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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด

เลิศไพฑูรย์

อธิการบดี
ประธาน
รักษาการแทนตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
๑๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๗. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๒. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๒๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๔. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์

-๒๒๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสาวดี เมลืองนนท์ แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒๗. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๘. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์
๓๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๓๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงศ์ กิติภาวงค์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๓๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๕. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
๓๗. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
๓๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสิ รฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
๔๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์
๔๑. นางพรพิมล
บุญศิริ
ทําหน้าที่ประธานสภาข้าราชการ
๔๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ พรชัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม

ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปรี ดี ฤทธิรงค์
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย
๖. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

-๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
เจียศิริพงษ์กลุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๘. นางฐิติมา
หิ รัญเวชยางกูร แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่าย
๑๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุ ข
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
๑๑. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สูง
๑๒. นางสุ พณ
ิ
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๓. นายสุ รพล
เล่ากุล
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
๑๔. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
๑๕. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
๑๖. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
๑๗. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
๑๘. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
๑๙. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๒๐. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๒๑. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง กําหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบปที่ ๘๒
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี ๒๕๕๙ ครบรอบปี ที่ ๘๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ซึ่งจะมีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า และพิธีมอบเหรี ยญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ ณ หอประชุม
ศรี บูรพา และมีการปาฐกถาทางวิชาการขชองกีรตยาจารย์แห่ง มธ. ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากรณ์ จึงขอ
เชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีจดั งานเลี้ยง
ให้กบั ผูไ้ ด้รับเข็มกียรติยศ โล่เกียรยศ โล่เกียรติคุณ ผูบ้ ริ หารที่ครบวาระและบุคลากรดีเด่น เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อมริ มนํ้า
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

-๔มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่อง กําหนดการเปดศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้นั สูงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศูนย์เครื่ องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ขั้นสู งจะเปิ ดตัวศูนย์ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานใน
วันดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง เอกสารที่หนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุมดังนี้
๑. จุลสารอาเซียนศึกษา ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙ ของ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
๒. หนังสื อเคล็ดไม่ลบั สําหรับนักบริ หารคน ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียนทางอีเมล์ คือ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดให้แก้ไขภายใน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)

-๕๓.๑.๑ เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะนิติศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๔๔๕๗ และ ๖๖๗๗ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท –
เอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางนิติศาสตร์”
๒. จ้างผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท จํานวน ๒ ราย
๒.๑ นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิ ริรักษ์ (ตําแหน่งเลขที่ ๔๔๕๗)
๒.๒ นางสาวปทิตตา ไชยปาน (ตําแหน่งเลขที่ ๖๖๗๗)
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์

๓.๑.๒ เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๕๔๐๐ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก จากเดิม
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทาง Global Governance and Diplomacy” เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางสาวชาลินี สนพลาย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ ๕๔๐๐) คณะรัฐศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวชาลินี สนพลาย เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

-๖๓.๑.๓ เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๕๑๔๗ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางสื่ อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางวิไลวรรณ จงวิไลเกษม นักเรี ยนทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยปฏิบตั ิงาน
ชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
(ตําแหน่งเลขที่ ๕๑๔๗) คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางวิไลวรรณ จงวิไลเกษม
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
ตามที่เสนอ

๓.๑.๔ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จํานวน ๔ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๖๕๗- ๖๖๕๙ และ ๖๖๖๘ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิ
ปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกไม่จาํ กัดสาขา”
๒. จ้างผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๔ ราย
โดยขอจ้างย้อนหลังเนื่องจากจะต้องเร่ งจัดทําหลักสูตร ให้กบั โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ทนั
การเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๑ รุ่ นแรก ดังนี้
๒.๑ นางสาวอมรรัตน์ สายทองดี วุฒิปริ ญญาเอก (ตําแหน่งเลขที่ (๖๖๕๗) เงินเดือน
๓๕,๗๐๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.๒ นายปริ ญญา มงคลพาณิ ชย์ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ (๖๖๕๘) เงินเดือน
๒๗๑๓๐ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.๓ นายมงคล สุ วรรณชาตรี วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ (๖๖๕๙) เงินเดือน ๒๗,๑๓๐
บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

-๗๒.๔ นายยุทธชัย อิทธิวรเชษฐ วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ ๖๖๖๘) เงินเดือน ๒๗,๑๓๐
บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ จํานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๕ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๕๓๘ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาเอกทางวิชาฟิ สิ กส์”
๒. จ้างนายกิตติพฒั น์ มาลากิจ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก
อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายกิตติพฒั น์ มาลากิจ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

๓.๑.๖ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๔ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. ตัดโอนอัตราเลขที่ ๔๔๖๕ ๖๖๒๙ ๖๖๓๐ และ ๖๘๔๔ ซึ่งเป็ นอัตรากลางไปตั้งจ่ายที่คณะพยาบาล
ศาสตร์
๒. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๔๔๖๕ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาตรี ทางการพยาบาลและปริ ญญาโท –เอก ทางด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๓. จ้างผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท อัตรา
ค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท จํานวน ๑ ราย

-๘๓.๑ นายชาฤทธิ์ วรวิชญพงศ์ (ตําแหน่งเลขที่ ๔๔๖๕)
๔. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๖๒๙ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาตรี ทางการพยาบาลและปริ ญญาโททางด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๕. จ้างนางนันทกาญจน์ สูงสุ มาลย์ วูดแฮม เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
๖. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๘๔๔ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาตรี ทางการพยาบาลและปริ ญญาโท –เอก ทางด้านการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
๗. จ้างนายพิสิฐ รุ่ งโรจน์วฒั นศิริ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
โท อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๗ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๗๒๒ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบสุ ขภาพ การจัดการบริ การสุ ขภาพหรื อสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง”
๒. จ้างนางสาวศุภางค์ วัฒนเสย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ ๖๗๒๒) คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวศุภางค์ วัฒนเสย
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

-๙๓.๑.๘ เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. ตัดโอนอัตรา ๖๕๑๔ ๖๕๔๓ อัตราคณะพยาบาลศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่คณะสหเวชศาสตร์
๒. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๕๔๑ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาโท – เอก สาขาวิชาการฝึ กสอนกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา”
๓. จ้างนายภาคย์ พันธุมะบํารุ ง เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท
๔. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๕๔๓ ตําแหน่งอาจารย์ เดิมวุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาเอกทางด้าน Immunology and Infection research”
๕. จ้างนางสาวไพเราะ ไพรหิ รัญกิจ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๙ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการ
สถาบันไทยคดีศึกษา จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมตั ิแต่งตั้งนางณัฐธยาน์
ทรงฉลาด ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๐๖) หัวหน้างานบริ การวิชาการ เป็ นผู ้
รักษาการในตําแหน่งเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป เพื่อให้
การบริ หารงานของสถาบันฯมีความต่อเนื่อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางณัฐธยาน์ ทรงฉลาด เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๐ เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัตใิ หพนักงานมหาวิทยาลัย

- ๑๐ สายสนับสนุนวิชาการ ลาออกจากตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
บริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอให้
นางสาวอัจฉรา ค้าข้าว ตําแหน่งบุคลากรปฏิบตั ิการ ลาออกจากตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หาร
และธุรการ สํานักงานเลขานุการ ได้ตามความประสงค์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางสาวอัจฉรา ค้าข้าว ลาออกจากตําแหน่งผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๑ เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงแตงตัง้
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเปนระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางสาวธนิฏฐาพร จันทริ นทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่ ๔๑๖๕) อัตราเงินเดือน ๓๒,๐๕๐ บาท ซึ่งผ่านการประเมินฯ
เพื่อกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นเป็ นระดับชํานาญการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป ซึ่งเป็ นวันที่
หน่วยงานรับเรื่ อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางสาวธนิฏฐาพร จันทริ นทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ดํารงตําแหน่งสู งขึ้นเป็ นระดับชํานาญการ สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๒ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงบรรณารักษเปนตําแหนง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอ
เปลี่ยนตําแหน่งอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์ (ตําแหน่งเลขที่ ๕๘๒๐) วุฒิปริ ญญาตรี เป็ น
ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริ ญญาตรี (อัตราค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท) ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป

- ๑๑ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตําแหน่งอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๓ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ใหแกคณะสาธารณสุขศาสตร และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท ให้แก่
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา คือ
- ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (อัตราเลขที่ ๖๘๗๑)
- ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา (อัตราเลขที่ ๖๙๑๐)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ อัตรา คือ
- ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (อัตราเลขที่ ๖๘๖๙)
- ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อัตราเลขที่ ๖๘๗๐)
โดยมีเงื่อนไขว่าให้ไปปฏิบตั ิงาน ที่ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วิชาการ
วุฒิปริ ญญาตรี ให้กบั คณะสาธารณสุ ขศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๔ เรื่อง วิทยาลัยนวัตกรรมขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๕ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยนวัตกรรมเสนอขอจ้างผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ น
พนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายชยกฤต อัศวธิตานนท์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยมีเงื่อนไขการจ้าง “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางการ
จัดการ มรดกวัฒนธรรม หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๒. นายธันยพร สุ นทรธรรม วุฒิปริ ญญาโท โดยมีเงื่อนไขการจ้าง “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางการบริ หาร
เทคโนโลยีหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ตั้งแต่วนั ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป

- ๑๒ ๓. นายสุ รพิชย์ พรหมสิ ทธิ์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยมีเงื่อนไขการจ้าง “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางนวัตกรรม
การบริ การหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ตั้งแต่วนั ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๔. นายอดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ วุฒิปริ ญญาโท โดยมีเงื่อนไขการจ้าง “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางการจัดการ
มรดกหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๕. นายสุ วรรณ จันทิวาสารกิจ วุฒิปริ ญญาเอก โดยมีเงื่อนไขการจ้าง” ปริ ญญาโทหรื อเอกทางนโยบาย
และการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
ทั้งนี้สาํ หรับรายที่ ๓ และ ๕ ขออนุมตั ิจา้ งย้อนหลัง เนื่องจากจําเป็ นต้องให้มาเตรี ยมการเรี ยนการสอน
ก่อน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
วิทยาลัยนวัตกรรม จํานวน ๕ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๕ เรื่อง ฝายการคลังขออนุมัตกิ รอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
จํานวน ๑ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายการคลังเสนอขออนุมตั ิกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยชัว่ คราว ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑ อัตรา และขออนุมตั ิจา้ งนายสมชาย วิวฒั นวัฒนา ใน
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลัง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารการคลังกลุ่มภารกิจ ภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ตั้งแต่วนั ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า สําหรับนายสมชาย วิวฒั นวัฒนา เคยดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูว้ า่ การ
การไฟฟ้ านครหลวง และดํารงตําแหน่งฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจของการไฟฟ้ านครหลวง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการเงินการ
คลังมาโดยตลอด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายสมชาย วิวฒั นวัฒนา ในตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงิน
และการคลัง โดยให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการกองบริ หารการคลังกลุ่มภารกิจ ภายใต้การบังคับบัญชาของรอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง ตามที่เสนอ

- ๑๓ ๓.๑.๑๖ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๒ จํานวน ๒ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์เสนอขอจ้าง
ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ จํานวน ๒ ราย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน(งบคลัง) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๒ ค่าจ้าง เดือนละ ๓๓,๗๗๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้มีเงื่อนไขหากงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหรื อไม่ได้รับการ
จัดสรรกรอบอัตรา งบประมาณในการจ้างได้รับงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้คณะ
วิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์รับผิดชอบงบประมาณการจ้างบุคคลทั้งสองด้วย
๑. Mr.Jonathan Summers
๒. Mr.Timo Tapani Ojanen
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัด
คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๑.๑๗ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจา งลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๓ จํานวน ๑ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอจ้าง Ms. Sarina
Pradhan Kasaju เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๓ อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Ms. Sarina Pradhan Kasaju เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
๓.๒.๑ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการ
จ้างนางธนิกา ส่ องหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ โดยให้ดาํ เนินการดังนี้

- ๑๔ ๑. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (อัตรากลาง) อัตราเลขที่ ๖๗๒๒ วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง
๓๕,๗๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายที่คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เพื่อนําเงินจากอัตราเลขที่ ๖๗๒๒ ไปพอกสมทบให้กบั อัตราเลขที่
๖๖๖๓ จํานวน ๕,๙๑๐ บาท
๒. เปลี่ยนแปลงอัตราการจ้างนางธนิกา ส่ องหล้า จากเดิมเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท เป็ นให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ จํานวน ๕ ปี ๆ ละ ๔% ในอัตราค่าจ้าง
๓๓,๐๔๐ บาท โดยเงินส่ วนที่เกินจากอัตราแรกบรรจุจาํ นวน ๕๙๑๐ บาท (อัตราแรกบรรจุ ๒๗,๑๓๐ บาท) ให้ใช้เงินจาก
อัตราเลขที่ ๖๗๒๒ พอกสมทบอัตราเลขที่ ๖๖๖๓
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการจ้างนางธนิกา ส่ องหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ขออนุมตั แิ ตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
คัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ้งภากรณ์ เสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตาํ แหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการ โดยกําหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการฯแตกต่างจากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เข้าสู่ ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารประกอบด้วย รองอธิการบดี หรื อรองคณบดี หรื อรองผูอ้ าํ นวยสํานัก สถาบัน เป็ นประธาน ดังนี้
๑. คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน
กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
กรรมการ
๔. ผูแ้ ทนบุคลากร สายวิชาการ
กรรมการ
๕. ผูแ้ ทนบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า โดยปกติหากมีการคัดเลือกเลขานุการคณะ จาก
คณะของตนเองต้องให้รองคณบดีเป็ นประธาน แต่กรณี น้ ีได้พิจารณาแล้วว่า จะมีการเปิ ดรับบุคคลภายนอกให้มีสิทธิ
สมัครเป็ นเลขานุการวิทยาลัย จึงขออนุมตั ิให้คณบดีเป็ นประธานในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในการพิจารณา

- ๑๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า การที่คณะกรรมการประเมินไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สามารถมอบอํานาจให้อธิการบดีพิจารณาได้เลยหรื อไม่ และไม่ตอ้ งนําเสนอ ก.บ.ม.
ประธานกล่าวว่า ในกรณี การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหากไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ให้มอบอํานาจให้
อธิการบดีโดยไม่ตอ้ งนําเสนอ ก.บ.ม. เมื่อดําเนินการแล้วให้รายงาน ก.บ.ม. เพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตาํ แหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการของ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ตามที่เสนอ
๒. กรณี การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดให้มอบอํานาจให้
อธิการบดีโดยไม่ตอ้ งนําเสนอ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็ จให้รายงาน ก.บ.ม. เพื่อทราบ

๓.๒.๓ เรื่อง สํานักทะเบียนนักศึกษาขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเขาสู
ตําแหนงหัวหนาฝายทะเบียนและประมวลผล ๑
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักทะเบียนนักศึกษาเสนอขอกําหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตาํ แหน่งหัวหน้าฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล ๑ แตกต่างจากประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งกําหนดให้รองผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบัน เป็ นประธาน ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเลขานุการคณะ
สํานัก สถาบัน หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่าหน่วยงาน เป็ นกรรมการและเลขานุการ แต่เนื่องจากรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
วางแผนและบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมตั ิให้ลาศึกษาต่อตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเลขานุการสํานัก
ทะเบียนฯได้เกษียณอายุราชการ ไปเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ดังนั้น จึงขออนุมตั ิกาํ หนด
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินฯ ในส่ วนของประธาน และกรรมการและเลขานุการ เป็ นดังนี้
๑. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา เป็ นประธานคณะกรรมการ
๒. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทะเบียนและสารสนเทศเป็ นกรรมการและเลขานุการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า เหตุใดผูอ้ าํ นวยการต้องไปเป็ นประธานกรรมการในการประเมินหัวหน้าฝ่ าย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า เนื่องจากรองผูอ้ าํ นวยการหนึ่งคนได้ลาไปศึกษาต่อจึง
เหลือรองผูอ้ าํ นวยการเพียงคนเดียว
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินคือต้องมีรองอผูอ้ าํ นวยการสองคน จึง
อนุมตั ิได้ไม่มีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ ตาํ แหน่งหัวหน้าฝ่ าย

- ๑๖ ทะเบียนและประมวลผล ๑ ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ เรื่อง ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูงขออนุมัติขยายเวลาการ
ประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ขั้นสูงเสนอ
ขอขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ของนายธวัชชัย ศรี กาฬสิ นธุ์ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบตั ิการ (บรรจุเมื่อวันที่
๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘) ซึ่งศูนย์วจิ ยั ฯได้ประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่
๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากคณะกรรมการฯมีมติให้ปรับรุ งในส่ วนของงานที่ได้รับมอบหมายที่ยงั ทําได้
ไม่ดี และขาดความกระตือรื อร้นในการทํางาน จึงประสงค์ขอขยายระยะเวลาประเมินทดลองออกไปอีก ๓ เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้ผอู ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ขั้นสูงประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ให้เสร็ จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ แต่จะขยายเวลาการประเมินให้ถึงเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙
ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า ในข้อบังคับกําหนดไว้วา่ ต้องประเมินให้เสร็ จสิ้ นก่อนที่จะครบสัญญา
และแจ้งให้ทราบผลการประเมินอย่างน้อย ๓๐ วัน และหากประเมินไม่ผา่ นทั้งที่เลยกําหนดเวลาไปแล้วจะเกิดผลกระทบ
อย่างยิง่ ในภายหลัง ในกรณี น้ ีควรดําเนินการให้เป็ นไปตามกรอบมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ าย มหาวิทยาลัยต้อง
พิจารณาในประเด็นนี้และดูแลให้ดีข้ ึนกว่าในปัจจุบนั
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นหน้าที่ของหัวหน้าส่ วนงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้ขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ของนายธวัชชัย
ศรี กาฬสิ นธุ์ สังกัดศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ขั้นสูงไปถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้ประเมินผลให้
เสร็ จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๔.๑ เรื่อง การปรับรอบเวลาการสงผลสอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการปรับระยะเวลาการส่ งผลสอบ
ซึ่ง ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยกําหนดส่ งผลสอบเป็ น ๔ รอบ ดังนี้
รอบ ๑ : ๑๕ วัน นับจากวันสอบไล่ของแต่ละวิชา
รอบ ๒ : ๖ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาค

- ๑๗ รอบ ๓ : ๘ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาค
รอบ ๔ : ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาค เฉพาะปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
* วันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา สนท.กําหนดเป็ นวันก่อนเริ่ มสอบปลายภาค
ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ มีวิชาระดับปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนจํานวน ๖,๘๐๖ sec/group เมื่อแยกตาม
จํานวนนักศึกษาเป็ น ๕ กลุ่ม พบว่า แต่ละกลุ่มมีจาํ นวนวิชา ( sec/group) ที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ ดังนี้
จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
กลุ่ม
จํานวนนักศึกษา
ที่
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รอบ ๔
รวม
๑
๑๗๗
๒,๕๐๖
๒,๓๘๒
๔๙
๕,๑๑๔
 ๕๐ คน
๒
๕๑ - ๑๐๐ คน
๑๘๘
๓๕๔
๗๔๑
๒๒
๑,๓๐๕
๓
๑๐๑ -๒๐๐ คน ๑
๗๑
๑๔๖
๒๙
๒๔๗
๔
๒๐๑ – ๕๐๐ คน ๒
๑๙
๔๖
๒๗
๙๔
๕
๐
๙
๒๐
๑๗
๔๖
 ๕๐๐ คน
รวม
๓๖๘
๒,๙๕๙
๓,๓๓๕
๑๔๔
๖,๘๐๖
(๕.๔%)
(๔๓.๕%)
(๔๙.๐%) (๒.๑%)
(๑๐๐%)
ฝ่ ายวิชาการขอเสนอปรับรอบการส่ งผลสอบเป็ น ๓ รอบ ซึ่งจะมีจาํ นวนวิชา (sec/group) ที่ส่งผลสอบ
ในแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงเป็ น ดังนี้
จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
กลุ่ม
จํานวนนักศึกษา
ที่
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รอบ ๔
รวม
๑
๕,๑๑๔
๕,๑๑๔
 ๕๐ คน
๒
๕๑ – ๑๐๐ คน
๑,๓๐๕
๑,๓๐๕
๓ ๑๐๑ -๒๐๐ คน
๒๔๗
๒๔๗
๔ ๒๐๑ – ๕๐๐ คน
๙๔
๙๔
๕
๔๖
๔๖
 ๕๐๐ คน
รวม
๕,๑๑๔
๑,๕๕๒
๑๔๐
๖,๘๐๖
(๗๕.๑%) (๒๒.๘%) (๒.๑%)
(๑๐๐%)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า สําหรับรอบ ๑ ไม่มีปัญหาใด ส่วนรอบ ๒ ต้องส่ งภายใน ๖ สัปดาห์นบั จากวัน
สุ ดท้ายของภาคการศึกษา ซึ่งไม่ได้อิงกับวันสอบและไม่ทราบว่าเป็ นวันที่เท่าใด ส่วนรอบที่ ๓ เหตุใดไม่อิงกับการสอบ
ทั้งหมด

- ๑๘ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะอิงกับการสอบก็ได้ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายเรื่ อง จึงเกิดความกังวลว่า อาจจะอาจจะสับสนได้ เพราะรอบ ๒ และรอบ ๓ เป็ นของเดิมที่สาํ นักงานทะเบียน
นักศึกษาได้กาํ หนดไว้
ประธานกล่าวว่า สําหรับกําหนดการส่ งผลสอบรอบ ๒ รอบ ๓ ต้องการให้เปลี่ยนใหม่ท้ งั หมด หาก
นับตั้งแต่วนั สอบจะถือว่า ยุติธรรม และรอบ ๒ นับจากวันสอบ ๖ สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็ นเวลาที่นาน หากเทียบกับปัจจุบนั
คือ วันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา จะไม่ถึง ๖ สัปดาห์ เช่น ปิ ดภาควันที่ ๓๐ สอบวันที่ ๕ กําหนดส่ งผลสอบเดิมจะนับจาก
วันที่ ๓๐
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในเชิงเทคนิคสํานักงานทะเบียนนักศึกษานับวันสุ ดท้ายของการ
สอน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า การนับแบบที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวก็
ถูกต้อง แต่การส่ งผลสอบขณะนี้จะนับจากวันสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอนหรื อการสอบ ส่ วนในปัจจุบนั ที่ใช้อยูจ่ ะนับวัน
สุ ดท้ายของการสอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในเอกสารจะเขียนไว้วา่ วันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา สํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษากําหนดเป็ นวันก่อนเริ่ มสอบปลายภาค
ประธานกล่าวว่า ขอเสนอให้ใช้วนั สอบเป็ นตัวตั้ง แต่จะมีการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ หากนับ ๖ สัปดาห์
ตั้งแต่วนั ปิ ดภาคการศึกษากับ ๖ สัปดาห์ต้งั แต่วนั สอบจะแตกต่างกัน เพราะ ๖ สัปดาห์ต้ งั แต่วนั สอบจะได้เวลาเพิม่ ขึ้น
๒. ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมกล่าวว่า สําหรับนักศึกษาสายสุ ขศาสตร์ช้ นั ปี สู งจะมี
การแบ่งกลุ่มหมุนเวียนปี ละ ๖ กลุ่มย่อย ภาคการศึกษาละ ๓ กลุ่ม และมีการสอบในระหว่างกลุ่มย่อย หากส่ งคะแนนใน
กลุ่มย่อยเลยจํานวนนักศึกษาอาจจะไม่พอในการตัดเกรด จึงใช้วิธีรอจนครบ ๓ กลุ่มแล้วส่ งเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีผดิ หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยหรื อไม่ หากไม่เกินเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แต่กลุ่ม
แรกที่สอบเสร็ จจะไม่ได้ประโยชน์จากการตรวจข้อสอบเร็ วขึ้น แต่กไ็ ม่มีปัญหาใด เพราะนําผลการสอบรวมมานับ กรณี น้ ี
จะเป็ นการตัดสิ นใจร่ วมกันและรับผิดชอบร่ วมกัน ซึ่งไม่ใช่ความต้องการของอาจารย์แต่เป็ นความต้องการของนักศึกษา
เพราะเป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไปว่าระบบการตรวจข้อสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แย่มาก มีความล่าช้ามาก ก่อนหน้านี้
ได้เคยลดระยะเวลาการส่ งผลสอบไปแล้วหนึ่งครั้ง และก่อนจะพ้นตําแหน่งจะลดระยะเวลาการสอบให้ได้อีกครั้งหนึ่ง
งข้อเท็จจริ งได้ให้เวลาในการตรวจข้อสอบพอสมควร หากอาจารย์ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า เมื่อสอบเสร็ จแล้วต้อง
ตรวจข้อสอบให้เสร็ จ ซึ่งเป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญที่สุดเหมือนการสอน เห็นว่าหลักการนี้ใช้ได้และแก้ปัญหาทุกเรื่ องของ มธ.
๓. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกล่าวว่า ในประเด็นนี้มีสองกรณี คือ
กรณี ท่ีอาจารย์จดั สอบเอง กรณี ที่สอง วิชาที่ไม่มีสอบตั้งแต่แรกจะยึดหลักการใด
ประธานกล่าวว่า สําหรับเกณฑ์ยกเว้นให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กรณี น้ ีขอให้พจิ ารณาหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ก่อนว่า หากปิ ดภาคการศึกษาแล้วจัดสอบ เช่น ปิ ดภาคการศึกษาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสอบอีก ๑๕ วัน กรณี น้ ีจะ
ทําอย่างไร

- ๑๙ ๔. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า เห็นด้วยในการทําให้เกรดออกเร็ วขึ้น แต่การ
พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาจากการลงทะเบียนเป็ นแค่ส่วนหนึ่ง แต่มีปัจจัยเพิ่มเติม เช่น วิชาที่เรี ยนในชั้นปี ๓ และ ๔ ซึ่ง
ต้องทํารายงานส่ ง งานวิจยั หรื อต้องทําผลงานสร้างสรรค์ เพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่จะน้อยกว่า ๕๐ คนอยูแ่ ล้ว ประเด็นที่
สอง อาจารย์หนึ่งคนจะสอนมากกว่าหนึ่งวิชาและอาจจะมีการสอบติดกัน และวิชาปริ ญญาโทซึ่งต้องใช้หลักเกณฑ์
เดียวกัน ขอให้พิจารณาในเรื่ องนี้ดว้ ย ประเด็นที่สาม ในวิธีการสอบในวิชาที่มีนกั ศึกษาจํานวนมากเห็นว่า ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นข้อสอบเชิงปรนัยซึ่งจะตรวจง่ายกว่าข้อสอบปรนัย ขอให้พิจารณากรณี น้ ีเพิ่มเติมด้วย ข้อเสนอคือ ในรอบแรกจาก ๑๕
วัน อาจจะขยายระยะเวลาเพิม่ ขึ้นอีกในวิชาที่ตอ้ งส่ งงานปฏิบตั ิ
ประธานกล่าวว่า สําหรับวิชาที่มีขอ้ ยกเว้นจะหารื อกันอีกครั้งหนึ่ง กรณี น้ ีขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์
ทัว่ ไปก่อน
๕. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า สําหรับคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีจะต้อง
ส่ งผลสอบภายในหนึ่งเดือนหลังจากการสอบภาคการศึกษานั้น หากไม่ส่งจะมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งอาจารย์กจ็ ะ
ส่ งผลสอบครบทุกคน โดยคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมีขนาดห้องเรี ยนใหญ่ที่สุดประมาณ ๒๐๐ คน และไม่มีการ
แบ่งจํานวนนักศึกษา เพราะจะทําให้ควบคุมได้ยาก เพราะช่วงสอบไล่จะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ อาจารย์ที่สอบวิชา
ในวันแรก ๆ ทําให้มีเวลาในการตรวจข้อสอบเพิ่มขึ้น
๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า คณะเศรษฐศาสตร์กจ็ ะใช้แนวทางเดียวกับคณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชีคือ จากวันสอบนับไปอีก ๔ สัปดาห์ตอ้ งส่ งผลสอบ หากไม่ส่งก็จะมีบทลงโทษ
ประธานกล่าวว่า เห็นเดียวกับวิธีน้ ี และการส่ งผลสอบรอบ ๒ ไม่ควรเกิน ๑ เดือน แต่ฝ่ายวิชาการเสนอ
ว่า รอบ ๒ ให้ส่งภายใน ๖ สัปดาห์ สําหรับวิชาที่มีนกั ศึกษาน้อยกว่า ๒๐๐ คน ต้องตรวจให้เสร็ จภายใน ๑ เดือนให้ได้
๗. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า การยึดหลักจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
เป็ นตัวกําหนดรอบในการส่ งคะแนนอาจจะไม่สอดคล้อง เพราะจะต้องคํานึงถึงเรื่ องอื่นด้วย เพราะบางวิชามีลกั ษณะการ
เรี ยนการสอนรวมถึงการประเมินผลที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส่วนหนึ่งจะ
มีรายวิชาที่เน้นการศึกษาภาคสนาม รวมถึงการทํางานด้านวิจยั ต่อเนื่องมาและปรับคิดทฤษฎีในชั้นเรี ยนโดยการทําความ
เข้าใจกับปรากฎการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจริ ง เพราะเหตุน้ ีรายวิชาจํานวนหนึ่งจึงไม่มีการสอบปลายภาคที่เป็ น
ข้อสอบปรนัย แต่จะเป็ นรายงานการวิจยั เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งจะผกผันกับจํานวนนักศึกษา ยิง่ ระดับชั้นสูงจํานวนนักศึกษาที่
ลงในรายวิชาจะมีจาํ นวนน้อย ด้วยสาเหตุน้ ีจะมีการพิจารณาเข้าสู่ขอ้ ยกเว้นหรื อไม่ แต่กเ็ ห็นด้วยว่า ควรมีการลดระยะเวลา
การส่ งผลสอบให้ส้ นั ลง แต่หากจะใช้จาํ นวนนักศึกษากําหนดรอบแรกขอให้กาํ หนดจํานวนนักศึกษาที่ ๒๕ คนได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเข้าใจว่ามีการทํางานภาคสนาม แต่หากหลังจากปิ ดภาคการศึกษาแล้วไม่มี
กิจกรรมหรื อมีการสอบอีกก็ตอ้ งส่ งผลสอบให้ทนั ตามเวลาที่กาํ หนด เห็นว่า การตรวจข้อสอบนักศึกษา ๕๐ คน ภายใน
สองสัปดาห์เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทําให้ได้ แต่หาก paper ของนักศึกษาที่ตอ้ งส่ งหลังจากปิ ดภาคการศึกษา ๒-๓ สัปดาห์ในกรณี น้ ี
ถือเป็ นข้อยกเว้น ในกรณี น้ ีขอให้พิจารณาเรื่ องหลักการว่า วิชาที่เมื่อปิ ดภาคการศึกษาแล้วต้องสอบจะใช้เวลาเท่าใด
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้นาํ เรื่ องการปรับระยะเวลาการส่ งผล

- ๒๐ สอบไปหารื อกับอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มีท้ งั เสนอให้เพิ่มระยะเวลาให้มากกว่าเดิม
หรื อหากต้องการให้ลดเวลาในการส่ งผลสอบ ๑ สัปดาห์กต็ อ้ งการให้มหาวิทยาลัยลดจํานวนรับนักศึกษา ๑๐๐ คน แต่ทาง
ที่ประชุมอาจารย์ได้รับข้อสรุ ปว่า การดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ซึ่งส่ งผลดี
ต่อนักศึกษาและประสิ ทธิภาพในภาพรวมของการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ ในส่ วนนี้คณะจึงได้ขอ้ สรุ ปว่า หากเป็ นข้อสอบ
ปรนัยคณะนิติศาสตร์จะส่ งในรอบแรก คือ ๑๕ วันนับจากวันสอบไล่ของแต่ละวิชา ส่ วนข้อสอบอัตนัยที่มีจาํ นวน
นักศึกษาน้อยกว่า ๑๐๐ คน คณะได้เสนอความเห็นกลับมายังมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ และเสนอให้
ส่ งผลสอบรอบ ๒ ในเวลา ๖ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา และกรณี วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๑๐๐ คน
สําหรับข้อสอบอัตนัยเสนอให้ส่งภายใน ๑๐ สัปดาห์นบั จากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา ซึ่งลดระยะเวลาจากเดิมลงมา
๒ สัปดาห์ ข้อสอบของคณะนิติศาสตร์อาจจะเหมือนกับคณะอื่นในแบบอัตนัย แต่ขอ้ สอบของคณะนิติศาสตร์จะมี
ลักษณะเฉพาะในเรื่ องการพิจารณาประสิ ทธิภาพในการตอบข้อสอบของนักศึกษา ไม่ได้พิจารณาเพียงถูกหรื อผิด แต่
พิจารณาในเรื่ องการให้เหตุผล การใช้ภาษา ทําให้อาจารย์ตอ้ งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่อนข้างมาก นอกจากนี้ในส่ วน
ของการส่ งข้อสอบในระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องจากข้อสอบแบ่งออกเป็ น ๒ รู ปแบบหลักคือ แบบที่หนึ่งคือ การสอบใน
ห้องเรี ยน แบบที่สองเป็ นเรื่ องการทํารายงานหรื อ Paper ในแบบที่หนึ่งคณะเสนอว่า ขอให้ส่งภายใน ๖ สัปดาห์นบั จากวัน
สุ ดท้ายของภาคการศึกษา ส่ วนแบบที่สอง เนื่องจากการทํารายงานต้องการให้นกั ศึกษามีโอกาสที่จะค้นคว้าข้อมูล จึงขอ
เสนอให้ส่งภายใน ๘ สัปดาห์นบั จากวันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา ลดจากของเดิมคือ ส่ งผลสอบภายใน ๑๒ สัปดาห์
หลังจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษามา ๔ สัปดาห์
ประธานกล่าวว่า การลดจํานวนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยไม่ได้กาํ หนด คณะนิติศาสตร์เป็ นผูก้ าํ หนด
เอง หากต้องการลดจํานวนการรับนักศึกษาจาก ๑๐๐ คนเหลือ ๕๐ คน มหาวิทยาลัยก็ยอมรับได้ เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัย
มีปัญหาเรื่ องนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีมากเกินไป หากคณะใดต้องการลดจํานวนรับให้แจ้งมาที่มหาวิทยาลัย
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ขอสนับสนุนการลดระยะเวลาในการส่งผลสอบซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะ
ในปัจจุบนั มีนกั ศึกษาจํานวนหนึ่งที่ตอ้ งการไปสอบเข้ารับราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากมีการออกเกรดล่าช้าจึงทํา
ให้นกั ศึกษาแจ้งจบการศึกษาไม่ทนั และทําให้เสี ยโอกาสในการสมัครเข้าทํางานในหลายหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกาศรับ
สมัครไม่ตรงกับรอบการจบการศึกษาเท่าใด ขอฝากว่า มหาวิทยาลัยสามารถปรับระยะเวลาการส่ งผลสอบได้แล้วขอให้ทาํ
เรื่ อง การรับรองการจบการศึกษาของนักศึกษาให้เร็ วขึ้นด้วยเพื่อให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์จริ ง ๆ กับการลดระยะเวลาการ
ส่ งผลสอบ
๑๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า การส่ งผลสอบของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมืองจะมีการประชุมระดับคณะให้พิจารณาร่ วมกันในการคิดคะแนนของทุกวิชาเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ของคณะ หากมีการกําหนดการส่ งผลสอบรอบแรกในเวลา ๑๕ วัน อาจจะทําไม่ทนั เพราะต้องมีการประชุมในระดับสาขา
ก่อนประชุมในระดับคณะอีกครั้งหนึ่ง
ประธานกล่าวว่า การตรวจข้อสอบนักศึกษาจํานวน ๕๐ คน โดยใช้เวลา ๑๕ วันหากทําไม่ได้จะไม่
สามารถอธิบายให้บุคคลอื่นฟังได้

- ๒๑ ๑๑. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์มีวิชาปฏิบตั ิเกือบ ๗๐% นอกจากลง
ภาคสนามแล้วยังต้องทําผลงานสร้างสรรค์ดว้ ย ดังนั้น ๗๐% ของรายวิชาที่เปิ ดเป็ น Project Base Learning เกือบทั้งหมด
ยกเว้นวิชาทฤษฎี การสอบจะแบ่งออกเป็ น ๓ รอบ คือ รอบที่ ๑ สอบทฤษฎีเป็ นอัตนัย การส่ งผลสอบภายใน ๑๕ วัน
อาจจะทําได้ รอบที่ ๒ นักศึกษาต้องส่ งผลงานสร้างสรรค์ อาจารย์ใช้เวลาในการสอบ ๓-๔ สัปดาห์ แม้จะมีนกั ศึกษาเพียง
๑๐-๒๐ คน รอบที่ ๓ เมื่อนักศึกษาส่ งผลงานสร้างสรรค์เสร็ จแล้วต้องกลับไปเขียน Research paper ผลงานสร้างสรรค์น้ นั
ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิในวิชาส่ วนใหญ่ ขอเสนอให้ขยายเวลาในการส่ งผลสอบครั้งแรกให้มากกว่า ๑๕ วัน เนื่องจากอาจารย์มี
ภาระงานมาก
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะให้ฝ่ายวิชาการไปคํานวณว่า การตรวจข้อสอบหนึ่งข้อใช้เวลาเท่าใด
คิดให้เป็ นหลักวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้เกิดการถกเถียงกัน และในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ควรจะมีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน เห็นว่า ในการตรวจข้อสอบรอบ
แรกสําหรับนักศึกษาจํานวน ๕๐ คน ต้องส่ งภายใน ๑๕ วัน แต่หากมีงานที่ตอ้ งส่ งหลังสอบเสร็ จให้ไปหารื อถึงข้อยกเว้น
อีกครั้งหนึ่ง
๑๒. คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรเน้นกับการส่ งผลสอบของนักศึกษา
ปี สุ ดท้าย เพราะต้องนําไปใช้ในการสมัครงาน ส่ วนนักศึกษาชั้นปี อื่นเห็นว่า ยังผ่อนปรนได้ ประเด็นที่สอง กรณี ที่มีการส่ ง
รายงานควรจะต้องมีการกําหนดว่า ต้องส่ งภายในวันที่เท่าใด และใช้วนั ที่ส่งเป็ นเกณฑ์กาํ หนดวันสอบเสร็ จ ประเด็นที่
สาม การตรวจข้อล่าช้า อาจจะมีสาเหตุมาจากข้อสอบไปค้างอยูท่ ี่เจ้าหน้าที่แล้วอาจารย์ไม่ได้ไปรับข้อสอบทําให้
ตรวจข้อสอบได้ล่าช้า หากให้เจ้าหน้าที่เมื่อรับข้อสอบมาแล้วให้ส่งให้อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาแล้วลงชื่อรับทันทีอาจจะทํา
ให้ตรวจข้อสอบได้เร็ วขึ้น
ประธานกล่าวว่า หากกําหนดให้การตรวจข้อสอบเป็ นหน้าที่และต้องตรวจไม่เกิน ๑๕ วัน และไปรับ
ข้อสอบตั้งแต่วนั แรกก็จะตรวจทัน แต่หากแจ้งว่า สามารถส่ งข้อสอบได้ ๔ รอบ อาจารย์กจ็ ะไปรับข้อสอบในรอบสุ ดท้าย
หากถือว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสําคัญที่สุดสําหรับอาจารย์กจ็ ะสามารถทําได้ เพราะต้องตรวจข้อสอบให้เสร็ จก่อนไปทํา
กิจกรรมอื่น
๑๓. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า สําหรับการตรวจข้อสอบรอบที่ ๑ และรอบที่
๒ คือ ๑๕ วัน และ ๖ สัปดาห์ ค่อนข้างแตกต่างกันมาก เพราะรอบที่ ๑ จํานวนนักศึกษา ๕๐ คน รอบที่ ๒ จํานวนนักศึกษา
๕๑-๑๐๐ คน ประเด็นที่สอง ควรเสนอเป็ นสองรอบเพื่อไม่ตอ้ งมีการยกเว้นคือ รอบที่ ๑ วิชาที่มีนกั ศึกษาไม่เกิน ๑๐๐ คน
ให้ส่งภายใน ๑ เดือน รอบที่ ๒ ให้ส่งผลสอบไม่เกิน ๖ สัปดาห์
ประธานกล่าวว่า ฝ่ ายวิชาการเสนอว่า ให้ตรวจข้อสอบไม่เกิน ๑๕ วันสําหรับวิชาที่มีนกั ศึกษาไม่เกิน
๕๐ คน ในกรณี น้ ีขอเสนอว่า หากนักศึกษาไม่เกิน ๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายใน ๑ เดือน หากต้องการเพิม่ ระยะเวลาการ
ส่ งผลสอบ
๑๔. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า ประเด็นที่หารื อนี้น่าจะอิงประโยชน์ของนักศึกษาเป็ นหลัก เพราะ
นักศึกษาต้องนําเกรดเพื่อนําไปวางแผนในการใช้ชีวิตในเรื่ องต่าง ๆ ตัวเลขที่เหมาะสมน่าจะอิงอยูท่ ี่ประโยชน์ของ

- ๒๒ นักศึกษาเป็ นหลัก เช่น หากนักศึกษาต้องการเรี ยนภาคฤดูร้อนจะไม่มีเวลาเหลือ เพราะภาคฤดูร้อนเปิ ดค่อนข้างเร็วมาก แต่
ในกรณี ที่ตอ้ งใช้เพื่อการทํางานจะมีกรอบเวลาที่เหมาะสม หากตรวจข้อสอบเสร็ จแล้วสามารถออกเกรดให้นกั ศึกษาทํา
เรื่ องขอจบการศึกษาได้กจ็ ะตอบโจทย์ท้ งั หมดได้ จึงไม่ได้พิจารณาในเรื่ องจํานวนนักศึกษา แต่พิจารณาเรื่ องเวลาเป็ น
สําคัญ วิธีใดเหมาะสมก็ใช้วิธีน้ นั และเห็นว่า ควรส่ งผลสอบในเวลา ๔ สัปดาห์สาํ หรับวิชาที่มีนกั ศึกษา ๕๐ – ๒๐๐ คน
ประธานกล่าวว่า ประธานกล่าวว่า ในกรณี ทุกคนเห็นด้วยว่า วิชาที่มีจาํ นวนนักศึกษาตํ่ากว่า ๒๐๐ คน
ให้ส่งผลสอบภายในเวลา ๔ สัปดาห์
๑๕. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า ประเด็นเรื่ อง ภาคการศึกษาที่สองและภาคฤดูร้อนเป็ นเรื่ องที่
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาต้องนําไปพิจารณา หากกําหนดให้ส่งผลสอบภายใน ๔ สัปดาห์ จะต้องมีช่วงเวลาให้นกั ศึกษา
เพราะหากนักศึกษาติด F หรื อต้องลงเรี ยนภาคฤดูร้อน เพราะหากนักศึกษาไม่ทราบเกรดนักศึกษาก็จะลําบาก ส่วนเรื่ อง
การขอจบการศึกษาและการไปสมัครงาน นักศึกษาที่จบปริ ญญาตรี เมื่อไปสมัครเป็ นทหารเกณฑ์แทนที่จะต้องเกณฑ์ทหาร
เพียง ๖ เดือน แต่เนื่องจากไม่มีใบจบการศึกษาจึงต้องเป็ นทหาร ๒ ปี มหาวิทยาลัยและสํานักงานทะเบียนนักศึกษาต้อง
พิจารณาในเรื่ องนี้
๑๖. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการลดระยะเวลาการส่ งผลสอบทําให้นกั ศึกษาได้
ประโยชน์ในการรู ้ผลสอบเร็ ว แต่เรื่ องคุณภาพการตรวจข้อสอบก็มีความสําคัญ หากให้เวลา ๑ เดือน สําหรับวิชาที่มี
จํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๒๐๐ คน คณะนิติศาสตร์เป็ นข้อสอบอัตนัยจํานวน ๕ ข้อ ใน ๑ เดือนต้องตรวจข้อสอบจํานวน
๑,๐๐๐ ข้อ โดยมาตรฐาน ๑ ข้อนักศึกษาจะเขียน ๓ หน้า อาจารย์จะต้องตรวจข้อสอบ ๓,๐๐๐ หน้าภายใน ๑ เดือน หาก
สอน ๑ กลุ่ม ในกรณี น้ ีจะกระทบต่อคุณภาพการตรวจข้อสอบของอาจารย์ค่อนข้างมาก
๑๗. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ระยะเวลาการส่ งผลสอบ ๔ สัปดาห์หรื อ ๓๐ วันที่เสนอนี้นบั จาก
วันสอบใช่หรื อไม่ และขอเสนอเพิ่มเติมว่า วิชาที่มีนกั ศึกษาจํานวนมากทางสํานักงานทะเบียนนักศึกษาควรจัดวันสอบไว้
เป็ นวันแรก ๆ ของการสอบ ประเด็นที่สอง ควรมีการผ่อนปรนด้วยการสอบหลาย ๆ ครั้งก่อนสอบปลายภาคเพื่อลดภาระ
ในการตรวจข้อสอบปลายภาค
ประธานกล่าวว่า ใช่ เพราะถือว่ายุติธรรมสําหรับอาจารย์ สําหรับคณะนิติศาสตร์ปกติจะได้สิทธิ
พิเศษในการเพิม่ ระยะเวลาการตรวจข้อสอบ ในกรณี น้ ีขอให้คณะไปหารื อกันว่าจะใช้เวลาเท่าใดและต้องมีความเหมาะสม
สามารถอธิบายได้ หากตรวจข้อสอบวันละ ๓๐ ข้อไม่ได้ จะไม่สามารถอธิบายกับบุคคลอื่นได้
คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า สําหรับคณะนิติศาสตร์ขอเสนอระยะเวลาการส่ งผลสอบดังนี้ หาก
เป็ นข้อสอบปรนัยให้ส่งผลสอบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบไล่ หากเป็ นข้อสอบอัตนัยในวิชาที่มีนกั ศึษาน้อยกว่า ๑๐๐
คนให้ส่งผลสอบภายใน ๖ สัปดาห์ หากมีนกั ศึกษามากกว่า ๑๐๐ คน ขอส่ งผลสอบภายใน ๑๐ สัปดาห์ ซึ่งในปัจจุบนั
ระยะเวลาการส่ งผลสอบสู งสุ ดของคณะนิติศาสตร์อยูท่ ี่ ๑๒ สัปดาห์
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของคณะนิติศาสตร์ขอเสนอว่า หากวิชาที่มีนกั ศึกษาตํ่ากว่า ๑๐๐ คน ขอให้
ส่ งผลสอบภายใน ๑ เดือน หากมากกว่า ๒๐๐ คนให้ส่งผลสอบภายในเวลา ๒ เดือน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า สําหรับคณะนิติศาสตร์ในวิชาที่มีนกั ศึกษา

- ๒๓ มากกว่า ๒๐๐ คน ควรส่ งผลสอบภายใน ๖ สัปดาห์ เพราะเห็นว่า ๒ เดือนเป็ นเวลาที่มากเกินไป เพราะหากเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการส่ งผลสอบในครั้งนี้ได้จะเป็ นการทําให้ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่ องดังกล่าวดีข้ นึ เพราะ
ในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยค่อนข้างล่าช้าในการตรวจข้อสอบ และเรื่ องต่าง ๆ แต่การตรวจข้อสอบล่าช้าจะส่ งผลสอบกับ
นักศึกษา ซึ่งต้องปรับปรุ งในเรื่ องนี้เพื่อให้นกั ศึกษามาเรี ยนที่ มธ. เพิ่มมากขึ้น
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งการเสนอเพิ่มว่า สําหรับนักศึกษาชั้นปี ๔ หรื อนักศึกษาที่ตอ้ งจบ
การศึกษาต้องตรวจข้อสอบให้เสร็ จภายใน ๗ วัน หากนักศึกษายืน่ คําร้องว่า ต้องนําเกรดไปใช้ประกอบการทํางาน ซึ่ง
ปั จจุบนั ก็ทาํ ในลักษณะนี้แต่ไม่ได้กาํ หนดเวลาในการตรวจ ซึ่งต่อไปจะขอกําหนดเวลาว่า หากนักศึกษามายืน่ คําร้องต้อง
ตรวจข้อสอบให้เสร็ จภายในเวลาเท่าใด
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า มีวิชาชั้นปี ๔ ซึ่งสารนิพนธ์เหล่านี้ตอ้ งมีกระบวนการสอบปากเปล่า
ด้วย และต้องเชิญบุคคลภายนอกมา กระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาพอสมควร กรณี น้ ีจะอยูใ่ นการยกเว้นที่มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาต่อไปใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น หากต้องดําเนินการหลังจากปิ ดภาคการศึกษาที่ไม่ใช่การสอบถือว่า
เป็ นกรณี ยกเว้น ซึ่งจะพิจารณาในภายหลัง
ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า การกําหนดหรื อดําเนินการเพื่อให้เกิดการสอบดังกล่าวน่าจะมีการ
ดําเนินการล่วงหน้าและสามารถทําได้ในช่วงเวลาที่เร็วที่สุดหลังการสอบ หากทําไม่ได้จะส่ งผลต่อการตัดเกรด
กระบวนการจัดการจะช่วยลดเวลาเหล่านี้และทําให้เกิดผลดีที่สุดได้ดว้ ย
ประธานกล่าวว่า ขอสรุ ปว่า ข้อตกลงที่ได้ร่วมกันคือ ในวิชาที่มีนกั ศึกษาตํ่ากว่า ๒๐๐ คน ขอให้
ส่ งผลสอบภายในเวลา ๑ เดือน ส่ วนกรณี วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน และกรณี ขอ้ ยกเว้นให้นาํ มาพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง ส่ วนคณะนิติศาสตร์ให้ไปหารื อภายในคณะอีกครั้งหนึ่ง และให้แจ้งว่า อธิการบดีได้มอบนโยบายให้วิชาที่มีนกั ศึกษา
ตํ่ากว่า ๒๐๐ คน ขอให้ส่งผลสอบภายใน ๑ เดือน วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน ให้ไปพิจารณาเรื่ องระยะเวลาว่าจะใช้
เวลาเท่าใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตไปพิจารณาแล้วนําเสนอ ก.บ.ม.
อีกครั้งหนึ่ง โดยที่ประชุมมีขอ้ สรุ ปหลักการเบื้องต้นร่ วมกันดังนี้
๑. วิชาที่มีนกั ศึกษาตํ่ากว่า ๒๐๐ คน ให้ส่งผลสอบภายในเวลา ๑ เดือน
๒. วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน และกรณี ขอ้ ยกเว้นให้นาํ มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. ให้คณะนิติศาสตร์ไปหารื อภายในคณะอีกครั้งหนึ่งว่า วิชาที่มีนกั ศึกษามากกว่า ๒๐๐ คน จะใช้เวลา
ในการส่ งผลสอบเท่าใด

๔.๒ เรื่อง ขอเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TUQA)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- ๒๔ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ เรื่อง การขอยายโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บริการสุขภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ฝ่ ายวิชาการขอเสนอรายละเอียดการโอนย้ายหลักสู ตรดังนี้
๑.วิทยาลัยนวัตกรรมและวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ได้มีการหารื อถึงประเด็นการ
โอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริ การสุ ขภาพ จากวิทยาลัยนวัตกรรม ไปยัง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เพือ่ ความเหมาะสมในการบริ หารจัดการนั้น ในการนี้ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ไม่ขดั ข้องในการรับโอนย้ายหลักสูตร และกรรมการประจําวิทยาลัยนวัตกรรมเห็นชอบในเรื่ อง
ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งวิทยาลัยจะดําเนินการโอนย้ายหลักสู ตรดังกล่าว
ดังนี้
๑.๑ เริ่ มโอนย้ายสังกัดไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/
๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๑.๒ นักศึกษาตกค้างจํานวน ๗ คน (นักศึกษาทั้งหมดอยูใ่ นระหว่างการทําวิทยานิพนธ์) ย้ายไป
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๑.๓ ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชาที่นกั ศึกษาตกค้างจํานวน ๗ คน จะได้รับยังคงเดิม คือ
- ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการบริ การสุ ขภาพ)
- ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Innovative Healthcare Management)
๒. กรณี หลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขโลก (หลักสู ตรนานาชาติ)
ผูบ้ ริ หารวิทยาลัยโลกคดีศึกษา กรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณาจารย์อาวุโสประจําหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุ ขศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุ ขโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ได้พิจารณาร่ วมกับผูบ้ ริ หารคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
และมีความเห็นชอบร่ วมกันว่าการย้ายหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสาธารณสุ ขโลก (หลักสู ตร
นานาชาติ) ซึ่งปั จจุบนั สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษามาสังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จะเป็ นประโยชน์กบั มหาวิทยาลัยใน
อนาคต ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งและการมีชื่อเสี ยงด้านสาธารณสุ ขศาสตร์และสาธารณสุ ขโลกของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับชาติและระดับนานาชาติท้ งั ใน ASEAN และภูมิภาคอื่นของโลก
ในการนี้คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาและคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ได้มีความเห็นชอบร่ วมกัน จึง
ได้จดั ทํารายละเอียดการย้ายสังกัดหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุ ขโลก (หลักสู ตร
นานาชาติ) และส่ วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตร นักศึกษาประจําหลักสู ตร ทุนการศึกษา
และงบประมาณหลักสูตร และแผนการพัฒนาความร่ วมมือทางวิชาการและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๒๕ มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. เห็นชอบการขอย้ายโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริ การ
สุ ขภาพ จากวิทยาลัยนวัตกรรมไปสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๒. หลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขโลก (หลักสูตรนานาชาติ) จาก
วิทยาลัยโลกคดีศึกษาไปสังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๓. ให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๔ เรื่อง ปฏิทินการคัดเลือกโครงการรับตรง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษาแถลงว่า สื บเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดทําข้อสอบ
กลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU STAR เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (เฉพาะโครงการปกติ)
สําหรับสอบเข้าศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศนู ย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็ นผูจ้ ดั สอบ TU STAR นั้น
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางในการดําเนินการรับสมัครโครงการรับตรง ให้กบั
คณะต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมโครงการ เห็นว่าการรับสมัครโครงการรับตรง ควรกําหนดช่วงวันรับสมัครเหมือนทุกปี ที่ผา่ นมา
สําหรับคณะที่มีการใช้คะแนน TU STAR กับคณะที่ใช้การคัดเลือกแบบเดิม การกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการ
คัดเลือกโครงการรับตรง ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ ฝ่ ายวิชาการขอให้สาํ นักงานทะเบียนนักศึกษา นําเสนอปฏิทินการ
รับตรง ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็ น ๒ กลุ่ม โดย
กลุ่มที่ ๑ คณะที่มีการใช้คะแนน TU STAR ปฏิทินการคัดเลือกฯ ขยับมาเร็ วกว่าเดิม และการคัดเลือก
จะเสร็ จสิ้ นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
กลุ่มที่ ๒ คณะที่ใช้การคัดเลือกแบบเดิม ปฏิทินการคัดเลือกจะสอดคล้องกับกําหนดการสอบของ
สทศ. และการคัดเลือกในระบบกลาง Admissions อยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะการกําหนดสอบข้อเขียนในเดือนมกราคมของทุกปี
ยังคงเป็ นไปตามมติจาก ทปอ. และกบม ดังนั้นช่วงเวลาการดําเนินการคัดเลือกจะเป็ นช่วงเวลาเดียวกับปี การศึกษา
๒๕๕๙ โดยมีการจัดสอบข้อเขียนให้กบั คณะที่ยงั ใช้การคัดเลือกแบบเดิมในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐
กรอบเวลาในการดําเนินการคัดเลือกโครงการรับตรง ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ สําหรับคณะที่เข้าร่ วม
โครงการรับตรง ปัจจุบนั มีจาํ นวน ๑๔ คณะ ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะ
วิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้เข้าร่ วมรับ
นักศึกษาในโครงการรับตรงด้วย ในส่ วนของ
๑. คณะแพทยศาสตร์ จะใช้คะแนน TU STAR ในการคัดเลือกของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ได้กาํ หนดใช้คะแนน TU STAR ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- ๒๖ คณะได้มีการกําหนดปฏิทินคัดเลือกทั้ง ๒ โครงการเรี ยบร้อยแล้ว โดยจะดําเนินการรับสมัครก่อนโครงการรับตรง
๒. วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็ นการรับนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษา มธ. ศูนย์ลาํ ปาง ที่ผา่ น
มาทางศูนย์ลาํ ปางจะกําหนดปฏิทินให้สอดคล้องกับโครงการรับตรง
๓. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสู ตรภาษาไทย หรื อหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็ น
การดําเนินการคัดเลือกโดยคณะ
ทั้งนี้การกําหนดกรอบเวลาของโครงการรับตรง ยังคงใช้ช่วงเวลาเดิมของกําหนดการสอบของ สทศ.
และการคัดเลือกในระบบกลาง Admissions ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากปฏิทินของปี การศึกษา ๒๕๖๐ สอท. รอ
นําเสนอ ทปอ. ในการประชุมวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยควรเสร็ จสิ้ นภายใน
ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เพือ่ ที่มหาวิทยาลัยซึ่งได้เข้าร่ วมในระบบเคลียริ งเฮาส์ สามารถส่ งรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกไป
ยัง สอท. จัดทําข้อมูลสําหรับประกาศให้นกั เรี ยนยืนยันสิ ทธิ์ และส่ งข้อมูลตัดสิ ทธิ์ Admissions ได้ทนั ในช่วงที่ สอท.
กําหนดประมาณวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
จากข้อมูลฝ่ ายวิชาการที่ได้รวบรวมเกณฑ์การพิจารณาค่านํ้าหนัก คะแนนขั้นตํ่ารายวิชา (ถ้ามี) และ
ครั้งที่ใช้คะแนน TU STAR มีหลายคณะที่กาํ หนดการใช้คะแนนในครั้งที่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินการคัดเลือกฯ กลุ่มที่ ๑
และคณะที่มีการนําคะแนน GAT / PAT และ หรื อวิชาสามัญ ๙ วิชา มาใช้ในการคัดเลือกด้วย ควรพิจารณาปฏิทินของ
สทศ. ประกอบการพิจารณา ว่า จะสามารถนําผลคะแนนดังกล่าวมาประมวลผลในการคัดเลือกได้ทนั หรื อไม่และควร
กําหนดปฏิทินการคัดเลือกในกลุ่มใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบปฏิทินการคัดเลือกโครงการรับตรง ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่เสนอ

๔.๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า สกอ. จัดทําประกาศ เรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสรุ ป ๒ ประเด็น คือ
๑. ให้ปรับเปลี่ยน มคอ.๓ – ๗ ให้เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้ ให้คาํ นึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.๓ – ๗ ตามประกาศของ สกอ.
๒. การกําหนดตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานตามกรอบ TQF ๑๒ ตัว (ในเล่มหลักสู ตร) แต่ละหลักสู ตร
มีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ได้เอง ตามบริ บทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรื อ
อนุมตั ิจากสภาสถาบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หากหลักสูตรใดประสงค์กาํ หนดตัว
บ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได้ กรณี มีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ให้นาํ เสนอ สกอ. รับทราบในการปรับปรุ งหลักสูตรครั้ง
ต่อไป
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เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกันฝ่ ายวิชาการจึงมีขอ้ เสนอ ดังนี้
๑. ให้ใช้เค้าโครงการเรี ยนการสอน (Course Syllabus) แทน มคอ.๓ และ มคอ.๔
๒. ให้ใช้เค้าโครงการเรี ยนการสอนที่ปรับปรุ งเพื่อใช้ในภาคการศึกษาถัดไป แทน มคอ.๕ และ มคอ.๖
๓. ให้ใช้ TUQA แทน มคอ.๗ และตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ TQF ๑๒ ตัว ส่ วนหลักสู ตรที่มี
สภาวิชาชีพกํากับให้ใช้ตวั บ่งชี้ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๕.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่ ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและสถาบันวิจยั โดยขอให้
หน่วยงานรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพในระบบ TU QA Online เป็ นระยะ และฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา จะ
นําเสนอความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและสถาบันวิจยั ต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มีการประชุม และเสนอคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตามลําดับ นั้น
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอผลการดําเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ผลการดําเนินงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนและระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๙ โดยให้แจ้งคณะพิจารณาทบทวน/เพิ่มเติมข้อมูลตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานไม่มีผลการดําเนินงาน และขอให้ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
ขอรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานรอบ ๙ เดือน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ ใช้ขอ้ มูลจากคณะ/สถาบันวิจยั ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตัวบ่งชี้ที่มีรอบการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็ นปี การศึกษา (ตั้งแต่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม 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 และตัวบ่งชี้ มธ.๘ และข้อมูลที่จดั เก็บเป็ นปี งบประมาณ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๑
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มีนาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. ๒.๒
ทั้งนี้ สถาบันวิจยั ได้แก่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มีผลการดําเนินงานเฉพาะในตัวบ่งชี้ สกอ.๒.๒
เงินสนับสนุนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัดส่ วนเงินวิจยั ๒๕๐,๐๐๐ ต่อคน (๑,๐๐๐,๐๐๐ /๔) ๓.๒๙
คะแนน สถาบันไทยคดีศึกษามีผลการดําเนินงานเฉพาะในตัวบ่งชี้ สกอ.๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั จํานวน ๓ ผลงาน (๑.๔๐/๗) ๒.๕๐ คะแนน และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ไม่มีผลการดําเนินงาน จึงขอ
เสนอผลการดําเนินงานเฉพาะคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนเท่านั้น
๒. ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้นาํ ข้อมูลการได้รับตําแหน่งทางวิชาการ ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมตั ิ
ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากฝ่ ายวิชาการ เพิม่ เติมให้กบั คณะ และได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ TU QA Online
ก่อนนํามาประมวลผลเป็ นภาพรวมระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานระดับคณะและมหาวิทยาลัย ณ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ มีดงั นี้
๒.๑ ผลการดําเนินงานระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน พิจารณาจากตัวบ่งชี้ท้งั หมด
๑๒ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. ๔ ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้ มธ.๘ ตัวบ่งชี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
จากการรายงานพบว่า ตัวบ่งชี้ที่คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนไม่มีผลการดําเนินงาน/ไม่
รายงานข้อมูล สูงสุ ด ๓ ลําดับแรก คือ ตัวบ่งชี้ มธ.๕ ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรื อนานาชาติ (๑๔ หน่วยงาน) ตัวบ่งชี้ มธ.๙ ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
(๑๑ หน่วยงาน) และตัวบ่งชี้ มธ.๒ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จาํ กัดเวลาการ
แลกเปลี่ยน) (๙ หน่วยงาน)
๒.๒ ผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย มีท้ งั หมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. ๔
ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้ มธ.๙ ตัวบ่งชี้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ผลการดําเนินงานที่มีผลการดําเนินงานสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงาน ณ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ กับ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สกอ.๑.๒ สกอ.๑.๓ มธ.๒ มธ.๓ มธ.๔ มธ.๕ สกอ.
๒.๒ สกอ.๒.๓ มธ.๘ และ มธ.๙ ผลการดําเนินงานลดลงจากรอบที่ผา่ นมา จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มธ.๑ มธ.๖ และ
มธ.๗ เนื่องจากจํานวนตัวหารเพิ่มมากขึ้น สําหรับตัวบ่งชี้ มธ.๖ ร้อยละจํานวนข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันในต่างประเทศที่มีการทํากิจกรรม (Active MOU) ต่อจํานวนข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการทั้งหมด ที่มีผล
การดําเนินงานลดลงเนื่องจากการติดตามข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีบางคณะที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือทางวิชาการที่
ทํากิจกรรมแต่ขอ้ ตกลงดังกล่าวหมดอายุทาํ ให้ไม่สามารถนํามานับเป็ นผลการดําเนินงานได้
แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้นาํ มา
จากระบบ TU QA Online โดยมีเพียงการตรวจข้อมูลจากระบบในเบื้องต้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ าย
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มี ๓ ตัวบ่งชี้ ที่มีขอ้ มูลที่เป็ นประเด็น คือ ตัวบ่งชี้ มธ.๒ มีผลการดําเนินงานลดลง
เนื่องจากมีตวั หารที่เป็ นจํานวนนักศึกษาทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น ตัวบ่งชี้ มธ.๖ จํานวนกิจกรรมและจํานวนคู่สญ
ั ญามีจาํ นวน
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ลดลง เนื่องจากฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ยงั ไม่ได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่ วนนี้เข้าสู่ระบบ และตัวบ่งชี้ มธ.๗ มีจาํ นวนกิจกรรมจิต
อาสาและจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกองกิจการนักศึกษา ได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่ วนของ
กิจกรรมที่จดั โดยมหาวิทยาลัยเข้าสู่ ระบบ TU QA Online แล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัยปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๕.๒ เรื่อง โครงรางองคกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (OP : Organization Profile)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยสภาอาจารย
ประธานสภาอาจารย์แถลงว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. .... ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีความสอดคล้องกับข้อมูลหรื อถ้อยคําที่ใช้ในพระราชบัญญัติ ซึ่งมีท้ งั หมด ๖ หมวด ๓๑ ข้อ
กรณี ที่เป็ นประเด็นสําคัญ คือ ข้อ ๓ นิยามต่าง ๆ ปัจจุบนั ใช้คาํ ว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งในขณะนี้จะมี
ความหมายกว้างกว่าเดิม เดิมจะหมายถึงอาจารย์ประจําเท่านั้น ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบุคลากรซึ่งจะมี
นักวิจยั และผูช้ ่วยสอนรวมอยูด่ ว้ ย ส่ วนคณะหรื อหน่วยงานอื่นเปลี่ยนเป็ นส่ วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่ วนเรื่ องประเภทของกรรมการสภาอาจารย์ปัจจุบนั ยังมี ๒ ประเภทเหมือนเดิม คือ ประเภท
ผูแ้ ทนส่ วนงาน ปั จจุบนั มี ๓๑ คน จากส่วนงานต่าง ๆ ประเภทที่สอง กรรมการประเภทผูแ้ ทนทัว่ ไป มาจากการเลือกตั้ง
ซึ่งมีปัญหาทําให้สภาอาจารย์ตอ้ งปรับเปลี่ยนตัวเลขจากเดิมที่มีจาํ นวนเท่ากับผูแ้ ทนจากคณะ หากเป็ นไปตามเดิม
กรรมการสภาอาจารย์ชุดใหม่จะมีจาํ นวน ๖๒ คน ซึ่งเป็ นองค์ประชุมที่ใหญ่เกินไป และเป็ นปัญหามาก สภาอาจารย์จึง
ลดลงเหลือ ๑ ใน ๓ ของจํานวนส่ วนงาน ซึ่งจะทําให้กรรมการสภาอาจารย์เหลือ ๔๓ คน ซึ่งตัวเลขนี้กย็ งั คงเป็ นปัญหา
สําคัญในการประชุมสภาอาจารย์เช่นเดิม เนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถเข้าประชุมตรงกันได้ ทําให้ไม่ครบองค์ประชุมและ
ลงมติได้ ซึ่งต้องการขอความร่ วมมือเมื่อคณะได้กรรมการสภาอาจารย์ผแู ้ ทนส่ วนงานแล้วขอให้จดั ตารางสอนให้ไม่ตรง
กับวันประชุมสภาอาจารย์ เห็นว่าจะทําให้กรรมการเกินครึ่ งหนึ่งสามารถเข้าประชุมได้และดําเนินกิจกรรมตามความ
เหมาะสมได้ ส่ วนหมวด ๕ และ ๖ ข้อ ๓๐ และ ๓๑ มีการเพิ่มเติมเรื่ องการคุม้ ครองการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธานสภา
อาจารย์และกรรมการสภาอาจารย์ ซึ่งเป็ นข้อความเดียวกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ส่ วนข้อสุ ดท้ายบทเฉพาะกาลเรื่ อง
การเลือกตั้งจะกําหนดไว้ให้มีผลปฏิบตั ิทนั ทีหลังจากข้อบังคับนี้ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

- ๓๐ –
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้เสนอข้อสังเกตและความเห็นไว้ดงั นี้
๑. อาจารย์ที่ไปเป็ นกรรมการสภาอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดสรรเวลาว่างให้ตรงกับการประชุมได้
เพราะมีภารกิจจึงว่างไม่ตรงกันส่ วนนี้อยูท่ ี่การบริ หารจัดการประชุมของสภาอาจารย์เองด้วย
๒. ถ้าหากสภาอาจารย์อ่อนแอ ส่ งผลให้อาจารย์แต่ละคนของส่ วนงานไม่อยากเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
ควรกําหนดองค์ประกอบของผูแ้ ทนสภาอาจารย์ให้มีขนาดเล็กลงคือจาก ๔๓ คน ปรับลดให้เหลือประมาณ ๒๕ คน และ
ควรสร้างความเข้มแข็งของสภาอาจารย์ให้ได้รับการยอมรับก็จะมีอาจารย์เข้าไปช่วยทํางาน
๓. ควรมีการจัดกลุ่มตัวแทนของกรรมการตามกลุ่มสาขาวิชา เช่น กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์
กลุ่มสุ ขศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวนกลุ่มละ ๓ คน เป็ นต้น
๔. การกําหนดองค์ประกอบของกรรมการในแต่ละครั้งกําหนดให้องค์ประชุมมีเพียง ๑ ใน ๓ ของ
กรรมการทั้งหมดก็แก้ไขปัญหาองค์ประชุมได้ แต่มีปัญหาว่ามติของที่ประชุมจากกรรมการทั้งหมด ๑ ใน ๓ ไม่มีผล
ในทางปฏิบตั ิ มติน้ นั จะนําไปอ้างอิงได้ยาก
๕. ควรไปพิจารณากระบวนการให้ได้กรรมการสภาอาจารย์ กระบวนการทํางานของสภาอาจารย์ให้
เข้มแข็ง วางเป้ าหมายให้ชดั ว่าจะทําอย่างไรให้งานสภาอาจารย์เป็ นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. .... โดยมีขอ้ เสนอแนะ
มอบหมายให้ประธานสภาอาจารย์ไปพิจารณาดําเนินการ
๒. ให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๔ เรื่อง งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมระหวางปครั้งที่ ๒
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแถลงว่า สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๗,๗๕๔.๗๓ ล้านบาท งบเพิ่มเติมระหว่างปี
ครั้งที่ ๑ จํานวน ๒๔๒.๕๑๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้ นจํานวน ๗,๙๙๗.๒๔ ล้านบาท ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
๑,๖๐๕.๗๓ ล้านบาท
๒. งบประมาณรายจ่ายจากได้หน่วยงาน

๖,๓๙๑.๕๑ ล้านบาท

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัย มีนโยบายให้จดั ทํางบประมาณเพิม่ เติมได้ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็ นการพิจารณา

- ๓๑ –
การจัดทํางบ เพิม่ เติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒ จํานวน ๓๔๒.๙๕ ล้านบาท ดังนี้
๑. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย

๑๙๙.๕๘ ล้านบาท

๒. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน

๑๔๓.๓๖ ล้านบาท

เกณฑ์การนําเงินสะสมมาใช้ต้ งั เป็ นงบประมาณรายจ่าย (ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ให้นาํ เงินสะสมมาใช้เพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง และทุนการศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาโทและเอก
๒. กําหนดเพดานค่าร้อยละของเงินสะสมที่นาํ มาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่ายที่แตกต่างกันตามวงเงิน
สะสมที่แต่ละหน่วยงานมี โดยแยกเป็ นเพดานวงเงินรวม และเพดานเป็ นงบดําเนินงาน ดังนี้
วงเงินสะสม
ร้อยละของเงินสะสมที่นาํ มาเป็ นงบประมาณรายจ่าย
วงเงินรวม
วงเงินที่นาํ มาใช้เป็ นงบดําเนินการ
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
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒ ตามที่เสนอ

วาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๖.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต้ งั แต่
วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีขอ้ มูล ๓ ด้าน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ความเป็ นนานาชาติ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เรื่อง ความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๓๒ –
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่องจากการลงนาม
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใน มธ.ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานรายงาน
ผลการดําเนินงานของตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ และตัวชี้วดั เป้ าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งมีจาํ นวน ๔๙ หน่วยงาน นั้น บัดนี้ฝ่ายวางแผนได้ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในระบบรายงานผลการปฏิบตั ิราชการแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๓ เรื่อง หลักสูตรใหมที่ไดรับการบรรจุเขาแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการเรื่ องการบรรจุหลักสู ตรใหม่ในลักษณะ Concept Paper เข้าแผนกลยุทธ์ มธ.
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทั้งนี้เพือ่ เพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาการเปิ ดหลักสูตรใหม่และในขั้นการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสู ตรเพื่อให้มีความชัดเจนรวมทั้งสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและด้านหลักสูตร ฯ ในการประชุมร่ วมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการให้บรรจุหลักสู ตรใหม่ในลักษณะ Concept Paper เข้า
แผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) จํานวน ๒ หลักสูตร และมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรี ยนรู ้
หลักสูตร และการสอน (ทวิภาษา)

หน่วยงาน
คณะวิทยาการเรี ยนรู ้
และศึกษาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
ให้ปรับชื่อสาขาวิชาจากหลักสู ตร การสอน และ
การเรี ยนรู ้ เป็ น “สาขาวิชาการเรี ยนรู ้ หลักสูตร
และการสอน”

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เพิ่มข้อตกลงความร่ วมมือเรื่ องทุนการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาค
และการจัดทําหลักสูตรร่ วมกัน ให้มากยิง่ ขึ้น
ภาษาอังกฤษ) หลักสู ตรสองสถาบัน
การบรรจุหลักสูตรใหม่ในลักษณะ Concept Paper เข้าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
๑. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร และการสอน (ทวิภาษา) คณะ
วิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ มีเป้ าหมายเปิ ดสอนในปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยดําเนินการในลักษณะโครงการบริ การ

- ๓๓ –
การศึกษา จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ๒๓๕,๔๒๐ บาท/คน หรื อภาคการศึกษาละ ๕๘,๘๕๕ บาท/
คน
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรสองสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเป้ าหมายเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ โดยดําเนินการในลักษณะโครงการบริ การ
การศึกษา โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
๒.๑ แผนการศึกษาแบบ ๑.๑ (ทําวิทยานิพนธ์)ตลอดหลักสูตร ๒๗๕,๘๔๐บาท/คนหรื อภาคการศึกษาละ
๓๔,๔๘๐ บาท/คน
๒.๒ แผนการศึกษาแบบ ๒.๑ (ศึกษารายวิชาและวิทยานิพนธ์) ตลอดหลักสูตร ๓๐๐,๘๔๐
บาท/คน หรื อภาคการศึกษาละ ๓๗,๖๐๕ บาท/คน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๔ เรื่อง มาตรการการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกเพื่อสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มและพัฒนางานวิจยั (อ.ก.พ.อ.วิจยั ) ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่ องการยกระดับคุณภาพวิทยานพินธ์ปริ ญญาเอกเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการวิจยั ของ
ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดแนวทาง และวิธีการควบคุม
คุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก การสร้างมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริ ญญาเอก รวมถึงศึกษากรณี ตวั อย่างที่ดี (Good Practices) ของวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการวิจยั ของประเทศ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๕ เรื่อง การรายงานฐานะเงินลงทุนของหนวยงาน
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ฝ่ายการคลังเสนอเรื่ องรายงานฐานะการ
ลงทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๔๓ หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบนั้น สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่ อง
ดังกล่าวตามที่เสนอ แต่มีขอ้ สังเกตมอบหมายให้ฝ่ายการคลังเร่ งรัดหน่วยงานที่นาํ เงินลงทุนของหน่วยงานไม่เป็ นไปตาม

- ๓๔ –
เกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยและให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
ฝ่ ายการคลังได้ดาํ เนินการนําเสนอข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอให้หน่วยงานปรับสัดส่ วนการ
ลงทุน โดยถือตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพราะหากเกิดปัญหาหรื อความเสี ยหายขึ้นจากการที่หน่วยงาน
ไม่ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นด้วย
และฝ่ ายการคลังได้เสนอสภามหาวิยาลัยทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติรับทราบเรื่ องรายงานฐานะเงินลงทุน และกรณี ของหน่วยงานที่ยงั มิได้
ดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และได้มีการท้วงติงมาหลายครั้งแล้วที่ประชุมเสนอว่า
หน่วยงานจะต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จตามมติสภามหาวิทยาลัยภายใน ๖ เดือน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๖ เรื่อง รายชื่อวารสารเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ TCI เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ผูอ้ าํ นวยการหอสมุดแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศนู ย์ดชั นีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ได้ดาํ เนินการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘) และแจ้งให้วารสาร
กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ที่ตอ้ งการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่มจัดส่ งข้อมูลเพื่อทบทวนคุณภาพ
วารสารครั้งต่อไป ตั้งแต่วนั ที่ ๑- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจะใช้ขอ้ มูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น หอสมุดขอนําเสนอรายชื่อวารสารกลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเตรี ยมส่ งข้อมูลประเมินคุณภาพ TCI ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสรุ ปดังนี้
๑. วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม ๒ มี ๒ รายชื่อคือ Thai Journal of Science and
Technology ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารจักษุธรรมศาสตร์ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์
๒. วารสารสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม ๒ มี ๙ รายชื่อคือ Thammasat Business Law
Journal รัฐศาสตร์สาร วรรณวิทศั น์ วารสารเครื อข่ายญี่ปุ่นศึกษา วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ วารสารศิลปศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ วารสารสหวิทยาการ
๓. วารสารสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม ๓ มี ๕ รายชื่อ คือ วารสารกฎหมายขนส่ งและ
พาณิ ชยนาวี วารสารทรัพยากรมนุษย์ วารสารบัณฑิตศึกษษ นิติศาสตร์ วารสารสตรี และเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปกรรมสาร
ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมการส่ งวารสารเข้าประเมินใหม่โดยภายหลังการประเมินจะมีระยะเวลาการรับรอง
คุณภาพวารสารตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดและเอกสารประกอบการส่ งข้อมูลดูเพิม่ เติมได้ที่

- ๓๕ –
http://www.kmutt.ac.th//jif/public_html/News/2559/4_Feb/News.html โดยวารสารที่จะปรับขึ้นกลุ่ม ๑ ได้ตอ้ งมีคะแนน
ประเมินไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๗ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจายจากงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี ๒ แหล่ง คือ (๑) งบหน่ วยงาน (๒) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ แหล่ง รวม ๔๘ หน่วยงาน ข้อมูลที่เสนอในไตรมาสที่ ๒ สรุ ปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ยอดรวมทั้ง ๒ แหล่ง ประมาณการรายรับ ๓,๗๔๙,๐๖๑ ล้านบาท รับจริ ง ๔,๐๙๗.๓๕๕ ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๙.๓ ประมาณการรายจ่าย ๓,๑๕๐.๗๐๗ ล้านบาท จ่ายจริ ง ๒,๘๑๕.๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
๘๙.๔ จําแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้
๒. รายรับ รายจ่าย ในแต่ละหน่ วยงานพบว่า
๒.๑ หน่ วยงานที่มีรายจ่ายจริ งสู งกว่ารายรับจริ ง แต่ได้เสนอขอจัดทํางบประมาณขาดดุลโดย
นําเงิ นสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณและได้รับอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ สํานักหอสมุด และศูนย์บริ การการกี ฬา
๒.๒ หน่ วยงานที่ไม่ได้ขออนุ มตั ิใช้เงินสะสมจากสภามหาวิทยาลัย และมีรายจ่ายจริ งสู งกว่า
รายรั บจริ ง อันเนื่ องมาจากรายรับจากค่าธรรมเนี ยมของโครงการบริ การการศึกษาและโครงการบริ การวิชาการยัง
ไม่เข้ามาในไตรมาสที่ ๒ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการเปิ ดภาคการศึกษา ได้แก่ คณะนิ ติศาสตร์ และศูนย์
หนังสื อ มธ.
๒.๓ เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่ายเพื่อพิจารณาการใช้เงิน
ตามแผนโดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ ๑๐% หรื อมีค่าร้อยละของจ่ายจริ งเทียบกับประมาณการรายจ่ายอยูใ่ นช่วง
๙๐-๑๐๐% พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๙.๔ สู งสุ ดคือคณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ ๙๙.๓) ตํ่าสุ ดคือ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
(ร้ อยละ ๒๕.๗)
๓. การวิเคราะห์ค่าร้ อยละการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัย
วิจยั พัฒนาสู่ความเป็ นนานาชาติ และพัฒนาคุณภาพบริ การวิชาการพบว่า รายจ่ายด้านพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั มี
ค่าสู งสุ ด (คิดเป็ นร้อยละ ๓๗.๘๘) รองลงมาเป็ นด้านพัฒนาคุณภาพบริ การวิชาการ (คิดเป็ นร้อยละ ๓๖.๘๘) ในขณะที่
รายจ่ายการพัฒนาสู่ความเป็ นนานาชาติ( คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๙๖) อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเพือ่ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นในไตรมาสต่อไป

- ๓๖ –
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๘ เรื่อง การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ดาํ เนินงานตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ขอรับการรับรอง
ระบบบริ หารคุณภาพ ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ เมื่อการดําเนินงานตามระบบมีเสถียรภาพและดําเนินงานจนเป็ นระบบการ
ทํางานตามปกติ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างไม่เป็ นทางการ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับใบรับรอง (Certificate) ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ จาก United
Registrar of System Limited ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เป็ นหน่วยรับรองระบบ ISO ๙๐๐๑ เรี ยบร้อยแล้ว โดย
ได้รับการรับรองตามโครงสร้างของกองฯ ดังนี้
๑. การประกันคุณภาพ
๒. การจัดการความรู ้
๓. การบริ หารความเสี่ ยง
๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะได้รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ จนกว่า
ระบบบริ หารคุณภาพ ISO ๒๐๐๑:๒๐๐๘ จะสิ้ นสุ ดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกาํ หนดตรวจติดตามจาก
ภายนอกในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และในระหว่างนี้กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกอง/สํานักงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี ทั้งสิ้ น ๑๓ หน่วยงาน อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและดําเนินการตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๑๕ ซึ่งเป็ น ISO ๙๐๐๑ Version ใหม่ ต่อจาก Version ๒๐๐๘ โดยมีเป้ าหมายที่จะขอรับการรับรองระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ระดับสํานักงานอธิการบดีในปี ๒๕๖๐ ต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๙ เรื่อง ขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สําหรับปสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ๓๗ –
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีขอ้ สังเกต
จากการตรวจสอบบัญชี ฝ่ ายการคลังจึงได้พิจารณาจัดทําแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้หน่วยงานดําเนินการ ทั้งนี้ฝ่ายการคลังจะ
ทําบันทึกจัดส่ งรายละเอียดแนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมเฉพาะเป็ นรายหน่วยงานส่ งให้แต่ละหน่วยงานในลําดับต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์
อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

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

