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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม 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. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ ธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
๗. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๘. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญ�ูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิ กุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชยั พฤกษ์วไิ ลเลิศ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
๒๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๒. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๒๓. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๔. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ

-๒๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์
๒๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงค์ กิติภาวงศ์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๓๐. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
๓๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธี ร์ เจียศิริพงษ์กุล ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
๓๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
๓๔. อาจารย์ อภินนั ท์
พงศ์เมธากุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๖. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
๓๗. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิ ริกุล ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุ ข
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
๓๙. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
๔๐. นางดวงรัตน์
อเนกเวียง
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
๔๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
๔๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช
ประธานสภาอาจารย์
๔๔. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
๔๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองอธิ การบดีฝ่ายกฎหมาย
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

-๓๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปั จฉิ มนันท์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ขั้นสู งแห่ง มธ.
๕. นายวสันต์
ภัยหลีกลี้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแห่ง มธ.
๖. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
๗. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
๘. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
๙. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
๑๐. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข์
หัวหน้างานประชุม
๑๑. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
๑๒. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๑๓. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๑๔. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การฝึ กอบรมโดยให้ เอกชนมาฝึ กอบรม
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติวา่ เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นช่วงเตรี ยมการเข้าสู่ การปฏิรูปประเทศและมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น นโยบายรัฐบาลต้องการให้ให้หน่วยงานของรัฐที่จดั หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของทางราชการชะลอการรับภาคเอกชนและข้าราชการที่เกษียณอายุไว้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ขา้ ราชการได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการปฏิรูปให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ เรื่อง แนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแนะนํากรรมการ ก.บ.ม. ใหม่ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์วาระที่ ๒ ตั้งแต่วนั ที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิ กุล ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วาระที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกบั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งใหม่ท้ งั ๓ ราย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง เอกสารที่หน่วยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุมดังนี้
๑. จุลสารธรรมศาสตร์ ปี ที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาภพันธ์ ๒๕๕๙
๒. จดหมายข่าว SIIT News ปี ที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๘
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๑.๔ เรื่อง กําหนดจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์
อึ๊งภากรณ์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญร่ วมงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล
ศาสตราจารย์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสําคัญของโลก ในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จะจัด
ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริ เวณคณะเศรษฐศาสตร์ เริ่ มตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.-๐๗.๓๐ น. ส่ วนวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จัด ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอเชิ ญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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๑.๕ เรื่อง กําหนดจัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย

-๕อึ๊งภากรณ์ ร่ วมกับสํานักหอสมุด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีพิธีสงฆ์เวลา ๐๘.๐๐ น. บริ เวณโถงอาคารเรี ยน
รวมสังคมศาสตร์ และมีการจัดเวทีเสวนาเรื่ อง ประชารัฐ สันติ ประชาธรรม ความท้าทายใหม่ : รากฐานแนวคิดอาจารย์
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกิจกรรมหอสมุดป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิ ต จึงขอเชิ ญผูบ้ ริ หารและ
ผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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๑.๖ เรื่อง คณะสหเวชศาสตร์ปรับปรุงสวนสุขศาสตร์ภายในคณะ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการปรับปรุ งสวนสุ ขศาสตร์
บริ เวณภายในคณะ หากคณะหรื อหน่วยงานใดต้องการใช้สถานที่สาํ หรับจัดงานสามารถประสานมาที่คณะสหเวช
ศาสตร์ได้
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๑.๗ เรื่อง ความคืบหน้ าเรื่องระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประกาศยกเลิกระบบประกัน
คุณภาพหลักสู ตรของ ทปอ. ปั จจุบนั ไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เพื่อที่จะได้เตรี ยมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกัน
คุณภาพระดับหลักสู ตร ในกรณี น้ ีควรให้น้ าํ หนักกับประเด็นนี้เท่าใด และต้องการทราบแนวทางของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับประเด็นนี้ ประเด็นที่สอง เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไป
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ประเด็นที่สองเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานซึ่ งทาง สกอ. ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เรื่ องระดับปริ ญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ซึ่ งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ค่อนข้างมาก ใน
กรณี น้ ีได้มีการหารื อกับทาง สกอ. ร่ วมกับ ทปอ. และรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ โดยที่ไม่มีการโต้แย้งใน
รายละเอียดของ สกอ. แต่ได้โต้แย้งว่า สกอ. ไม่มีอาํ นาจในการพิจารณารายละเอียดของหลักสู ตร อํานาจในการอนุ มตั ิ
หลักสู ตรเป็ นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย สกอ. มีหน้าที่เพียงแค่รับทราบหลักสู ตร และหาก สกอ. ยอมเปลี่ยนแปลงการ
เสนอหลักสู ตรจากมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. ก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน ๗ วันก่อนเสนอต่อไปยัง ก.พ.
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๑.๘ เรื่อง การจัดสัมมนาของสถาบันต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบัน

-๖ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีหนังสื อแจ้งไปยังคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าสถาบันจะ
จัดสัมมนาเรื่ อง ธรรมาภิบาลกับการบริ หารการเงินการคลังในมหาวิทยาลัยและบทบาทของผูบ้ ริ หารในการป้ องกันการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึ่ งเป็ นการจัดครั้งที่สอง หน่วยงานใดที่ยงั ไม่ได้ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาสามารถส่ งมาได้ที่สถาบัน
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิ การบดี ลงวันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดย
หนังสื อเวียนทางอีเมล์ คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ และวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๓.๑.๑ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแจ้งว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ภทั รพร สิ ริกาญจน ข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วนั ที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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-๗๓.๑.๒ เรื่อง การครบวาระการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ของผู้แทนข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้มีการกําหนดให้มีผแู ้ ทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการไว้ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และเนื่องจากผูแ้ ทนข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็ นกรรมการทั้ง ๔ คน ได้ดาํ รงตําแหน่งครบวาระแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นในคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยจึงไม่มีผแู ้ ทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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๓.๑.๓ เรื่อง รายงานอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภท ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้ อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า รายงานอัตรากําลังบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น ๗,๓๘๙ คน
ก. จําแนกตามสาย
(๑) สายวิชาการ
๒,๐๘๕ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๘.๒๒)
(๒) สายสนับสนุนวิชาการ
๕,๐๔๖ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๘.๒๙)
(๓) สายลูกจ้างประจํา
๒๕๘ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๓.๔๙)
ข. จําแนกตามประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นบุคลากรที่มีจาํ นวนมากที่สุด รวมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
จํานวน ๓,๕๗๘ คน (ร้อยละ ๔๘.๔๒)
- รองลงมา ได้แก่ พนักงานเงินรายได้ จํานวน ๒,๙๙๔ คน (ร้อยละ ๔๐.๕๒) มากกว่า
ข้าราชการ ซึ่ งมีจาํ นวน ๔๐๑ คน (ร้อยละ ๕.๔๓)
- ลูกจ้างประจํา มีจาํ นวน ๒๕๘ คน (ร้อยละ ๓.๔๙) ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังและงบรายได้
จํานวน ๑๒๐ คน (ร้อยละ ๑.๖๒) ที่เหลือได้แก่ พนักงานราชการ จํานวน ๙ คน อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน ๒๘
คน และพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว จํานวน ๑ คน (ร้อยละ ๐.๑๒, ๐.๓๘ และ ๐.๐๑ ตามลําดับ)
2. บุคลากรสายวิชาการ (๒,๐๘๕ คน)
ก. จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ

-๘- ตําแหน่งศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๗๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๖๙ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด มากกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี ๗๓ คน) คิด
เป็ นร้อยละ ๕.๔๘
- ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๓๔๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๖๐ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด มากกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี ๓๔๒ คน) คิด
เป็ นร้อยละ ๑.๑๗
- ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๕๗๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๗.๗๒ ของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด มากกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๔๘ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี
๕๓๐ คน) คิดเป็ นร้อยละ ๙.๐๖
- ตําแหน่งอาจารย์ มีจาํ นวน ๑,๐๘๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๑.๙๙ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด น้อยกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ คน (วันที่ ๑ ตุลาคาม ๒๕๕๘ มี ๑,๐๙๘ คน)
คิดเป็ นร้อยละ ๑.๒๘
ข. จําแนกตามวุฒิการศึกษา
- บุคลากรสายวิชาการที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก มีจาํ นวน ๑,๒๗๙ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๖๑.๓๔ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๓๕ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๒.๘๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี ๑,๒๔๔ คน)
โดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการยังมีสัดส่ วนวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กาํ หนดสัดส่ วนบุคลากรสายวิชาการต้องมีวฒ
ุ ิระดับ
ปริ ญญาเอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสัดส่ วน
วุฒิการศึกษามากกว่าเกณฑ์อยูร่ ้อยละ ๑.๓๔
- วุฒิปริ ญญาโท มีจาํ นวน ๗๑๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๔.๔๙ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๙๙ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี ๗๐๕ คน)
- วุฒิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๘๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔.๑๗ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด ลดลงจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี ๙๔ คน) คิดเป็ นร้อยละ ๗.๔๕
3. ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๗๘ คน
ก. ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีจาํ นวน ๖๑ คน แบ่งเป็ น
- ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า
จํานวน - คน (คิดเป็ นร้อยละ -)
- ระดับเชี่ยวชาญ
จํานวน - คน (คิดเป็ นร้อยละ -)
- ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๑๖ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๖.๒๓)
- ระดับชํานาญการ
จํานวน ๔๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๗.๒๑)
- ระดับปฏิบตั ิการ
จํานวน ๔ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖.๕๖)

-๙-

สถานภาพ)

ข. ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๑๗ คน แบ่งเป็ น
- ระดับชํานาญงานพิเศษ
จํานวน - คน (คิดเป็ นร้อยละ -)
- ระดับชํานาญงาน
จํานวน ๑๒ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๗๐.๕๙)
- ระดับปฏิบตั ิงาน
จํานวน ๕ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๙.๔๑)
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๒,๒๑๙ คน (รวมข้าราชการที่เปลี่ยน

ก. ระดับผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่า จํานวน ๒๔ คน
ข. ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีจาํ นวน ๒,๐๓๘ คน แบ่งเป็ น
- ระดับเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๐.๐๕)
- ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๑๖๖ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๘.๑๕)
- ระดับชํานาญการ
จํานวน ๓๘๒ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๗๔)
- ระดับปฏิบตั ิการ
จํานวน ๑,๔๘๙ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๗๓.๐๖)
ค. ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๑๗ คน แบ่งเป็ น
- ระดับชํานาญงานพิเศษ
จํานวน ๒ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๑.๒๗)
- ระดับชํานาญงาน
จํานวน ๑๐๖ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๗.๕๒)
- ระดับปฏิบตั ิงาน
จํานวน ๔๙ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๓๑.๒๑)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า สําหรับการรายงานอัตรากําลังบุคลากรขอให้แยกข้อมูลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติออกมาให้ชดั เจน และแก้ไขข้อมูลของคณะต่าง ๆ ที่คลาดเคลื่อนให้เป็ นปั จจุบนั ด้วย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า สําหรับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีวฒ
ุ ิต่าํ กว่าปริ ญญา
ตรี อยู่ ๓๒.๒% ซึ่ งเห็นว่า เป็ นจํานวนมากพอสมควร และทางสถาบันภาษาก็มีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนี้อยูพ่ อสมควร
มหาวิทยาลัยมีนโยบายหรื อมาตรการในการดําเนินการเรื่ องนี้อย่างไร
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เนื่องจากโครงสร้างอัตรากําลังของแต่ละคณะในบาง
ตําแหน่งได้กาํ หนดไว้วา่ ต้องมีวฒ
ุ ิต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี แต่เมื่อทํางานไปแล้วและได้ไปศึกษาต่อเมื่อจะเปลี่ยน
ตําแหน่งก็ตอ้ งมีการพิจารณา มิฉะนั้นจะไม่ตรงกับโครงสร้างที่กาํ หนดไว้เดิม
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขา้ ราชการมีความชัดเจนคือ เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ส่ วนพนักงานเงินรายได้ที่มีวุฒิต้งั แต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีนโยบายที่จะปรับเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ส่ วนกลุ่มที่มีวฒ
ุ ิต่าํ กว่าปริ ญญาตรี จะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ หากไม่เปลี่ยนก็ตอ้ งแจ้งให้ชดั เจนว่าจะไม่
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อหากยังไม่ได้กาํ หนดนโยบายขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปดําเนินการในเรื่ องนี้
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า สําหรับพนักงานราชการจะมีการปรับเลื่อนเงินเดือน

- ๑๐ ให้สูงขึ้นหรื อไม่
เงินเดือนเท่าใด

ประธานกล่าวว่า ไม่มีการปรับเลื่อนเงินเดือน เพราะมีบางตําแหน่งถูกรัฐบาลกําหนดว่าจะได้รับ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการต่อไป

๓.๑.๔ เรื่อง รายงานข้ อมูลข้ าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอ
รายงานข้อมูลจํานวนข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ รอบดังนี้
รอบที่ ๑ มีผแู ้ สดงความประสงค์ จํานวน ๑,๐๖๔ ราย (ดําเนินเรื่ องบําเหน็จบํานาญเรี ยบร้อยแล้ว)
แยกเป็ นสายวิชาการ ๓๑๑ ราย และสายสนับสนุนวิชาการ ๗๕๓ ราย
รอบที่ ๒ มีผแู ้ สดงความประสงค์ จํานวน ๘๒ ราย (อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเอกสาร)
แยกเป็ นสายวิชาการ ๖๑ ราย และสายสนับสนุนวิชาการ ๒๑ ราย
รวมทั้งสองรอบมีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๑,๑๔๖ ราย
คงเหลือข้าราชการที่ยงั ไม่เปลี่ยนสถานภาพอีก จํานวน ๓๑๙ ราย
แยกเป็ นสายวิชาการ ๒๖๒ ราย และสายสนับสนุนวิชาการ ๕๗ ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า สําหรับเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จะเป็ นรอบสุ ดท้ายของการเปลี่ยนสถานภาพที่ไม่ตอ้ งทํา
การประเมิน ขอให้คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน สํานัก แจ้งข้อมูลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาที่เป็ นข้าราชการทราบด้วยว่า ใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จะเป็ นรอบสุ ดท้ายของการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งมี
การประเมิน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๒.๑ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๓ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้

๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๓๔๕ ๖๕๗๔ และ ๖๕๘๔ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญา

- ๑๑ โท – เอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกไม่จาํ กัดสาขา”
๒. จ้างผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกจํานวน ๓ ราย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
ตําแหน่งเลขที่ ๖๓๔๕ ๖๕๗๔ และ ๖๕๘๔ สังกัดคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
๒.๑ นางสาวฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒.๒ นางสาวฝน นิลเขต ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วุฒิปริ ญญาโท ๑ ราย อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
๒.๓ นางสาววาสนา ศรี ปรัชญาอนันต์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ จํานวน ๓ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้

๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๕๓๗ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท - เอก เป็ น
“ปริ ญญาเอก สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางสาวกฤติยา เขื่อนเพชร เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก (ตําแหน่งเลขที่ ๖๕๓๗) คณะวิทยศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวกฤติยา เขื่อนเพชร เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

๓.๒.๓ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้

- ๑๒ ๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๔๖๕๒ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาเอกเป็ น “ปริ ญญาตรี
ทางการพยาบาล และปริ ญญาโท – เอก ทางด้านการพยาบาลชุมชนหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางสาวธนกมณ ลีศรี เป็ นพนักงามหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ ๔๖๕๒) คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวธนกมณ ลีศรี เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติตัดโอนอัตราและค่าจ้ างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไปตั้งจ่ายที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
จํานวน ๑๖ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมตั ิตดั โอนอัตรา
และค่าจ้างพนักงวานมหาวิทยาลัย สายวิชาการจํานวน ๑๖ ราย (ซึ่ งเป็ นผูเ้ ปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานเงินรายได้ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ผังเมือง ทั้งนี้ ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป ดังนี้
๑. นายเขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
๒. นางสาวสุ วดี ทองสุ กปลัง่ หรรษาสุ ขสิ น
๓. นายสุ ปรี ดี ฤทธิ รงค์
๔. นายพีรดร แก้วลาย
๕. นางสาววิจิตร บุษบา มารมย์
๖. นางสุ ดาภรณ์ สุ ดประเสริ ฐ
๗. นางสาวภาวิณี เอี่ยมตระกูล
๘. นางสาวฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
๙. นายภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
๑๐. นายเฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
๑๑. นายอวิรุทธ์ ศรี สุธาพรรณ
๑๒. นางสาวพิมลมาศ วรรณคนาพล
๑๓. นายศรี ศกั ดิ์ พัฒนวศิน
๑๔. นายภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

- ๑๓ ๑๕. นายนิรันดร ทองอรุ ณ
๑๖. นายสันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง จํานวน ๑๖ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๕ เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ขออนุมัติจ้างพนักงานเงินรายได้
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
จ้างนายวิทวัส ศรี แก้วณวรรณ เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท โดยให้ได้รับค่าจ้าง
27,130 บาท โดยมีเงื่อนไข “ ปริ ญญาโท – เอก สาขากายวิภาคศาสตร์” ทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายวิทวัส ศรี แก้วณวรรณ เป็ นพนักงานเงินรายได้
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๖ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขออนุมตั ิแต่งตั้งผู้รักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้ างานให้ ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้ างาน จํานวน ๕ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้

๑. กําหนดตําแหน่งเลขที่ ๒๕๐๖ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยสู ติกรรมสามัญ และ
แต่งตั้งนางพัชรี ทองแผ่น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่ง
พยาบาลชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ ๒๕๐๖ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยสู ติกรรมสามัญ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยสู ติกรรมสามัญ
๒. กําหนดตําแหน่งเลขที่ ๒๑๐๘ เป็ นตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม และแต่งตั้ง
นางภัทรา ทวีทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่งพยาบาล
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๒๑๐๘ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม ให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้าสาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชกรรมสามัญ
๓. กําหนดตําแหน่งเลขที่ ๑๖๒๔ เป็ นตําแหน่งหัวหน้าสาขาบริ การด่านหน้า และแต่งตั้งนางสาวศรี สุดา

- ๑๔ ตรงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ
ตําแหน่งเลขที่ ๑๖๒๔ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาบริ การด่านหน้า ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าสาขาบริ การด่านหน้า
โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น
๔. กําหนดตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๖ เป็ นตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลอายุรกรรม และแต่งตั้ง
นางปริ ศนา ปทุมอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่ง
พยาบาลชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๒๐๘๖ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลอายุรกรรม ให้ดาํ รง
ตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลอายุรกรรม โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยพิเศษยูงทอง ๑
๕. กําหนดตําแหน่งเลขที่ ๒๔๘๕ เป็ นตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลพิเศษ และแต่งตั้งนางบุญยวีร์
อินเฉิ ดฉาย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ
พิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๒๔๘๕ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาการพยาบาลพิเศษ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าสาขาการ
พยาบาลพิเศษ โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ่ วยวิสัญญี
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๕ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๗ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปตั้งจ่ายที่กองแผนงาน จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอตัดโอนอัตรา
และเงินเดือนนายสมควร ทรัพย์บาํ รุ ง พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (อัตราเลขที่ ๑๑๐๘ อัตราเงินเดือน ๔๗,๙๑๐ บาท) จากศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายา
กองบริ หารการวิจยั ไปตั้งจ่ายที่กองแผนงาน ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและเงินเดือนนายสมควร ทรัพย์บาํ รุ ง ให้ไปตั้งจ่ายที่
กองแผนงาน ตามที่เสนอ

๓.๒.๘ เรื่อง กองบริหารศูนย์ลาํ ปางขออนุมตั ิตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ของกองกลาง จํานวน ๑ อัตรา

- ๑๕ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองบริ หารศูนย์ลาํ ปางเสนอขอตัดโอนอัตราเลขที่
๖๗๒๑ วุฒิปริ ญญาตรี ไปตั้งจ่ายที่กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง โดยมีเงื่อนไขว่า หากกองบริ หารศูนย์ลาํ ปางได้รับจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จะดําเนิ นการคืนอัตราให้กบั กองกลางต่อไป ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปตั้ง
จ่ายที่กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง จํานวน ๑ อัตรา ตามที่เสนอ

๓.๒.๙ เรื่อง ศูนย์วิจัยค้ นคว้ าและพัฒนายาขออนุมัติกรอบอัตราและจ้ างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว ประจําปี งบประมาณ จํานวน ๒ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายาเสนอขอกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๒ อัตรา และจ้าง ดร.เรวัตชัย พลับประสิ ทธิ์ และ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุวตั ร รุ่ งพิสุทธิ พงษ์ เป็ นกรณี พิเศษ เนื่องจากอายุเกิน ๖๕ ปี บริ บูรณ์ (ค่าตอบแทน
๓๗,๖๘๐ บาท/เดือน) ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกรอบอัตราและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชัว่ คราว สังกัด
ศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนา จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๑๐ เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ขออนุมัติกรอบอัตราและจ้ าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
เสนอขอจัดสรรกรอบอัตราผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑ อัตรา และจ้าง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา หย่างอารี ค่าจ้างเดือนละ ๓๗,๖๘๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรกรอบอัตราและจ้างผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา

- ๑๖ หย่างอารี เป็ น ผูม้ ีความรู ้ความสามารถ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๑๑ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
จํานวน ๖ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราว จํานวน
๖ ราย เป็ นผูส้ อน ๔ ราย และผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย คือ
ตําแหน่งผูส้ อนอัตราค่าจ้าง ๒๐,๗๘๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ รายดังนี้
๑. Ms. Karen Gillon สัญชาติองั กฤษอายุ มีกาํ หนดการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. Mr. David James Healy มีกาํ หนด ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๓. Ms. Le Nguyen Lan Chi ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔. Mr. Adolf Scharf ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ อัตราค่าจ้าง ๓๒,๕๑๐บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท คือ
๕. Mr. Jean Stephane Combet โดยจ้างตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
(ขอจ้างย้อนหลังเป็ นกรณี พิเศษ)
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๗,๑๒๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท คือ
๖. Dr.Christopher Mark ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อนและ
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๖ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๑๒ เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติจ้างลูกจ้ างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอจ้าง
Dr. Goran Axel Adamson เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ อัตราค่าจ้าง ๓๓,๗๗๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ
๘,๐๐๐ บาทตั้งแต่วนั ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Dr.Goran Axel Adamson เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ ยวชาญ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

- ๑๗ ๓.๒.๑๓ เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมัติจ้างลูกจ้ างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสนอขอจ้าง
Mr. Peter Yong Chol Yu เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ อัตราค่าจ้าง ๓๒,๕๑๐ บาท ตั้งแต่
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Peter Yong Chol Yu เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ ยวชาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

๓.๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๓.๓.๑ เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติปรับแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได้ ๔ ปี
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์ เสนอขอปรับแผนอัตรากําลัง
พนักงานเงินรายได้ ๔ ปี โดยขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๒ อัตรา ตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน
บริ หาร เนื่ องจากคณะมีความต้องการผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้านบัญชี เพื่อปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีให้กบั โครงการ
บริ การสังคม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได้ ๔ ปี ของคณะนิติศาสตร์
ตามที่เสนอ

๓.๓.๒ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติกาํ หนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ที่บรรจุใหม่ต้องเข้ ารับการนิเทศอาจารย์ใหม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่และการประเมินเพือ่ ต่อสัญญาจ้างสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ นั้น เนื่ องจากในการประชุมหารื อร่ วมกันระหว่างรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิ การบดี
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน และผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อกําหนดหลักสู ตรโครงการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่

- ๑๘ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการอบรมการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning โดยปกติแล้วแยกกันจัด แต่การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ตอ้ งเข้ารับการปฐมนิเทศภายในเวลาสองปี ส่ วนการ
อบรม Active Learning มีการอบรมกี่ครั้งต่อปี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สําหรับการจัดอบรม Active Learning จะมี ๕ หลักสู ตรต่อปี แม้
จะไม่เข้าอบรม Active Learning ก็สามารถเข้าอบรมหลักสู ตรอื่นได้ที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ตอ้ งให้ฝ่ายวิชาการเห็นชอบ
ก่อน
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีขอเสนอว่า หากไม่ปฐมนิ เทศและไม่อบรม Active Learning จะไม่ได้รับการ
ต่อสัญญา ซึ่ งจะระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของสัญญา
๒. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ขั้นสู งกล่าวว่า สําหรับอาจารย์ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องเข้าอบรมด้วยหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า สําหรับอาจารย์ที่เปลี่ยนสถานภาพไม่บงั คับว่าต้องเข้าอบรม
๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี เห็นว่าควรรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาไม่เข้าอบรม
ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และฝ่ ายวิชาการรับประเด็นนี้ไปพิจารณา และ
การปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ตอ้ งเข้าร่ วมให้ครบทั้ง ๓ วัน
๔. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ที่ผา่ นมาเมื่อมีการจัดปฐมนิเทศแม้จะมาร่ วมไม่
ครบตามที่กาํ หนด แต่เมื่อมีการจัดครั้งต่อไปก็ยงั จะนับเวลาต่อให้ก็ยงั ไม่มาจนครบเวลาสองปี
ประธานกล่าวว่า วันที่อาจารย์ใหม่มารายงานตัวกับมหาวิทยาลัยฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และ
คณะต้องแจ้งข้อมูลว่า ต้องแจ้งว่า อาจารย์ใหม่ตอ้ งเข้าร่ วมการปฐมนิ เทศและอบรม Active Learning มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
การต่อสัญญา ซึ่ งอาจารย์ไม่ได้เป็ นอาจารย์ได้ทนั ที แต่ตอ้ งได้รับการฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนการสอนก่อน และยังต้อง
เรี ยนรู้วฒั นธรรมองค์กร และเรื่ องอื่น ๆ อีก จึงต้องเข้มงวดในเรื่ องนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่บรรจุใหม่ตอ้ งเข้า
รับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และฝ่ ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๔.๑ เรื่อง การรับตรงโดยใช้ ข้อสอบกลาง (TU STAR)
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่

- ๑๙ ๑๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับตัวอย่างข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัย (TU-STAR) ดังนี้
๑. วิชา Critical Thinking Reading and Writing : ทักษะการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
๒. วิชา Modern World Literacy : ความเท่าทันโลกสมัยใหม่
การดําเนิ นการของฝ่ ายวิชาการ
๑. ได้ศึกษาลักษณะข้อสอบ Critical Thinking ของต่างประเทศแล้ว พบว่า มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับ
ข้อสอบ TU-STAR จึงขอเสนอให้ใช้ขอ้ สอบตามรู ปแบบเดิม
๒. กําหนดเนื้อหาวิชา Modern World Literacy ให้ครอบคลุมเนื้อหา ๕ ด้าน ดังนี้
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๒ ด้านสังคม/วัฒนธรรม
๒.๓ ด้านการเมือง
๒.๔ ด้านเทคโนโลยี
๒.๕ ด้านสุ ขภาพ
๓. ผลสํารวจความประสงค์การใช้ขอ้ สอบกลาง TU-STAR จาก ๒๖ คณะ/หน่วยงาน ซึ่ งได้นาํ เสนอ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น มีขอ้ สรุ ปดังนี้
๓.๑ คณะที่ประสงค์ใช้ขอ้ สอบกลางของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๕ คณะ ดังนี้
สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๘ คณะ
๗ คณะ
๑) พาณิ ชยศาสตร์ ฯ ๒) เศรษฐศาสตร์ ๓) สังคม
๑) วิทยาศาสตร์ ฯ ๒) สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ๓) สถาบัน
สงเคราะห์ฯ
สิ รินธรฯ
๔) ศิลปศาสตร์ ๕) ศิลปกรรมศาสตร์ ๖) วิทยาลัย
๔) แพทยศาสตร์ ๕) สหเวชศาสตร์ ๖) พยาบาลศาสตร์
นวัตกรรม
และ ๗) สาธารณสุ ขศาสตร์
๗) วิทยาลัยสหวิทยาการ และ ๘) วิทยาการเรี ยนรู ้ฯ
๓.๒ คณะที่ไม่ประสงค์ใช้ขอ้ สอบกลาง/ไม่เกี่ยวข้อง จํานวน ๑๑ คณะ ดังนี้
สายสังคมศาสตร์ ฯ
สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
รายละเอียด
๖ คณะ
๕ คณะ
๑. ไม่มีการรับตรงโครงการปกติ ๗ คณะ

๑) วารสารศาสตร์ ฯ

๑) เภสัชศาสตร์

๒) สังคมวิทยาฯ

๒) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

๓) วิทยาลัยนานาชาติปรี ดีฯ

๓) วิทยาลัยแพทย์ฯ จุฬาภรณ์

๔) วิทยาลัยฯ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์

- ๒๐ รายละเอียด
๒. รับตรง โดยให้ยนื่ คะแนนของ สทศ. ๒

สายสังคมศาสตร์ ฯ

สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ

๖ คณะ

๕ คณะ

-

๑) วิศวกรรมฯ ๒) ทันตแพทยฯ

คณะ
๓. รับตรง โดยใช้เฉพาะข้อสอบวิชาเฉพาะของ ๑) นิติศาสตร์ ๒) รัฐศาสตร์

-

คณะ ๒ คณะ
การดําเนิ นการในขั้นตอนต่อไป
๑. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ จํานวน ๕-๗ คน/วิชา โดยให้หวั หน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
เสนอรายชื่อคณาจารย์ร่วมเป็ นกรรมการออกข้อสอบ ทั้งนี้ หากคณะให้ความสนใจเป็ นพิเศษในวิชาใด สามารถเสนอ
รายชื่อกรรมการออกข้อสอบในวิชานั้น ๆ ได้
๒. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการกลัน่ กรองข้อสอบ จํานวน ๓ คน
๓. มอบหมายให้ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART) ซึ่งมี
ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการผูเ้ ข้าสอบที่มีจาํ นวนมาก เป็ นผูจ้ ดั สอบ TU-STAR และจัดส่ งค่าธรรมเนียม
ให้มหาวิทยาลัย
๔. แต่ละคณะยังคงได้รับงบประมาณจากค่าสมัครสอบคัดเลือกโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย
ตามเดิม ซึ่ งคณะสามารถนําไปใช้สอบสัมภาษณ์หรื อสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์ ขอกลับไปหารื อภายในคณะอีกครั้งหนึ่งกรณี ไม่
ประสงค์ใช้ขอ้ สอบกลาง ประเด็นที่สองมีความสนใจเรื่ องวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่ไม่มีวชิ าอื่นปน แต่ในเมนูไม่มี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เนื่องจากเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนหนึ่งของ Aptitude
หมายความว่า ต้องมี Critical Thinking ต้องมี Communication ในทางปฏิบตั ิเมื่อสอบเมนูน้ ีไปแล้วคณะจะได้ใน ๓ ส่ วน
แต่ในการให้คะแนนคณะอาจจะให้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่าวิชาอื่น
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ให้เลือกเมนูที่มีสองวิชานี้แล้วเลือกให้น้ าํ หนักคะแนนไปที่วชิ าที่
ต้องการ และหากไม่ใช้ขอ้ สอบ TU STAR แต่คณะสามารถให้ฝ่ายวิชาการช่วยจัดสอบให้ได้ใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ คณะสามารถออกข้อสอบแล้วส่ งมาให้ฝ่ายวิชาการโดยอาจจะทําเป็ น
ข้อสอบ TU - STAR เมนูอื่นเพิ่มเติมให้ โดยจะจัดสอบให้และดําเนินการกลัน่ กรองและคณะก็กาํ หนดว่า หากจะสอบเข้า
คณะรัฐศาสตร์ ให้นาํ คะแนนนี้มายืน่
๒. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า วิทยาลัยนวัตกรรมขอกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ ง และเห็นว่า

- ๒๑ ข้อสอบ TU - STAR เหมือนเป็ นตัวแทนของ SMART และคะแนนภาษาอังกฤษก็มีเกณฑ์แยกอยูแ่ ล้ว และหลักสู ตร
นานาชาติของ TU - STAR เป็ นข้อสอบภาษาไทยใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่ได้ทาํ สําหรับหลักสู ตรนานาชาติ
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับโครงการพิเศษหลักสู ตรภาษาไทยสนใจจะใช้เมนูขอ้ สอบ
TU - STAR ๐๓ ซึ่ งมีวชิ าครบ และหากมีวชิ าเฉพาะต่างหากก็จะใช้ TU-STAR ๐๓ และให้ฝ่ายวิชาการจัด TU-STAR
เฉพาะต่างหากให้ได้ใช่หรื อไม่
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า ตามที่รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการสอบถามว่า จะใช้
ข้อสอบ TU-STAR แทนข้อสอบของ สทศ. ได้หรื อไม่ การที่แจ้งว่า ใช้ขอ้ สอบของ สทศ. เพราะเห็นว่า นักศึกษามีการ
สอบหลายแห่ง และเป็ นภาระงานกับนักศึกษาและผูป้ กครอง ซึ่งต่อไปอาจจะมีการทําข้อสอบรับตรงของแต่ละสถาบัน
ออกมาอีก นักศึกษาก็จะต้องไปสอบตรงหลายแห่งมากขึ้น เป็ นไปได้หรื อไม่วา่ จะใช้ขอ้ สอบรู ปแบบเดียว เช่น ใช้ของ
สทศ. คือ ข้อสอบ O-NET
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถทําได้ไม่มีปัญหาใด แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยทําคือ การทําให้นกั ศึกษา
ต้องสอบทุกคณะในธรรมศาสตร์ มาสอบรวมกันเพียงครั้งเดียว แต่ยงั ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กบั สทศ. หากต้องการ
ใช้ขอ้ สอบของ สทศ. ก็ไม่มีปัญหาใด
๕. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทย์ศาสตร์ จะคล้ายกับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เฉพาะโครงการที่รับตรงเอง เพราะมีกลุ่มหนึ่งที่รับผ่านแอดมิชชันคณะแพทย์ต่าง ๆ จะรวมกันอยูแ่ ล้ว ซึ่ งจะไม่ได้แยก
ออกมา แต่คณะแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มหรื อแพทย์ชนบทก็จะใช้ขอ้ สอบ TU-STAR
ประธานกล่าวว่า ขณะนี้มีคณะที่ประสงค์ใช้ขอ้ สอบกลางของมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๕ คณะ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยก็จะช่วยคณะในส่ วนนี้
๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า หากคณะรัฐศาสตร์ เลือกใช้เมนู STAR ๐๓ และคณะออกข้อสอบมา
เพิ่มให้ ในกรณี น้ ีคณะจะขอให้นกั ศึกษาสอบรอบเดียวได้หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า วิชาที่คณะรัฐศาสตร์ ออกข้อสอบให้สามารถสอบรอบเดียวได้ แต่
เมนูอื่น ๆ จะสอบรอบใดก็ได้
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถระบุได้ เช่น เมนู STAR ๐๓ คณะรัฐศาสตร์ จะใช้สอบในรอบ
เดือนมิถุนายนเท่านั้น สามารถกําหนดได้ แต่ตอ้ งมีการแจ้งรายละเอียดกับนักศึกษา
๗. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอนํากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พิจารณาจากตัวข้อสอบแล้วเห็นว่า ในด้าน Academic ต้องมีการออกข้อสอบเองบ้างเพราะมีการสอบเฉพาะทาง
พอสมควร ประเด็นที่สอง ในส่ วนของการสอบทักษะเฉพาะของคณะ/หน่วยงาน ให้แต่ละคณะจัดสอบเอง โดยอาจจัด
สอบวิชาเฉพาะในช่วงเช้าและสอบสัมภาษณ์ในช่วงบาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่สามารถทําได้ในเรื่ องนี้ เพราะทักษะ
เฉพาะ เช่น ด้านการละคอนต้องใช้เวลาถึงสองวัน ซึ่ งจะใช้เวลามากกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด

- ๒๒ ๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์ ขอใช้ขอ้ สอบกลาง TU-STAR ของ
มหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากนักศึกษาจะได้สอบหลายครั้งในหนึ่งปี
๙. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า คะแนนที่นกั ศึกษาจะนํามาใช้คือ คะแนนที่
สอบในแต่ละรอบใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า คะแนนการสอบนั้นแยกเป็ นรายวิชาอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้นให้คณะ
ใช้ดุลพินิจว่าจะให้นาํ คะแนนแต่ละวิชาในแต่ละเมนูมารวมกันได้หรื อไม่
๑๐. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เรื่ องการสอบภาษาอังกฤษ ในปั จจุบนั นักศึกษาไทยค่อนข้างอ่อน
ภาษาอังกฤษ คะแนนที่อยูใ่ นส่ วนของ Communicative in English มีจาํ นวน ๔๐ ข้อ ค่อนข้างกังวลว่า การคัดกรองด้วย
คะแนนเพียง ๔๐ ข้อ จะเพียงพอในการได้นกั ศึกษาที่มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษจริ งหรื อไม่
๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถแบ่งค่านํ้าหนักได้ใช่หรื อไม่ เช่น หากเลือก
เมนู STAR ๐๑ สามารถแบ่งค่านํ้าหนักได้ใช่หรื อไม่วา่ จะใช้คะแนนวิชาใดมากกว่า นอกเหนือจาก TU-STAR แล้วยังให้
สอบข้อเขียนของคณะเพิ่มเติมได้ใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ใช่เป็ นเช่นนั้น เข้าใจว่าทุกคณะก็ตอ้ งสอบเพิม่ เพราะต้องมีวชิ าเฉพาะทาง
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สําหรับวิชาภาษาอังกฤษได้ให้ผทู ้ ี่ออกข้อสอบพิจารณาแล้วและ
ข้อสอบ ๔๐ ข้อต้องใช้เวลาถึง ๖๐ นาที และมี Indiscriminate level ค่อนข้างดีในการทดสอบข้อสอบ ซึ่ งเรื่ อง
ภาษาอังกฤษนั้นให้ความสําคัญค่อนข้างมาก ส่ วนคณะที่จะสอบวิชาเฉพาะของตัวเองหากทําได้ท้งั สองแบบคือ สอบ
ควบคู่ไปกับข้อสอบ TU-STAR หรื อใช้ขอ้ สอบ TU-STAR ในการคัดกรองนักศึกษาแล้วจึงใช้ขอ้ สอบเฉพาะของคณะ
คัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง จะทําให้คณะลดภาระด้านการจัดการของคณะได้ คณะก็จะมุ่งเน้นแต่เรื่ องวิชาการในการออก
ข้อสอบของคณะเท่านั้น
๑๒. ผูแ้ ทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การรับตรงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้คะแนน
PAT ๑ PAT ๒ และ PAT ๓ วิชาความถนัดทางวิศวกรรม โครงการรับตรงหากใช้ขอ้ สอบ TU-STAR จะเป็ นการทําให้
นักศึกษาสอบหลายรู ปแบบมากขึ้น หากเป็ นโครงการรับตรงที่อาํ นวยความสะดวกให้นกั ศึกษาควรจะใช้คะแนน PAT
เพราะสะดวกกว่าและสมัครได้ง่ายกว่า
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า การสอบตรงหากนักศึกษาสอบได้ครั้งเดียวก็เหมือนต้องตั้ง
ความหวังไว้กบั การสอบครั้งนั้น แต่หากใช้ขอ้ สอบ TU-STAR นักศึกษาจะมีโอกาสสอบได้หลายครั้ง และเป็ นการให้
โอกาสนักศึกษาเพิ่มขึ้น สําหรับคณะที่จะกลับไปทบทวนขอให้แจ้งมายังฝ่ ายวิชาการภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อดําเนินการ
ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการดําเนิ นการการรับตรงโดยใช้ขอ้ สอบกลาง (TU-STAR)
ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ และให้คณะที่ตอ้ งการกลับไปทบทวนเรื่ องการใช้ขอ้ สอบกลางในการรับตรงเสนอเรื่ องกลับมา
ยังฝ่ ายวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๒๓ ๔.๒ เรื่อง มาตรการด้ านการเรียนรู้และด้ านการวัดผล
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า จากการประชุมร่ วมระหว่างฝ่ ายวิชาการกับฝ่ ายการนักศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องมาตรการด้านการเรี ยนรู ้และด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้
เสนอ ๒ มาตรการเพื่อให้ดาํ เนินการ ดังนี้
๑. มาตรการด้านการเรี ยนรู ้
๑.๑ Instructors : อาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านการอบรมการสอนแบบ Active Learning ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒
ชัว่ โมงในหลักสู ตรที่ฝ่ายวิชาการจัดหรื อหลักสู ตรที่ผา่ ยวิชาการเห็นชอบภายใน ๒ ปี ก่อนการต่อสัญญาครั้งแรก
๑.๒ Courses : เพิ่มจํานวนวิชาที่สอนแบบ Active Learning และ Service Learning ในทุกคณะทัว่ ทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยปั จจุบนั มีวชิ าที่สอนแบบ Active Learning และ Service Learning
๑.๓ Facility : จัดและปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการเรี ยนการสอน และสถานที่เพื่อให้
นักศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้ ทั้งจากคณะและส่ วนกลาง โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสํารวจรายคณะ
๑.๔ Activity : เพิ่มกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่มุ่งให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ตวั นักศึกษาเอง โดยเฉพาะการ
ร่ วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. มาตรการด้านการวัดผล
๒.๑ ให้การวัดผลเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้
- การวัดผลด้วยการสอบไม่ควรเกินร้อยละ ๗๐
- การวัดผลด้วยการสอบต้องเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ กล่าวคือ
วัดความรู ้ตรง ๆ ไม่เกินร้อยละ ๓๐
๒.๒ การสอบใด ๆ ระหว่างภาคการศึกษาให้คืนกระดาษคําตอบให้กบั นักศึกษาและมีขอ้ มูล
ย้อนกลับเพื่อให้นกั ศึกษาพัฒนาการเรี ยนรู ้ ภายในเวลาที่เหมาะสม เช่น การสอบกลางภาค ต้องคืนกระดาษคําตอบให้
นักศึกษาก่อนกําหนดเพิ่ม-ถอนรายวิชา ๑ สัปดาห์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นแนวทางที่จะให้แต่ละคณะไปพิจารณาแต่ยงั ไม่ได้มีการใช้บงั คับ
๒. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า มาตรการด้านการวัดผลจะเป็ นเรื่ องของการสอบ
ทั้งหมด คือ การวัดผลด้วยการสอบไม่ควรเกินร้อยละ ๗๐ และการวัดผลด้วยการสอบต้องเป็ นการประยุกต์ใช้ความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ กล่าวคือ วัดความรู ้ต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ ๓๐
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่ได้กล่าวถึงเรื่ อง ๓๐% คณะสามารถทําวิธีใดก็ได้
๓. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า เรื่ องที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมศาสตร์
และทําให้เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนําคือ เรื่ องการคืนกระดาษคําตอบให้นกั ศึกษา และมีขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้นกั ศึกษา

- ๒๔ พัฒนาการเรี ยนรู ้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศการคืนกระดาษคําตอบเป็ นเรื่ องปกติ กรณี น้ ีจะ
เป็ นการเพิ่มภาระในช่วงแรกให้กบั อาจารย์ แต่เข้าใจว่าบางคณะหรื อบางวิชาการก็มีการทําเช่นนี้อยูแ่ ล้ว
ผูแ้ ทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า หากคืนข้อสอบให้นกั ศึกษาแล้วนักศึกษาไปแก้ขอ้ สอบ
แล้วนํามาโต้แย้ง หากเป็ นข้อสอบข้อเขียนอาจจะตรวจสอบได้ยาก
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ขั้นสู งกล่าวว่า ในกรณี น้ ีวฒั นธรรมของนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติจะไม่
เหมือนกัน เพราะนักศึกษาไทยเมื่อได้รับข้อสอบคืนก็จะนําไปให้เพื่อนดู แต่ในวิชาที่ตนเองสอนจะให้ดูขอ้ สอบภายใน
ห้องแล้วเก็บคืน
๔. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพากรมนุษย์กล่าวว่า ข้อสอบเป็ นเอกสารทางราชการใช่หรื อไม่ หากเป็ น
เอกสารทางราชการแล้วให้นกั ศึกษาไปจะมีผลใดหรื อไม่
๕. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า ข้อสอบของสถาบันภาษาในระดับปริ ญญาตรี จะมีการทําคลัง
ข้อสอบซึ่ งเมื่อนําข้อสอบไปให้นกั ศึกษาดูแล้วต้องเก็บข้อสอบคืนคลังข้อสอบ
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด ให้เก็บข้อสอบคืนคลังตามปกติ
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวว่า เห็นว่าควรเฉลยข้อสอบให้นกั ศึกษาทราบมากกว่าที่
จะแจกกระดาษคําตอบคืนให้นกั ศึกษา
๗. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า สําหรับคณะพาณิ ชย์เอกสารข้อสอบทุกอย่างต้อง
เก็บเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ
๘. ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
๙. คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองกล่าวว่า สําหรับคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมืองขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีวชิ าที่เปิ ดสอน ๑๙๒ วิชา และมีวชิ า Active Learning ๑๓๓ วิชา ขอให้ฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า ตรงกับข้อมูลของคณะหรื อไม่
๑๐. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
นําข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบมาตรการด้านการเรี ยนรู ้และด้านการวัดผล และให้
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๕.๑ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้ วยกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แถลงว่า ด้วยฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้ได้เห็น
ความสําคัญของการทํากิจกรรมนักศึกษากิจกรรมซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ส่ งเสริ มพลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็ นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ท้งั ด้าน

- ๒๕ สติปัญญา ร่ างกายและจิตใจ โดยให้นกั ศึกษาได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจตามความ
สนใจของนักศึกษาทางด้านกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษา การบําเพ็ญประโยชน์ การเรี ยนรู้และ
การมีส่วนร่ วมกับชุมชนอันเป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้จึงเห็นสมควร
จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยกองทุนเงินอุดหนุ นกิจกรรมนักศึกษาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาสําหรับสร้างทักษะแก่นกั ศึกษาในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยกองทุนเงินอุดหนุน
กิจกรรมนักศึกษา และให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๒ เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การจัดทํางบประมาณจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า ฝ่ ายวางแผนขอเสนอกรอบยุทธศาสตร์ การ
จัดทํางบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการจัดทํางบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์/แหล่งงบ

ข้อเสนอกรอบ
ยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๙
๑. ยุทธศาสตร์ภาพรวม (งบรายจ่ายประจําและงบดําเนินงาน : งบยุทธศาสตร์
๑.๑ งบสํานักงานอธิการบดี
๓๐ : ๗๐ ๓๐ : ๗๐ ๓๐ : ๗๐ ๒๕ : ๗๕ ๒๖ : ๗๔ ๒๓ : ๗๗
๓๐ : ๗๐
๑.๒ งบคณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาล/ ๔๐ : ๖๐ ๔๐ : ๖๐ ๔๐ : ๖๐ ๔๒ : ๕๘ ๓๘ : ๖๒ ๓๖ : ๖๔
๔๐ : ๖๐
หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการสอน

ยุทธศาสตร์/แหล่งงบ

กรอบยุทธศาสตร์

ผลการจัดทํางบประมาณ

กรอบยุทธศาสตร์
ผลการจัดทํางบประมาณ
ข้อเสนอกรอบ
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ปี
๒๕๖๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจยั
๒.๑ งบสํานักงานอธิการบดี
ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ๖.๔๘% ๘.๓๕% ๗.๔๙% ไม่นอ้ ยกว่า ๗%
๖%
๗%
๗%
๒.๒ งบคณะ/ สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานที่ ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ๗.๔๕% ๕.๓๓% ๗.๖๐% ไม่นอ้ ยกว่า ๔%
จัดการเรี ยนการสอน
๓%
๔%
๔%

- ๒๖ ยุทธศาสตร์/แหล่งงบ

๒.๓ งบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็ น
นานาชาติ
๓.๑ งบสํานักงานอธิการบดี
๓.๒ งบคณะ/ สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานที่
จัดการเรี ยนการสอน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
/Active learning
๔.๑ งบสํานักงานอธิการบดี

กรอบยุทธศาสตร์
ผลการจัดทํางบประมาณ
ข้อเสนอกรอบ
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ปี
๒๕๖๐
ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ๐.๖๖% ๐.๖๙%
๑%
ไม่นอ้ ยกว่า ๑%
๑%
๑%
๑%

ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๑% ๓.๘๘% ๔.๐๒% ไม่นอ้ ยกว่า ๔%
๔%
๔%
๔%
ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ๕.๑๐% ๖.๐๔% ๖.๔๔% ไม่นอ้ ยกว่า ๓%
๒%
๓%
๓%

ไม่นอ้ ยกว่า
๒๐%
๔.๒ งบคณะ/ สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานที่จดั การเรี ยนการ ไม่นอ้ ยกว่า
สอน
๒๕%

ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐%

๔๓.๒๘% ๓๘.๑๙% ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐%
/ ๑%
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕% ๓๐.๖๔% ๓๗.๗๙% ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕%
/๑%

หมายเหตุ : Active learning หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องออกแรงในการคิดวิเคราะห์ และ
ค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาโดยผูส้ อนมีหน้าที่หลักในการบริ หารการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครอบคลุมการ
บรรยายเฉพาะองค์ความรู ้ท่ีสําคัญ การออกแบบกลไกลที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การทําหน้าที่
แนะนํา (Guide) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) และผลักดันให้ผเู ้ รี ยนก้าวหน้าไปตามศักยภาพของตนองให้ได้มากที่สุด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๗,๗๕๔.๗๓๕ ล้านบาท ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
๑,๖๐๒.๖๓๗ ล้านบาท
๒. งบประมาณรายจ่ายจากได้หน่วยงาน

๖,๑๕๒.๐๙๘ ล้านบาท

- ๒๗ สภามหาวิทยาลัย มีนโยบายให้จดั ทํางบประมาณเพิม่ เติมได้ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่ งครั้งนี้เป็ นการพิจารณาการ
จัดทํางบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑ จํานวน ๒๔๒.๕๑๒ ล้านบาท ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
๒. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน

๓.๑๐๐ ล้านบาท
๒๓๙.๔๑๒ ล้านบาท

เกณฑ์การนําเงินสะสมมาใช้ต้ งั เป็ นงบประมาณรายจ่าย (ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ให้นาํ เงินสะสมมาใช้เพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุ ภณั ฑ์ ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง และทุนการศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาโทและเอก
๒. กําหนดเพดานค่าร้อยละของเงินสะสมที่นาํ มาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่ายที่แตกต่างกันตามวงเงิน
สะสมที่แต่ละหน่วยงานมี โดยแยกเป็ นเพดานวงเงินรวม และเพดานเป็ นงบดําเนินงาน ดังนี้
วงเงินสะสม
ร้อยละของเงินสะสมที่นาํ มาเป็ นงบประมาณรายจ่าย
วงเงินรวม
วงเงินที่นาํ มาใช้เป็ นงบดําเนิ นการ
๑. ตํ่ากว่า ๕๐ ล้านบาท
ไม่เกิน ๑๕
ไม่เกิน ๕
๒. ตั้งแต่ ๕๐-๓๐๐ ล้านบาท
ไม่เกิน ๑๒.๕
ไม่เกิน ๔
๓. ตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
ไม่เกิน ๑๐
ไม่เกิน ๓
งบรายได้มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายได้เพิม่ เติมครั้งที่ ๑ มาจากเงินนําส่ งมหาวิทยาลัยจากสํานักงานจัดการทรัพย์สิน
๓.๑๐๐ ล้านบาท
งบรายได้หน่วยงาน
มี ๑๕ หน่วยงานที่จดั ทํางบเพิ่มเติม ระหว่างปี ครั้งที่ ๑ ดังนี้
๑. หน่วยงานไม่ขอใช้เงินสะสม สําหรับจัดทํางบเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ มีรายได้เพิ่มเติมและ/หรื อใช้เงินจาก
การตั้งงบประมาณเกินดุลจํานวน ๖ หน่วยงาน
(๑) คณะนิติศาสตร์ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) คณะสหเวชศาสตร์ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
(๔) สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษา
(๕) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
(๖) สถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
๒. หน่วยงานที่ขอใช้เงินสะสม สําหรับการการจัดทํางบเพิ่มเติมครั้งที่ ๑
๒.๑ ขออนุมตั ิใช้เงินสะสมเพิ่มในครั้งที่ ๑ และเป็ นไปตามเกณฑ์ จํานวน ๓ หน่วยงาน

- ๒๘ (๑) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(๒) คณะทันตแพทยศาสตร์
(๓) คณะเภสัชศาสตร์
๒.๒ ขออนุมตั ิใช้เงินสะสมเพิ่มในครั้งที่ ๑ และไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ จํานวน ๖ หน่วยงาน
(๑) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๓) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(๔) สํานักหอสมุด
(๕) ศูนย์บริ การการกีฬา
(๖) สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑ ตามที่เสนอ

๕.๔ เรื่อง การปรับลดงบประมาณศูนย์ลาํ ปาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา และหอพักบุคลากร ศูนย์ลาํ ปาง ให้แก่สาํ นักงานจัดการทรัพย์สิน จึงทําให้ศูนย์ลาํ ปาง มี
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายได้และรายจ่ายของหอพักนักศึกษา และหอพักบุคลากร ดังนี้
๑. ประมาณการรายได้ จากเดิม ๖๗,๒๖๒,๒๐๐ บาท ขอปรับลดเป็ น ๕๘,๘๒๑,๒๐๐ บาท
๒. ประมาณการรายจ่าย จากเดิม ๖๗,๒๖๒,๒๐๐ บาท ขอปรับลดเป็ น ๕๘,๘๒๑,๒๐๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับลดงบประมาณศูนย์ลาํ ปาง ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

วาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๖.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต้งั แต่
วันที่ ๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่ งจะมีขอ้ มูล ๓ ด้าน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั

- ๒๙ ความเป็ นนานาชาติ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและให้ความรู ้แก่สังคม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เรื่อง กําหนดวันเปิ ด-ปิ ด ภาคการศึกษาประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ (แก้ ไขเปิ ดภาค
การศึกษา ๒/๒๕๕๙)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สาํ นักทะเบียนและ
ประมวลผลได้นาํ กําหนดวันเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยมีมติให้
กําหนดเป็ นหลักการในการเปิ ดภาคการศึกษาที่สองประจําปี การศึกษาเป็ นวันจันทร์ หลังจากช่วงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนั้น สําหรับในปี การศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมีกาํ หนดระหว่าง
วันที่ ๑๒-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนั้นสํานักทะเบียนและประมวลผลจึงได้ดาํ เนินการกําหนดวันเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาที่
สองใหม่ จากกําหนดเดิมคือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ใหม่เป็ นวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรม
หลักการ
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
๑
๒
วัดเปิ ดภาค ภาค ๑ เปิ ดภาควันจันทร์ แรกนับจาก
๑๕ สิ งหาคม ๒๓ มกราคม ๑๙ มิถุนายน
การศึกษา วันที่ ๑๕ เดือนสิ งหาคมของแต่ละปี
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
การศึกษา หากตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ให้เปิ ดภาคในวันทําการถัดไป
ภาค ๒ เปิ ดภาควันจันทร์ หลังจากช่วง
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยของเดือนมกราคม
ภาคฤดูร้อน เปิ ดภาควันจันทร์ สัปดาห์
ที่ ๓ ของเดือนมิถุนายน
วันสุ ดท้ายของ เสาร์ สปั ดาห์ที่ ๑๖ ของภาค ๑ และภาค ๓ ธันวาคม ๒๐ พฤษภาคม ๒๘ กรกฎาคม
ภาคการศึกษา ๒ (ภาคฤดูร้อนเรี ยน ๖ สัปดาห์)
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
วันปิ ดภาคและ วันถัดจากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา ๔ ธันวาคม ๒๑ พฤษภาคม ๒๙ กรกฎาคม
วันสําเร็ จ
ของแต่ละภาค
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
การศึกษา

- ๓๐ กิจกรรม

หลักการ

ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
๑
๒
ช่วงของการ วันถัดจากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา
๖-๒๘
๒๒-๓๑
๓๑ กรกฎาคม
สอบปลายภาค จํานวน ๒๐ วัน สําหรับภาค ๑ และ ๒
ธันวาคม พฤษภาคม และ
และ ๓
และจํานวน ๔ วันสําหรับภาคฤดูร้อน
๒๕๕๙
๑-๑๐ มิถุนายน
สิ งหาคม
๒๕๖๐
๒๕๖๐
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๓ เรื่อง กําหนดวันจัดกิจกรรมวัน Pre TU และวันปฐมนิเทศ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาได้ร่วมกันกําหนดจัดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
วันปฐมนิ เทศ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันรับเพื่อนใหม่ วันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙
วัน Pre TU วันที่ ๓-๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ซึ่ งจะขอความอนุ เคราะห์คณะต่าง ๆ งดกิจกรรมของคณะในช่วงวัน Pre TU เพราะนักศึกษาที่เข้าใหม่
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด และงดการเรี ยนการสอนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ เรื่อง การจัดสรรโควตาพิเศษการเลื่อนเงินเดือนข้ าราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จดั สรรวงเงินให้กบั คณบดีเพื่อจัดสรรให้แก่
ข้าราชการทั้งหลาย แต่เนื่ องจากในปั จจุบนั มีขา้ ราชการเหลือไม่มาก ทําให้วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในภาพรวมมีอย่าง
จํากัด จึงไม่สามารถจัดสรรสรรไปตามโควตาเดิมได้ มหาวิทยาลัยจึงจะรวมโควตาไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดย
ปกติจะมีผไู ้ ด้สองขั้น ๑ ใน ๕ คนขึ้นไป แต่ในปั จจุบนั เหลือข้าราชการไม่มากจึงจะไม่จดั สรรโควตาพิเศษเพิ่ม ขอให้
คณบดีไปพิจารณาว่า มีโควตาข้าราชการกี่คนแล้วให้ดาํ เนิ นการไปตามนั้น หากคณบดีเห็นว่า ต้องการให้บุคคลใดเป็ น
พิเศษให้เสนอมาที่อธิ การบดีเพื่อพิจารณาเป็ นรายกรณี ไป และขอให้เสนอเรื่ องมาภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

- ๓๑ ประเด็นที่สอง กรณี ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาสอบถามว่า หากเปลี่ยนสถานภาพ
ในเดือนเมษายนก็จะเป็ นข้าราชการ ๖ เดือน และเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ๖ เดือน กรณี น้ ีจะทําอย่างไร หรื อ ๖ เดือนที่
เป็ นข้าราชการก็จะพิจารณาในฐานะข้าราชการ ส่ วนอีก ๖ เดือนของพนักงานก็จะพิจารณาในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า กรณี ที่มีหนังสื อส่ งมายังหน่วยงานต่าง ๆ ว่า ผูท้ ี่
เปลี่ยนสถานภาพในรอบวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะประเมินผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ แต่ในส่ วนของข้าราชการจะสิ้ นสุ ดการประเมินในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม เพราะฉะนั้นช่วงงานของเดือนมิถุนายน
จะไม่ได้ถูกนับในส่ วนของผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพในรอบวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่ งทางคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ได้หารื อกันแล้วและจะอนุ โลมในส่ วนนี้ ส่ วนมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายอย่างไร
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยก็คงจะอนุโลมเช่นเดียวกัน
๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีเป็ นปั ญหาที่คณะเศรษฐศาสตร์ วา่ จะนับผลงาน ๑๒
เดือน หรื อ ๑๔ เดือน หากกําหนดเป็ น ๑๓ เดือนอาจจะมีผลในเรื่ องกําหนดการส่ งวิทยานิพนธ์ในเดือนสิ งหาคม ส่ วนนี้
จะให้นบั อย่างไรหรื อจะนําไปพิจารณาในปี ต่อไป เพราะนอกจากวิทยานิพนธ์แล้วยังมีผลงานในช่วงภาคฤดูร้อน เพราะ
ปกติการนับผลงานนอกจากช่วยการเรี ยนการสอนแล้วอาจารย์อาจจะนําผลงานในภาคฤดูร้อนมาทําผลงานทางวิชาการ
อาจจะทําให้ผลงานในปี นั้น ๆ ต้องนําไปพิจารณาในปี ต่อไป
ประธานกล่าวว่า เดิมก็ไม่นบั เดือนที่ ๑๓ หรื อ ๑๔ อยูแ่ ล้ว เพราะจะนําไปนับในปี ถัดไป แต่กรณี ของ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีจะขอเสนอยกเว้นเฉพาะบางเรื่ อง ขอกําหนดเป็ น ๑๓ เดือนได้หรื อไม่
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากเรื่ องของวิทยานิพนธ์ยงั มีวชิ าที่เปิ ดภาคฤดูร้อนจะนับ
อย่างไร
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีให้นบั เป็ นเดือน ไม่ได้นบั เป็ นปี การศึกษา
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า กรณี ขา้ ราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเมื่อรอบที่ผา่ นมา ๖ เดือนแรกให้
พิจารณาแบบข้าราชการและ ๖ เดือนหลังให้พิจารณาแบบพนักงานมหาวิทยาลัย แล้ว ๖ เดือนหลังจะคิดวงเงินใหม่หรื อ
ใช้วงเงินเดิมในการพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ให้ใช้วงเงินใหม่ในการคํานวณ
๔. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ในกรณี น้ ีของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ มีการเปลี่ยนสถานภาพไปแล้วจํานวนมากปั จจุบนั เหลือข้าราชการเพียง ๒๐ คน และรอบสองก็มีผแู ้ สดง
เจตนาอีก ๑๐ คน เพราะฉะนั้นโควตาพิเศษที่จะได้รับการจัดสรรพิเศษกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่เหลืออยูจ่ ะใช้
๒๐ คน หรื อ ๑๐ คน
ประธานกล่าวว่า ให้ใช้โควตาจาก ๒๐ คน ก่อนหักผูแ้ สดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพในรอบสอง และ

- ๓๒ ในเดือนตุลาคมก็ให้นาํ ๑๐ คนที่เปลี่ยนสถานภาพไปบวกกับพนักงานมหาวิทยาลัย
๕. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า หากเป็ นข้าราชการแล้วใน ๖ เดือนแรกได้
เลื่อนไปแล้ว และใน ๖ เดือนหลังเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้แค่ครึ่ งเดียวใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ใช่เป็ นเช่นนั้น แต่โดยข้อเท็จจริ งและจะไม่ได้เพราะเพิ่งทํางานได้เพียง ๖ เดือน แต่
กรณี น้ ีเป็ นการอนุ โลมให้กบั ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
๖. ผูแ้ ทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพในรอบสองจะมี
ผลงานเพียง ๖ เดือน ซึ่ งเวลาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลงานทั้งปี แต่กรณี น้ ีมีผลงานเพียง ๖ เดือน
อาจจะเทียบกับผูท้ ี่มีผลงานหนึ่งปี ไม่ได้ ในการพิจารณาอาจจะต้องแยกกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมา
พิจารณาต่างหากหรื อไม่ และโควตาที่จะจัดสรรให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพรอบสอง จะเป็ นโควตา
เงินเดือนทั้งหมดคูณด้วย ๕.๘๒ ใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกันบางคณะอาจจะมีเพียง ๑-๒ คน
ก็ไม่ทราบว่าจะแยกมาพิจารณาอย่างไร และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิหน้าที่หนึ่งปี กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมา ๖ เดือน ซึ่ งจะนําผลงานมาเทียบกับผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานมาหนึ่งปี ไม่ได้อยูแ่ ล้ว แต่ผทู ้ ี่
ปฏิบตั ิงาน ๖ เดือนก็จะให้เลื่อนเงินเดือนได้เพียงครึ่ งหนึ่งหรื อไม่เกิน ๔%
๗. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า ปกติเมื่อครบ ๖ เดือนก็จะตัดคะแนนทิ้ง สําหรับผูท้ ี่
เปลี่ยนสถานภาพในเดือนเมษายนอาจจะนําผลงาน ๖ เดือนแรกมารวมเพื่อพิจารณาภาพรวมกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ประเมินทั้งปี แต่ผทู ้ ่ีเปลี่ยนสถานภาพต้องได้ไม่เกิน ๘%
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีให้นาํ ภาระงานขณะเป็ นข้าราชการและนําภาระงานเมื่อเปลี่ยนสถานภาพ
แล้วมาพิจารณารวมกัน แต่ตอ้ งได้ไม่เกินเท่าใดต้องมีการกําหนดเกณฑ์ไว้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคาร
โดมบริ หาร ชั้นสาม ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

U

ที่ประชุมรับทราบ

- ๓๓ เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม

