสาร์ สปั ดาห์ที่ ๑๖ ของภาค ๑ และภาค
๓ ธันวาคม
๖ พฤษภาคม ๒๘ กรกฎาคม
ของภาค ๒ (ภาคฤดูร้อนเรี ยน ๖ สัปดาห์)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
การศึกษา
วันปิ ดภาค วันถัดจากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา
๔ ธันวาคม
๗ พฤษภาคม ๒๙ กรกฎาคม
และวันสําเร็ จ ของแต่ละภาค
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
การศึกษา

- ๓๖ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า ในช่วงกีฬามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้จดั ให้หยุดในช่วงนั้นหรื อไม่ ขอให้พิจารณา
ในประเด็นนี้ดว้ ย เพราะ ก.บ.ม. ได้มีมติให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นวันหยุด ในกรณี น้ ีสามารถเลื่อนการเปิ ดภาคการศึกษาให้
เร็ วขึ้นอีกหนึ่งสัปดาห์ได้หรื อไม่
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า หากหยุดในช่วงดังกล่าวจะทําให้การเปิ ดภาคฤดู
ร้อนติดกับการปิ ดภาคการศึกษาที่สอง
ประธานกล่าวว่า ขอให้สาํ นักทะเบียนรับประเด็นนี้ไปพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

๖.๔ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงคการสวมหมวกนิรภัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสื อที่
มทร.๐๑-๐๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่ อง ขออนุ ญาตแจ้งผลการสํารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ปี ๒๕๕๘ ผลการสํารวจดังกล่าวพบว่า มีอตั ราการสวมหมวกนิ รภัยของ
วัยรุ่ นนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานศึกษา ร้อยละ ๖ แบ่งเป็ นผูข้ บั ขี่ ร้อยละ ๑๘ และ
ผูโ้ ดยสาร ร้อยละ ๐ จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้ น ๓,๐๒๘ ราย จากผลการสํารวจดังกล่าว
พบว่า อัตราการสวมหมวกนิ รภัยของวัยรุ่ นนักศึกษาอยูใ่ นเปอร์ เซ็นต์ที่ต่าํ ในการนี้กองงานศูนย์รังสิ ตขอเสนอแนวทาง
และมาตรการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ดังนี้
๑. มาตรการควบคุมและรณรงค์ให้นกั ศึกษาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ เห็นควรให้
ฝ่ ายการนักศึกษาเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบการรณรงค์ให้นกั ศึกษาสวมหมวกนิรภัย
๒. วินจักรยานยนต์รับจ้าง กองงานศูนย์รังสิ ตจะมีการประสานงานกําหนดให้มีมาตรการให้
จักรยานยนต์รับจ้างทุกคันต้องมีหมวกนิรภัยให้บริ การสําหรับผูซ้ อ้ นท้ายไว้สวมใส่ และผูข้ บั ขี่เองต้องสวมใส่ ทุกครั้งที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์
๓. ในส่ วนของบุคลากรให้แต่ละหน่วยงานรณรงค์และกําชับให้บุคลากรของหน่วยงานสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- ๓๗ ๖.๕ เรื่อง รายงานผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรี รุนปการศึกษา ๒๕๕๗
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวางแผนในฐานะ
ผูร้ ับผิดชอบการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ได้
สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๗ ในวันซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พบว่า จากบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษา จํานวน ๒๐ คณะ รวมทั้งสิ้ น ๖,๔๒๖
คน (ไม่นบั รวมนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ซึ่ งเป็ นผูม้ ีงานทําก่อนเข้าศึกษา ๑๓๘ คน) โดยกองแผนงานเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
แบบสอบถามทั้งสิ้ น ๑๖ คณะ รวมบัณฑิต ๔,๔๓๕ คน โดยคณะนิติศาสตร์ (ไม่รวมภาคบัณฑิต) คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็ นผูจ้ ดั เก็บแบบสอบถามเอง ๑,๑๙๒ คน และรวมผูต้ อบแบบสอบถาม
ในระบบออนไลน์อีก ๑๕๕ คน รวมมีบณั ฑิตตอบแบบสอบถามทั้งสิ้ น ๕,๗๘๒ คน (ร้อยละ ๘๙.๙๘) จําแนกเป็ น
๓ กลุ่ม คือ ทํางานแล้ว ๓,๕๑๑ คน (ร้อยละ ๖๐.๗๒) ยังไม่ทาํ งาน ๑,๓๑๕ คน (ร้อยละ ๒๒.๗๔) และศึกษาต่อ/อื่น ๆ
(ได้แก่ มีงานทําก่อนศึกษา อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร) ๙๕๖ คน (ร้อยละ ๑๖.๕๓) เมื่อคํานวณภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตตามข้อกําหนดของ สมศ. ซึ่ งไม่นาํ บัณฑิตที่ศึกษาต่อ/อื่น ๆ มาคํานวณด้วยพบว่า บัณฑิตมีงานทําร้อยละ ๗๒.๗๕
(๓,๕๑๑ คน) ยังไม่ทาํ งานร้อยละ ๒๗.๒๕ (๑,๓๑๕ คน) ดังนี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๖ เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการใชพลังงานไฟฟาโดยการติดตั้งมิเตอรไฟฟาภายใน
หนวยงาน มธ. ศูนยรังสิต
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่องจากการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒๐/
๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาและจัดทําแนวทางนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป เรื่ องมาตรการแก้ไข
ปั ญหาการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยการติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าภายในหน่วยงานศูนย์รังสิ ต
ฝ่ ายวางแผนได้รับข้อมูลที่จาํ เป็ นครบถ้วนและได้สรุ ปหลักการคิดค่าไฟฟ้ าพร้อมหลักการลดภาระค่า
ไฟฟ้ าของหน่วยงาน สามารถนํามาสรุ ปการใช้ไฟฟ้ าของเดือนตุลาคม ๒๕๕๗-เดือนกันยายน ๒๕๕๘ แต่ละหน่วยงาน
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ที่ หน่วยงาน
การใช้ไฟฟ้ า
ส่ วนเกินที่หน่วยงานต้อง
ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ (บาท)
รับภาระ (บาท)
๑ คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
๒,๗๒๖,๘๗๐.๕๘
-๔๘๕,๓๔๗๘๗
๒ คณะนิติศาสตร์
๗๗๐,๙๘๐.๖๐
-๕๕,๓๘๔.๖๗

- ๓๘ ที่ หน่วยงาน
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

การใช้ไฟฟ้ า
ส่ วนเกินที่หน่วยงานต้อง
ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ (บาท)
รับภาระ (บาท)
๗๑๓,๓๑๐.๗๔
-๘๓,๒๑๐.๒๒
๕๘๒,๖๗๘.๗๘
-๑๗๑,๐๗๙.๑๘
๑,๗๓๖,๒๙๔.๓๒
-๑๕๑,๐๙๗.๘๑
๖๗๑,๒๐๔.๒๓
-๑๗๒,๔๙๘.๖๖
๑,๗๘๔,๒๑๘.๙๗
-๓๓๖,๖๔๖.๗๓
๖๐๘,๓๐๐.๒๖
-๔๐,๖๖๔.๙๒
๙๗๒,๘๙๗.๖๐
-๑๑๘,๒๑๗.๘๐
๗,๘๑๙,๒๙๖.๙๑
-๑,๑๕๕,๔๓๒.๘๕
๑๐,๙๗๘,๙๕๑.๕๔
-๑,๘๘๕,๓๘๗.๐๓
๖,๔๕๙,๒๙๗.๖๐
-๔๗๖,๖๙๓.๙๑
๙,๖๖๔,๓๔๘.๘๙
-๑,๔๑๐,๒๘๓.๕๒

คณะรัฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ อาคารคุณากร
หน่วยงานกลุ่มสุ ขศาสตร์ อาคารปิ ยชาติและอาคาร
ราชสุ ดา
รวม
๔๕,๔๘๘,๖๕๑.๐๒
-๖,๕๔๑,๙๔๕.๑๗
หมายเหตุ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอ้ งชําระค่าไฟฟ้ าทั้งหมด
๓๐๓,๗๘๐,๒๖๕.๙๙ บาท
หลักการลดภาระค่าไฟฟ้ าของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการลดค่าไฟฟ้ า ๒๕% ของมูลค่างานก่อสร้าง/ปรับปรุ ง ที่ช่วยส่ งเสริ มในการ
ประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน หรื อการเปลี่ยนหลอดไฟสํานักงานใหม่เป็ น
หลอดประหยัดพลังงาน เป็ นต้น โดยฝ่ ายวางแผนจะเป็ นผูต้ รวจสอบรายละเอียดการปรับปรุ ง ซึ่ งจะพิจารณาลดภาระค่า
ไฟฟ้ าที่หน่วยงานต้องจ่ายเพิ่มเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานเท่านั้น เช่น คณะ A ทําการปรับปรุ ง
สํานักงานใช้งบประมาณทั้งสิ้ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการปรับปรุ งแบ่งเป็ น ๒ ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ ๑ เป็ นการปรับปรุ งเพื่อประหยัดพลังงานเป็ นจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ส่ วนที่ ๒ เป็ นการปรับปรุ งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานเป็ น
จํานวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ทางฝ่ ายวางแผนพิจารณาลดภาระที่หน่วยงานต้องจ่ายเพิ่ม ๒๕% ในกรณี น้ ีจะพิจารณาเฉพาะในส่ วนที่
๑ จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งคณะ A จะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้ าเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น ๒๐๐,๐๐๐ x ๐.๒๕ = ๕๐,๐๐๐
บาท
ทั้งนี้ในจํานวนเงินที่เป็ นส่ วนลดค่าไฟฟ้ า ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น จะนําไปคิดหักลบกับค่าไฟฟ้ าที่หน่วยงาน
ใช้จริ งในปี ถัดไป

- ๓๙ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่อง กรณีนักศึกษารองเรียนการใหเกรดวิชาศึกษาทั่วไป
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณี ที่มีข่าวว่านักศึกษาร้องเรี ยนการให้เกรดของ
วิชา TU ๑๐๒ และมีการโพสต์ขอ้ ความคําว่า สุ่ มเกรด เนื่ องจากมีความรู ้สึกว่านักศึกษาบางคนที่ไม่เข้าห้องเรี ยนและ
ไม่ได้ส่งงานแต่ได้เกรดสู งกว่า จึงมีการเผยแพร่ ในโซเชียลมีเดีย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีการจัดประชุม
หารื อและได้เชิญนักศึกษาที่เกี่ยวข้องมาร่ วมประชุม ปรากฏว่า มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประเด็นแรก นักศึกษามีความ
คาดหวังว่า วิชา TU ต้องได้เกรดง่าย เมื่อได้เกรดน้อยจึงเกิดความไม่พอใจ ประเด็นที่สอง นักศึกษาแจ้งว่า ส่ งงานแล้วแต่
ไม่มีคะแนนงาน ด้วยจํานวนนักศึกษาที่มากทําให้อาจารย์อาจจะไม่ได้รับงาน จึงได้ทาํ ความเข้าใจกับนักศึกษาว่า จะมี
การประกาศคะแนนให้เห็นรายละเอียดทุกช่องว่า นักศึกษาได้คะแนนอย่างไร และเพื่อให้เกิดความสบายใจกับนักศึกษา
ว่า เป็ นภาคการศึกษาแรกและระบบการส่ งงานอาจจะยังไม่รอบคอบเพียงพอ ในรอบนี้จะยอมให้นกั ศึกษาที่ไม่ได้
คะแนนในช่องงานสามารถส่ งงานเพิ่มได้เฉพาะภาคการศึกษานี้เท่านั้น แต่กรณี ที่ได้คะแนนน้อยแล้วเห็นว่าควรจะได้
คะแนนมากกว่านี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับในประเด็นนี้ แต่ให้นกั ศึกษาไปหารื อกับอาจารย์ผสู้ อนเอง ซึ่ งเป็ นสิ ทธิของ
นักศึกษา ต่อไปในระบบที่จะทําคือ ทุกครั้งเมื่อมีการประกาศเกรดนักศึกษาสามารถดูคะแนนได้โดยที่ไม่ตอ้ งเขียนคําร้อง
โดยจะจัดวันให้นกั ศึกษาดู เมื่อนักศึกษาดูคะแนนแล้วยังมีขอ้ สงสัยต้องการเจรจากับอาจารย์ผสู ้ อนให้ลงชื่ อแล้วนัดไป
พบกับอาจารย์ผสู ้ อน ซึ่ งจะทําให้เป็ นระบบต่อไป ซึ่งนักศึกษาที่มาประชุมก็พอใจกับการชี้แจงของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้แจ้งกับนักศึกษาว่า การเผยแพร่ ขอ้ มูลต้องระมัดระวังเพราะการกล่าวหาว่าสุ่ มเกรดเป็ นการ
กระทบกระเทือนจิตใจอาจารย์ผสู้ อน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ขอเพิ่มเติมในเรื่ องของวิชา TU ๑๐๐ ซึ่งปั ญหา
ไม่ได้อยูท่ ี่ผสู ้ อนหรื อกระบวนการ เพียงแต่นกั ศึกษาโครงการพิเศษเมื่อลงทะเบียนแล้วไปเรี ยนกับโครงการปกติ เมื่อส่ ง
คะแนนจึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทางสํานักทะเบียนได้หาวิธีแก้ปัญหาแล้วและในภาคการศึกษาต่อไปคงจะดีข้ ึน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า ข้อมูลที่ทราบจากนักศึกษาคือ นักศึกษาจะไม่เห็น
ความชัดเจนของคะแนน ประเด็นที่สอง ไม่มีการสอบกลางภาคมีแต่การสอบปลายภาค แต่ระหว่างภาคการศึกษาควรจะ
มีการประกาศคะแนนให้นกั ศึกษาทราบว่า มีคะแนนอย่างไร
ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายวิชาการและสํานักทะเบียนและประมวลผลรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา

- ๔๐ คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า สําหรับวิชาศึกษาทัว่ ไปมีนกั ศึกษาเรี ยนจํานวนมาก
แต่การออกเกรดเป็ นตัวบุคคล โดยเฉพาะหากมีงานที่ตอ้ งส่ งการให้คะแนนจะสมํ่าเสมอได้อย่างไร เช่น หากแบ่งกัน
ตรวจมาตรฐานจะใกล้เคียงกันหรื อไม่ เป็ นไปได้หรื อไม่วา่ วิชาพื้นฐานควรให้เกรด P หรื อ F เท่านั้น
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เรื่ องนี้ก็มีการหารื อกับนักศึกษา และมีการสอบถามนักศึกษาว่า หาก
เป็ นวิชาที่มีเกรดกับวิชาที่เป็ น F กับ P ความทุ่มเทในการเรี ยนและการส่ งงานจะแตกต่างกันหรื อไม่ นักศึกษาตอบว่า
แตกต่างแน่นอน นักศึกษาจึงรับที่จะเรี ยนแบบมีเกรดเหมือนเดิม กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องปรัชญาการเรี ยนการสอนและการวัดผล
ซึ่ งในทางปฏิบตั ิมีประโยชน์ท้ งั สองแบบ แต่ในวิชาศึกษาทัว่ ไปมุ่งในการสร้างทักษะมากกว่าการวัดความรู้ นักศึกษาที่
เพิง่ จบจากโรงเรี ยนมัธยมอาจจะยังไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ และอาจจะยังไม่คุน้ เคยกับการวัดผล
รู ปแบบใหม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายวิชาการและสํานักทะเบียนและประมวลผลรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม

