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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชัน้ ๓ มธ. ศูนย์รังสิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิ การบดี
ประธาน
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา
ฉิ มอ้อย
รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี
ศิริไกร
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้ อง ศรี สนิท
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์
ตันติวสั ดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์
พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิ กลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์
สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
เจียศิริพงษ์กุล รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๑๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ คณิ ตทรัพย์ แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุ ข แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

-๒๒๐. ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท
รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๑. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
๒๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สสิ ธร เทพตระการพร แทนคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๒๔. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา
สังขวรรณ คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๒๙. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อดิศว์ ทัศณรงค์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์
๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๓๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๓. อาจารย์ เชษฐา
พลายชุม
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๔. อาจารย์ ดร.สันทณี
เครื อขอน แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์
๓๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั
ศุภชลาศัย ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
๓๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานสภาอาจารย์
๓๗. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๓๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ เกศินี

วิฑูรชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
(ติดราชการ)

-๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ
๔. รองศาสตราจารย์ พรชัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ

สุ เอียนทรเมธี รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง (ติดราชการ)
เทพชัยศรี รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั (ติดราชการ)
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ติดราชการ)
ประเสิ รฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (ลาประชุม)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ
ผลประไพ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
๕. อาจารย์ ดร.วิรัช
ศรเลิศลํ้าวานิช ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
๖. นายบุญสม
อัครธรรมกุล ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส ต่ออุดม ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เอกริ นทร์
ยลระบิล
ผูอ้ าํ นวยการหอสมุดแห่ง มธ.
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส
ศตสุ ข
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วจิ ยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
๑๐. รองศาสตราจารย์ วรภัทร
ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สูง
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะ
วิสาหกิจ
๑๒. นางสุ พิน
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
๑๓. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองทรัพยากรมนุษย์
๑๔. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารศูนย์รังสิ ต
๑๕. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ
๑๖. นายนัทธี
ฤทธิ์ ดี
หัวหน้างานการคดี
๑๗. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

-๔๑๘. นายอดิศร

เพชรคุม้

๑๙. นางสาวมยุลี
๒๐. นางสาวณรรธพร
๒๑. นางสาวชมัยพร

สุ ดสระ
ทองมาก
หวานแท้

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสรรหา
การประเมินผูบ้ ริ หาร และประชุมผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง รายงานยอดเงินบริจาคสมทบองคกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๐
ประธานแจ้ง ให้ที่ป ระชุ ม ทราบว่า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้รั บ พระมหา
กรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร ในการนําผ้าพระกฐิ น
พระราชทานไปถวายตามพระอารามหลวงเป็ นประจํา ทุ ก ปี และในปี ๒๕๖๐ ได้นํา ผ้า พระกฐิ น
พระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จาํ พรรษา ณ วัดจันทน์กะพ้อ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เมื่ อวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ นั้น มหาวิทยาลัยขอร่ วมถวายโดยเสด็จ พระราชกุศ ล จํานวน
๑,๔๗๒,๘๓๒,๐๙ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เรื่อง กําหนดปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ประจําป ๒๕๖๑
ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องด้วยจะสิ้ นสุ ดปี ๒๕๖๐ แล้ว สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยขอเสนอปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้
เดือน
วันจันทร์ที่
วันจันทร์ ที่
มกราคม
๘
๒๒
กุมภาพันธ์
๕
๑๙

-๕เดือน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

วันจันทร์ที่
๕
๙
๗
๔
๒
๖
๓
๘
๕
๓

วันจันทร์ที่
๑๙
๒๓
๒๑
๑๘
๑๖
๒๐
๑๗
๒๒
๑๙
๑๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า สําหรับการกําหนดวันประชุม
ก.บ.ม. เคยมีการหารื อกันในเรื่ องการเปลี่ยนวันประชุมจากวันจันทร์เป็ นวันอื่น ๆ เพราะการเดินทางไป
ประชุมที่ท่าพระจันทร์ในวันจันทร์เป็ นเรื่ องที่ลาํ บาก เนื่องจากการจราจรติดขัดมาก ในกรณี น้ ีจะมีการ
หารื อในเรื่ องการกําหนดวันประชุมอีกครั้งหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ขอให้นาํ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อให้ที่ประชุมได้
ลงมติเลือกวันประชุม และขอให้ส่งข้อมูลวันประชุมที่ตอ้ งการไปที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แต่โดย
ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ หารไม่วา่ จะกําหนดวันใด ต้องติดภารกิจบ้างไม่มากก็นอ้ ย แต่ตอ้ งบริ หารจัดการให้ได้
ในกรณี น้ ีเบื้องต้นมีผทู้ ี่ประสงค์เปลี่ยนวันประชุมจากวันจันทร์เป็ นวันอื่น ๆ จํานวน ๔ คน ส่ วน
กรรมการที่เหลือ จะขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า จะเปลี่ยนหรื อไม่
๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ในการประชุม ก.บ.ม. สามารถประชุมในระบบ
ประชุมทางไกล (Teleconference) ได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ในกรณี สามารถทําได้ แต่การประชุมอาจจะมีประสิ ทธิ ภาพไม่
เต็มที่ เนื่องจากระบบการประชุมทางไกลไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถพบปะกรรมการได้ครบทุกคน

-๖และไม่ Concentrate เช่น หากไม่ได้นงั่ ประชุมในสถานที่เดียวกับอธิ การบดี การแสดงความคิดเห็นอาจ
ทําได้ไม่ทวั่ ถึง และได้ทดลองใช้การประชุ มระบบทางไกลแล้ว ค่อนข้างมีปัญหา ขอเน้นยํ้าว่า การ
ประชุม ก.บ.ม. เป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญที่สุดของผูบ้ ริ หารทุกคน โดยหลักการผูบ้ ริ หารต้องเข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้าประชุ มได้ตอ้ งส่ งผูแ้ ทน หากเปรี ยบเที ยบระหว่างการสอนกับการ
ประชุม ก.บ.ม. เห็นว่า ผูบ้ ริ หารต้องเลือกประชุม ก.บ.ม. ถือเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญที่สุดของผูบ้ ริ หาร กรณี
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไม่ได้ให้เหตุผลว่า ไม่วา่ ง แต่เป็ นเหตุผลเรื่ องการจราจรในการ
ไปประชุมที่ท่าพระจันทร์ การประชุมที่ศูนย์รังสิ ตไม่มีปัญหาใช่หรื อไม่
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยากล่าวว่า กรณี ศูนย์รังสิ ตเป็ นการออกนอก
เมือง จึงไม่มีปัญหามาก และคณะส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ศูนย์รังสิ ต
ประธานกล่าวว่า หากเปลี่ยนเป็ นวันจันทร์ ช่วงบ่ายได้หรื อไม่ เพื่อไม่ตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนวัน
๓. ผูแ้ ทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีกล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันจันทร์คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีจะมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะและต่อด้วยคณะกรรมการ
ประจําคณะ
ประธานกล่าวว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีตอ้ งปรับเปลี่ยนเวลาการประชุม
ให้ไม่ตรงกับการประชุม ก.บ.ม. เพราะทุกคณะต้องติดภารกิจเหมือนกันไม่มากก็นอ้ ย และการประชุม
ก.บ.ม. จะประชุมสัปดาห์เว้นสัปดาห์
๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ที่จะเปลี่ยนเป็ นวันจันทร์ช่วงบ่าย ก็สามารถ
รับได้ แต่หากจําเป็ นต้องเปลี่ยนวันประชุมจากวันจันทร์ เป็ นวันอื่น ไม่ควรเริ่ มใช้ในต้นปี ๒๕๖๑
เพราะจะต้องปรับตารางสอน ควรเริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๑
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะ
ประชุม ก.บ.ม. เดือนละครั้ง เพื่อลดการประชุมให้นอ้ ยลง
ประธานกล่ า วว่ า ไม่ เ ห็ น ด้ว ยในกรณี น้ ี และเป็ นนโยบายที่ อ ธิ ก ารบดี ก ํา หนด
บางมหาวิ ท ยาลัย ประชุ ม ทุ ก สั ป ดาห์ ครั้ งละ ๔-๕ ชั่ว โมง มธ. ประชุ ม ๒ ครั้ ง/เดื อ น ถื อ ว่า น้อ ย
การประชุม ก.บ.ม. เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ ผูบ้ ริ หารต้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อหารื อเรื่ องต่าง ๆ กับอธิ การบดี
และคณบดีคณะต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อปั ญหาต่าง ๆ
๖. คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ขอให้ทาํ การสํารวจข้อมูลแล้วนําเสนอ

-๗ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทาํ การสํารวจข้อมูล โดยแบ่งเป็ น
๒ คําถาม คือ ๑. ต้องการเปลี่ยนวันและเวลาประชุมหรื อไม่ หากไม่ตอ้ งการเปลี่ยนวันก็ไม่ตอ้ งทําข้อ
ต่อไป ๒. หากต้องการเปลี่ ยนจะเปลี่ ยนเป็ นวันใด หากได้ขอ้ สรุ ปแล้วจะเริ่ มใช้ในเดื อนสิ งหาคม
๒๕๖๑ ซึ่ งตรงกับภาคการศึกษาที่ ๑
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทาํ การสํารวจข้อมูล
เกี่ยวกับกําหนดวันประชุม ก.บ.ม. และนําเสนอที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนวันประชุมใหม่
จะเริ่ มใช้ในเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๑
๑.๓ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดจัดพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ ๑ และวันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดําเนิ นมา
พระราชทานปริ ญญาบัตร และมหาวิทยาลัยโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิ ตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดย
พระราชทานปริ ญญาบัตรภาคแรก เวลา ๑๖.๐๐ น. และภาคหลัง เวลา ๑๙.๐๐ น. ซึ่ งจะมีการฝึ กซ้อม
รวมในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ และการฝึ กซ้อมใหญ่ ในวันอาทิ ตย์ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๐ รวมถึ งการถ่ ายภาพหมู่ บ ณ
ั ฑิ ต ซึ่ งเป็ นเรื่ องสําคัญ คณบดี ทุกคณะต้องมาร่ วมถ่ ายภาพหมู่
บัณฑิ ต เพราะนักศึ กษาต้องการถ่ ายภาพหมู่ร่วมกับคณบดี และอธิ การบดี และในวันอาทิ ตย์ที่ ๒๖
พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ จะเป็ นช่ วงเวลาในสัปดาห์สุดท้ายที่ประชาชนจะมาร่ วมชมพระเมรุ มาศบริ เวณ
สนามหลวง จึงทําให้มีผทู้ ี่เดินทางมาบริ เวณมหาวิทยาลัยและบริ เวณโดยรอบเป็ นจํานวนมาก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ผูร้ ักษาการแทนรองอธิ การบดี ฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ วันฝึ กซ้อมรวม ขอให้นกั ศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง เพราะจะมีการตรวจเครื่ องแต่ง
กายด้วย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันฝึ กซ้อมใหญ่ได้มีการแบ่งกลุ่มไว้แล้ว กลุ่มที่ ๑
คณะนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ ๒

-๘คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งสองกลุ่มนี้ ฝึกซ้อมใหญ่ใน
วัน อาทิ ตย์ที่ ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ และรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัตรในวัน ศุ ก ร์ ที่ ๑ ธัน วาคม
๒๕๖๐ กลุ่มที่ ๓ คณะศิลปศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร คณะ
วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน และวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ กลุ่มที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง กลุ่มที่ ๓ และ ๔ จะฝึ กซ้อมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
รับพระราชทานปริ ญญาบัตรในวันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต และ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทุกคณะจะฝึ กซ้อมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เป็ นกลุ่ม
สุ ดท้าย และรั บจริ งในวันเสาร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในช่วงเช้า โดยเข้าหอประชุ มเวลา ๐๘.๐๐ น.
และรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต รจากพระบรมฉายาลัก ษณ์ ใ นเวลา ๐๙.๓๐ น. ส่ ว นการนัด แนะ
เวลาและสถานที่ ฝ่ายวิชาการได้ประชุ มร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ของทุกคณะแล้วเมื่ อวันที่ ๓ พฤศจิ กายน
๒๕๖๐ และได้ช้ ีแจงหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ รวมถึงเครื่ องแต่งกายไปแล้ว และได้ฝากเจ้าหน้าที่
ในเรื่ อ งการเตรี ย มคํากล่ า วของคณบดี ทุ ก คณะ ซึ่ ง ในปี การศึ ก ษา ๒๕๕๙ จะเป็ นการกล่ า วถวาย
รายงานและเบิกตัวผูส้ าํ เร็ จการศึกษาต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร คําราชาศัพท์จะเป็ นคําที่ ใช้สําหรั บสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ งจะเปลี่ ยนแปลงจากปี
การศึกษาที่ผ่านมาจึงห้ามนําของเดิมมาใช้ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ ให้นาํ ชุดใหม่ที่ฝ่ายวิชาการส่ งไป
ซึ่ งใช้คาํ ราชาศัพท์ที่ถูกต้องตามที่สาํ นักพระราชวังได้ตรวจสอบแก้ไขให้แล้ว
๒. ประธานกล่าวว่า ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตร เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริ ญญาบัตร ซึ่งที่ผา่ นมามีปัญหาค่อนข้างมาก คือ มีจาํ นวนอาจารย์
ที่นงั่ อยูบ่ นเวทีนอ้ ยมาก จึงขอกําหนดว่า ทุกคณะต้องส่ งอาจารย์มานัง่ บนเวทีอย่างน้อยคณะละ ๕ คน
ส่ วนคณะที่ยงั ไม่มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษา ไม่ตอ้ งส่ งอาจารย์มาเข้าร่ วมพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ผูแ้ ทนคณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า ในปี การศึกษา ๒๕๕๙
ยังไม่มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษา
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ ยังไม่มีบณ
ั ฑิตจบ
การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า สถาบันฯ ไม่มีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี

-๙ประธานกล่ า วว่ า หากไม่ มี บ ัณ ฑิ ต จบการศึ ก ษา ไม่ ต้อ งส่ ง อาจารย์ม าเข้า ร่ ว ม
ส่ วนคณะอื่น ๆ ให้จดั ส่ งอาจารย์มานัง่ บนเวทีคณะละ ๕ คน แต่หากส่ งมากกว่า ๕ คน ต้องแจ้งรายชื่อ
เพิ่มเติม
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เนื่องจากบนเวทีจะมีองคมนตรี
ผูป้ ฏิบตั ิงาน คณาจารย์ที่ทาํ หน้าที่ต่าง ๆ เมื่อทําการจัดเวที จะต้องเว้นที่วา่ งไว้ให้
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่มีปัญหาใด สําหรับพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งอาจารย์ จํานวน ๑๐ คน หรื อมากกว่าก็ได้ เพราะมีการ
ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้วย ส่ วน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่งอาจารย์ จํานวน ๑๕ คน
๓. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า สําหรับคณาจารย์ที่อยูบ่ นเวที
ต้องใส่ ชุดปกติขาวหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ต้องใส่ ชุดปกติขาว
ผูร้ ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นเขตพิธีการ ต้องใส่
ชุดปกติขาว ประเด็นที่สอง ต้องขอรายชื่อคณาจารย์ทุกคนที่จะต้องอยูบ่ นเวทีดว้ ย หากไม่มีรายชื่อ
จะไม่สามารถอยูบ่ นเวทีได้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
หน้าที่ในหอประชุม เช่น การจัดแถวบัณฑิต เมื่อจัดเสร็ จแล้วจะไปอยูบ่ ริ เวณหอประชุมศรี บูรพา แต่
ไม่ได้อยูบ่ นเวที ต้องใส่ ชุดปกติขาวหรื อไม่ เพราะขณะนี้ได้รับข้อมูลว่า ต้องใส่ ชุดปกติขาวทั้งหมด
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่ตอ้ งใส่ ชุดปกติขาว แต่ผรู ้ ักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการได้ขอ้ มูลว่า ต้องใส่ ชุดปกติขาวทั้งหมด แต่ไม่ตอ้ งการให้เป็ นเช่นนั้นเพราะจะทําให้หา
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ลาํ บาก
ผูร้ ักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ
บัณฑิตแล้วไปอยูบ่ ริ เวณหอประชุมศรี บูรพา ไม่ตอ้ งใส่ ชุดปกติขาว แต่หากต้องนัง่ อยูก่ บั บัณฑิตใน
หอประชุมใหญ่ จะต้องใส่ ชุดปกติขาว หรื อบุคคลใดที่ตอ้ งอยูใ่ นเขตพิธีการ คือ ภายในหอประชุมใหญ่
ต้องใส่ ชุดปกติขาว
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สําหรับเขตพิธีการจะแบ่ง
ออกเป็ น ๓ ชั้น คือ ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ชั้นในและชั้นกลางคือ บริ เวณด้านบนเวที ผูท้ ี่ไม่ได้

- ๑๐ ใส่ ชุดปกติขาวจะเข้าไปได้ไม่เกินประตูกระจกที่ก้ นั ระหว่างหอประชุมใหญ่และหอประชุมศรี บูรพา
ยกเว้นผูต้ ิดตามดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ประธานกล่าวว่า ขอให้ปฏิบตั ิตามแนวทางที่รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ช้ ีแจง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานเสร็ จแล้วไปอยูบ่ ริ เวณหอประชุมศรี บูรพาและเจ้าหน้าที่สาํ นักงานทะเบียน
นักศึกษาที่อยูห่ ลังม่านบนเวทีไม่ตอ้ งใส่ ชุดปกติขาว แต่เจ้าหน้าที่สาํ นักงานทะเบียนนักศึกษาที่อยูห่ น้า
ม่านต้องใส่ ชุดปกติขาวด้วย และให้รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปหารื อเรื่ องนี้กบั สํานัก
พระราชวังอีกครั้งหนึ่ง ยกเว้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผนกล่าวว่า หากชี้แจงกับผูป้ ฏิบตั ิงานว่า เมื่อสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เมื่อใด ผูท้ ี่ไม่ได้ใส่ ชุดปกติขาว
ต้องออกนอกพื้นที่เขตพิธีการ จะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมีปัญหาคือ ผูท้ ี่ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต เมื่อ
ตรวจสอบเสร็ จแล้วต้องนัง่ อยูใ่ นหอประชุมใหญ่หรื อไม่ หากไม่อยูก่ ไ็ ม่มีปัญหาใด
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ฝ่ ายออกบัตรจะทําการออกบัตร
ให้กบั กรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการแบ่งเป็ นสี ต่าง ๆ สี หนึ่งเข้าได้ถึงเขตชั้นใน อีกสี หนึ่งเข้าเขตขั้นกลาง
และอีกสี หนึ่งอยูเ่ ขตชั้นนอก สําหรับผูท้ ี่ได้รับบัตรสี ที่เข้าได้ถึงเขตพิธีการชั้นใน จะสามารถไปได้โดย
ทัว่ บริ เวณ แต่ผทู้ ี่ได้บตั รเขตชั้นกลางจะเข้าไปชั้นในไม่ได้ และบัตรเขตชั้นนอกจะไม่เข้าไปชั้นในและ
ชั้นกลางไม่ได้ ซึ่ งหากเป็ นคณบดีหรื ออาจารย์ที่สวมครุ ยและแจ้งรายชื่อ จะให้บตั รที่เข้าไปในเขต
ชั้นในแต่ตอ้ งใส่ ชุดปกติขาว
ประธานกล่าวว่า โดยสรุ ปคือ ผูท้ ี่ไม่ได้ไปปฏิบตั ิหน้าที่บนเวที ไม่ตอ้ งใส่ ชุดปกติ
ขาว และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริ การทรัพยากรมนุษย์และผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนหารื อกับ
สํานักพระราชวังว่า มหาวิทยาลัยมีหลักการเช่นนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้หารื อกันอีกครั้งหนึ่ง
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมีขอ้ ยกเว้นสําหรับ
มหาบัณฑิตที่รับพระราชทานปริ ญญาบัตรจากพระบรมฉายาลักษณ์ ผูเ้ ข้าร่ วมพิธีไม่ตอ้ งสวมชุด
ปกติขาว เพียงแต่สวมชุดครุ ยเท่านั้น
๕. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สําหรับผูท้ ี่ได้รับดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์จะมีผตู้ ิดตาม จึงมีขอ้ สอบถามมาว่า ผูต้ ิดตามสามารถอยูบ่ นเวทีได้หรื อไม่ และต้องแต่งกาย
แบบใด

- ๑๑ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สามารถอยูบ่ นเวทีได้ และไม่ตอ้ ง
ใส่ ชุดปกติขาว แต่ตอ้ งแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ และทางมหาวิทยาลัยได้จดั ที่นงั่ ไว้แถวหลังสุ ดอยูแ่ ล้ว
สําหรับคณะที่มีดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ขอให้แจ้งเรื่ องการแต่งกายและรายชื่อ รวมถึงจํานวนผูต้ ิดตาม
ด้วย
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากที่ผา่ นมาโดยปกติผตู ้ ิดตามจะแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพอยู่
แล้ว แต่เนื่องจากมีกรณี ที่แต่งกายไม่เรี ยบร้อยเกิดขึ้น จึงขอให้คณบดีคณะที่มีดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
กําชับในเรื่ องดังกล่าวด้วย
๖. รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า เนื่ องจากในปี ที่ผ่านมาเกิดปั ญหา
ในบางคณะที่มีดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ในเรื่ องการแต่งกายของผูต้ ิดตาม ซึ่ งจะไม่ให้เกิดปั ญหานี้ ข้ ึนอีก
จึ งขอเน้นยํ้าคณะต่าง ๆ ที่มีดุษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ ว่า ให้ประสานงานและมี ผูค้ อยต้อนรั บ และแจ้ง
ผูต้ ิดตามให้แต่งกายสุ ภาพ หากเป็ นสุ ภาพสตรี ให้ใส่ ชุดไทยได้ แต่ตอ้ งสุ ภาพและเหมาะสม หากเป็ น
สุ ภ าพบุ รุ ษ ให้ใ ส่ ชุ ด สากล แต่ ห ากไม่ ไ ด้แ ต่ ง ตัว ในลัก ษณะดัง กล่ า ว ต้อ งนั่ง อยู่บ ริ เ วณหอประชุ ม
ศรี บูรพาเท่านั้น สําหรับจํานวนผูต้ ิดตามไม่ควรเกิน ๓ คน
๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองกล่าวว่า สําหรับคณาจารย์ที่อยูบ่ น
เวที สวมชุดครุ ยอยูแ่ ล้ว ต้องใส่ ชุดปกติขาวหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ต้องใส่ ชุดปกติขาวด้วย ซึ่ งคณบดีทุกคณะต้องส่ งอาจารย์คณะละ
๕ คน เพื่อร่ วมพิธีบนเวที
๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า สําหรับอาจารย์ที่ทาํ หน้าที่
ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาบัตร ปกติที่ผา่ นมาอาจารย์สุภาพสตรี จะใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวแขนยาวแล้วสวมชุด
ครุ ยทับ แต่ในครั้งนี้การทําหน้าที่รอบบัณฑิตศึกษาจะเป็ นแบบเดิม แต่อาจารย์ที่ทาํ หน้าที่น้ ีบางครั้งจะ
นัง่ บนเวทีดว้ ยช่วงพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ในกรณี น้ ีจะยินยอมให้ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาวและสวมชุด
ครุ ยทับ หรื อต้องใส่ ชุดปกติขาวด้วย
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่ตอ้ งใส่ ชุดปกติขาว ให้ปฏิบตั ิตามเดิม
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า สําหรับฝ่ ายถวายอารักขาและ
รักษาความปลอดภัย ในครั้งนี้จะปฏิบตั ิหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น การแสดงตัวเพื่อรับบัตรของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องนําบัตรประจําตัวมาแสดงตัวด้วย ไม่ให้มีการรับบัตรแทน
๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในช่วงการรับ

- ๑๒ พระราชทานปริ ญญาบัตรจากพระบรมฉายาลักษณ์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องจัดอาจารย์
จํานวน ๕ คน ไปนัง่ บนเวทีหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่ตอ้ งจัดอาจารย์จาํ นวน ๕ คน แต่ควรมีอาจารย์ไปนัง่ ร่ วม
พิธีบนเวทีดว้ ย
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ทางสํานักพระราชวังได้กาํ ชับว่า
ให้เน้นยํ้าความพร้อมของบัณฑิตในทุกเรื่ อง และต้องมีการชี้แจงกับบัณฑิตในเรื่ องการแต่งกาย ทรงผม
และหลายเรื่ องที่มีปัญหา เช่น เมื่อรับพระราชทานปริ ญญาบัตรแล้วมีการเปิ ดใบปริ ญญาบัตรดู หรื อมี
บัณฑิตนัง่ หลับในหอประชุมใหญ่ ขอให้คณะกําชับกับเจ้าหน้าที่คณะให้เข้มงวดกับบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น
ในส่ วนของการอ่านรายชื่อบัณฑิตของคณบดีไม่มีปัญหา หากคณบดีไม่อ่าน แต่ขอให้ผอู้ ่าน อ่านให้ถูก
จังหวะ ไม่อ่านขาดช่วง
ประธานกล่าวว่า สําหรับคณบดีที่ดาํ รงตําแหน่งใหม่ ขอให้ไปซ้อมการอ่านรายชื่อ
บัณฑิตด้วย เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า อ้างอิงตามหนังสื อที่ฝ่ายวิชาการ
ส่ งไปให้คณบดีระบุวา่ ให้อ่านรายชื่อบัณฑิตให้สมํ่าเสมอ และมีขอ้ ความระบุวา่ ไม่ให้มองบัณฑิต
ให้อ่านตามรายชื่อบัณฑิตเท่านั้น ในกรณี น้ ีให้ปฏิบตั ิเช่นนี้หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีให้มองเฉพาะรายชื่อ
บัณฑิต ส่ วนเรื่ องอื่น ๆ ทางสํานักพระราชวังจะบริ หารจัดการให้
ประธานกล่ าวว่า กรณี น้ ี ไม่ น่ามี ปัญหาใด เพราะในสมัยที่ ดาํ รงตําแหน่ งคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ก็อ่านรายชื่อเร็ วไป ๓ หน้ากระดาษ เพราะถูกเร่ งว่า เวลาต้องได้ แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
จะเข้มงวดในเรื่ องจังหวะการอ่านมากกว่าเรื่ องเวลา หากอ่านตามปกติ เรื่ องเวลาจะไม่มีปัญหา แต่จะมี
ปั ญหาเรื่ องจังหวะการเข้ารับมากกว่า ส่ วนบัณฑิตจะมีการเข้มงวดในเรื่ องของสี ผม ห้ามย้อมสี ผมโดย
เด็ดขาด คณบดีทุกคณะต้องไปกําชับบัณฑิตว่า ห้ามย้อมสี ผมเด็ดขาดตั้งแต่วนั ฝึ กซ้อมย่อย
ผูร้ ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ขอให้คณบดีทุกคณะกําชับ
เจ้าหน้าที่ในเรื่ องการตรวจเครื่ องแต่งกาย สี ผม ของบัณฑิต ตามรายการที่ได้จดั ส่ งไปให้ และมีรายการ
ที่เพิ่มเติมจากทุกปี คือ ไม่อนุญาตให้ใส่ นาฬิกา แหวน และเครื่ องประดับที่อยูม่ ือซ้ายและข้อเท้าซ้าย
รวมถึงต่างหูและโทรศัพท์มือถือด้วย ในอดีตเคยให้ใส่ ได้ แต่ขณะนี้หา้ มใส่ ท้ งั มือซ้ายและขวา
๑๑. ประธานกล่าวว่า ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอให้คณบดีทุกคณะ

- ๑๓ แจ้งรายชื่อผูท้ ี่จะอ่านรายชื่อบัณฑิตด้วย และคณะที่มีบณ
ั ฑิตพิการ ขอให้แจ้งรายชื่อด้วย
๑๒. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า สําหรับโทรศัพท์มือถือที่หา้ มนักศึกษาพก
ติดตัว มหาวิทยาลัยจะมีการจัดเก็บให้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ให้คณะดําเนินการจัดเก็บ
๑๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า จํานวนคณาจารย์ ๕ คน ที่นงั่ อยูบ่ นเวที รวม
อาจารย์ที่ตอ้ งเดินไปกับนักศึกษาพิการหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ไม่นบั รวมอาจารย์ที่เดินไปกับบัณฑิตพิการ
๑๔. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวว่า เนื่องด้วยฝ่ ายวางแผนได้ทาํ แบบสอบถาม
เรื่ องการมีงานทําของบัณฑิตในระบบออนไลน์ ขอให้คณบดีเน้นยํ้าให้บณ
ั ฑิตตอบแบบสอบถามให้
ครบถ้วนด้วย
ประธานกล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญของมหาวิทยาลัย หากบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามน้อย จะมีปัญหาได้
๑๕. คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในปี ที่ผา่ นมามีอาจารย์ที่
มาร่ วมพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรช่วงเช้า แต่มีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่ให้เข้าภายในมหาวิทยาลัย
เนื่องจากไม่ทราบว่า เป็ นอาจารย์ แม้มีบตั รประจําตัว
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในครั้งนี้ควรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจด้วย
ประธานกล่าวว่า ขอให้ประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
ในกรณี ที่เกิดปัญหาในลักษณะนี้
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า สําหรับพิธีพระราชทานปริ ญญา
บัตร ปี การศึกษา ๒๕๕๙ จะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก และอีกประเด็นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับคําชม
จากทางสํานักพระราชวังคือ การให้รุ่นพี่ที่เคยรับพระราชทานปริ ญญาบัตรมาสอนบัณฑิต ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ที่ดีมาก เพราะทําให้บณ
ั ฑิตมีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
๑๖. ประธานกล่าวว่า ในวันฝึ กซ้อมใหญ่วนั ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑ – ๒
ธันวาคม ๒๕๖๐ คาดว่า จะยังมีการเปิ ดให้เข้าชมพระเมรุ มาศเช่นเดิม โดยหลักจะไม่ให้นกั ศึกษานํา
รถยนต์เข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย ในกรณี น้ ีจะดําเนินการอย่างไร ประเด็นที่สอง การเดินรถภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีการเปิ ดให้วงิ่ สวนกันเพื่อไปออกประตูฝั่งถนนพระอาทิตย์ ในกรณี น้ ีจะให้กลับมา

- ๑๔ เดินรถตามปกติต้ งั แต่วนั จันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจะวิ่งย้อนไปออกประตูพระอาทิตย์
ไม่ได้แล้ว ต้องออกประตูฝั่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เหมือนเดิม ซึ่ งขณะนี้เปิ ดให้เดินรถตามปกติ
แล้ว สิ่ งที่ตอ้ งชี้แจงกับบัณฑิตและอาจารย์ คือ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ การจราจรจะหนาแน่นมาก เพราะจะมีประชาชนจํานวนมากมาชมพระเมรุ มาศ รวมถึงบัณฑิต
ญาติบณ
ั ฑิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่มาฝึ กซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ขอให้บริ หารจัดการ
เรื่ องเวลาในการเดินทางด้วย หากคณบดีคนใดที่ตอ้ งการนอนค้างที่ท่าพระจันทร์ จะให้รองอธิ การบดี
ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนดําเนินการจัดที่พกั ให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถดําเนินการให้
ได้ แต่อาจไม่สะดวกสบายมาก
๑๗. ผูร้ ักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในวันฝึ กซ้อมใหญ่ วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะมีการถ่ายภาพหมู่บณ
ั ฑิต ลําดับการถ่ายภาพจะพิจารณาจากลําดับการเข้ารับ
พระราชทานปริ ญญาบัตร กลุ่มแรกคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ั ฑิตสําหรับนัด
และคณะเศรษฐศาสตร์ ขณะนี้กองกิจการนักศึกษากําลังจัดทําตารางถ่ายภาพหมู่บณ
หมายบัณฑิตและการกดชัตเตอร์ ชุดแรกนัดบัณฑิตเวลา ๐๕.๓๐ น. จึงขอฝากคณบดีกลุ่มแรกว่า
จะต้องเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยค่อนข้างเร็ วเพื่อให้ทนั การกดชัดเตอร์ ชุดแรก
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอแนะนํากรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยใหม่ คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ดํารงตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในนามของมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกบั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- ๑๕ ๑.๕ เรื่อง เอกสารที่หนวยงานนํามามอบในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุม ดังนี้
๑. LITU Newsletter จัดทําโดยสถาบันภาษา
๒. เอกสารประชาสัม พันธ์ การจัดประชุ มสัมมนาวิชาการ จัดทําโดยสถาบันอาณา
บริ เวณศึกษา
๓. วารสาร “ต้นกล้าธรรมศาสตร์ “ จัดทําโดยโรงเรี ยนอนุบาล มธ.
๔. หนังสื อ ๗๒ ปี สร้างตน สร้างคน จัดทําโดยนายบุญชู ตรี ทอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ผู้อ ํา นวยการสถาบั น อาณาบริ เวณศึ ก ษากล่ า วว่ า สํ า หรั บ การจั ด International
Conference Thammasat Annual Acacemics and Postgraduate Conference on Asia-Pacific Studies
๒๐๑๗ มีเจ้าภาพคือ สถาบันอาณาบริ เวณศึกษา และโครงการปริ ญญาโทหลักสูตรเอเชียแปซิฟิก
คณะรัฐศาสตร์ University of Canterbury, Waseda University, Meiji University, Copenhagen
Business School ร่ วมกัน ในหัวข้อ “Asia-Pacific : World’s New Focal Point โดยจะมีอาจารย์
ชาวต่างประเทศจํานวน ๑๕ คน และผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมดจะมีนกั ศึกษาประมาณ ๔๐ คน จาก ๔๐ ประเทศ
เช่ น ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ วซี แลนด์ และจากมหาวิทยาลัย ต่ าง ๆ ที่ เป็ นเจ้าภาพ โดยการ
สัมมนาวิชาการครั้ งนี้ จะจัดในวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตรี สอร์ ท จังหวัดเชี ยงราย
หากผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่สนใจร่ วมงานสามารถติดต่อได้ที่สถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๖ เรื่อง ขอขอบคุณคณะและหนวยงาน ณ มธ. ทาพระจันทร ที่ใหความรวมมือในชวง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณคณบดี
และผูบ้ ริ หารทุกคณะที่ท่าพระจันทร์ ที่อาํ นวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็ นอย่างดียงิ่ ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ทหาร มาพักภายในท่าพระจันทร์ จาํ นวน ๒,๕๐๐ คน รวมถึงการอนุ ญาตให้ใช้ห้องนํ้าของคณะและ
หน่ วยงาน เดิมทางสํานักพระราชวังแจ้งว่า จะไม่ให้ประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย แต่ก่อนงาน
พระราชพิธี ๒ วันได้มีการเปลี่ยนแผนการดําเนินการโดยให้ประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยได้

- ๑๖ ทางท่าพระจันทร์ จึงต้องเตรี ยมจัดห้องนํ้าไว้บริ การประชาชน รวมถึงแจกเสื้ อกันฝนให้กบั ประชาชน
ด้วย และจัดหอประชุมใหญ่ให้เป็ น Press center ให้สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า ขอขอบคุณรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือตั้งแต่เริ่ มมีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มธ. ต้องเป็ นที่พ่ งึ ของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน มีเสี ยงต่อว่า เรื่ องที่จอดรถที่มีแต่บุคคลภายนอกมาจอด ทําให้บุคลากร
ไม่มีที่จอดรถ เรื่ องห้องนํ้าที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริ การจํานวนมาก แต่กเ็ ป็ นการให้บริ การประชาชน
ของมหาวิทยาลัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๗ เรื่อง การอนุมัติใหสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงสามารถออกใบเสร็จ
ใหกับภาคเอกชน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สู งกล่าวว่า ขณะนี้ สํานักงาน
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีช้ ันสู งได้รั บอนุ ม ตั ิ ใ ห้เป็ นสํานักงานวิจัย นวัต กรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สามารถออกใบเสร็ จรับเงิน ๓๐๐% หรื อ ๒๐๐% ขึ้นไปให้กบั ภาคเอกชน หากอาจารย์ที่
ต้อ งทํา วิ จัย ร่ ว มกับ ภาคเอกชน สามารถติ ด ต่ อ เรื่ องการทํา วิ จัย ผ่ า นสํา นัก งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีช้ นั สู งได้ ส่ วนการคิดค่าดําเนินการ จะเป็ นอัตราเท่าใด จะมีการประชุมหารื อกันอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๘ เรื่อง การจัดงานความสัมพันธ ๑๒๐ ปการฑูตไทย – รัสเซีย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะศิลปศาสตร์จะ
จัดงานความสัมพันธ์ ๑๒๐ ปี การฑูตไทย-รัสเซีย โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิ การบดี และ
เอกอัครราชฑูตรัสเซียประจําประเทศไทย เปิ ดงานและกล่าวปาฐกถาด้วย จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่
สนใจร่ วมงานในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- ๑๗ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยหนังสือเวียน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ถลงว่ า ตามบัน ทึ ก สํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดย
หนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๖ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวัน ที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่ องจากได้พน้
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๓.๑.๑ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงการกําหนดกรอบระดับตําแหนงให
สูงขึ้นเปนระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ จ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ฝ่ ายบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ขอแจ้งการประเมินค่างานและกําหนดกรอบตําแหน่ งให้สูงขึ้นเป็ นระดับตําแหน่ ง
ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ โดยรอบแรก
จะพิจารณาประเมินค่างานเฉพาะตําแหน่ งนักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งมีปริ มาณ
มากก่อน ทั้ง ๒ ตําแหน่งดังกล่าวได้ผา่ นการประเมินค่างานจากคณะกรรมการประเมินค่างานแล้ว และ
คณะกรรมการบริ หารบุคคล (ก.บ.ค.) มีมติอนุมตั ิกรอบแล้ว รวมจํานวน ๗๘ กรอบ ดังนี้
กรอบตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชํานาญการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๗๐ กรอบ ผ่านการประเมิน ๔๔ กรอบ (ไม่ผา่ นการ
ประเมิน ๒๖ กรอบ)

- ๑๘ –
ลําดับที่ หน่วยงาน

จํานวนกรอบ

๑

กองบริ หารการวิจยั

๑๐

๒

กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง

๔

๓

คณะนิติศาสตร์

๒

๔

คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

๒

๕

คณะเศรษฐศาสตร์

๒

๖

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๔

๗

คณะศิลปศาสตร์

๒

๘

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

๒

๙

คณะแพทยศาสตร์

๕

๑๐

คณะทันตแพทยศาสตร์

๒

๑๑

คณะพยาบาลศาสตร์

๓

๑๒

สถาบันภาษา

๑

๑๓

วิทยาลัยสหวิทยาการ

๔

๑๓

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์

๑
รวม

๔๔

ระดับชํานาญการพิเศษ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๓๔ กรอบ ผ่านการประเมิน ๑๘ กรอบ (ไม่ผา่ น
การประเมิน ๑๖ กรอบ)
หน่วยงาน

ลําดับที่

จํานวนกรอบ

๑

กองบริ หารการวิจยั

๒

๒

คณะนิติศาสตร์

๒

๓

คณะเศรษฐศาสตร์

๔

- ๑๙ หน่วยงาน

ลําดับที่

จํานวนกรอบ

๔

คณะศิลปศาสตร์

๒

๕

คณะแพทยศาสตร์

๗

๖

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์

๑
รวม

๑๘

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ระดับชํานาญการ มี จาํ นวนทั้งสิ้ น ๓๖ กรอบ ผ่านการประเมิ น ๑๓ กรอบ (ไม่ผ่านการ
ประเมิน ๒๓ กรอบ)
ลําดับที่

หน่วยงาน

จํานวนกรอบ

๑

กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง

๒

๒

คณะเศรษฐศาสตร์

๓

๓

คณะศิลปศาสตร์

๕

๔

คณะเภสัชศาสตร์

๑

๕

สถาบันไทยคดีศึกษา

๑

๖

สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สู ง

๑

รวม

๑๓

ระดับชํานาญการพิเศษ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๓๖ กรอบ ผ่านการประเมิน ๓ กรอบ (ไม่ผา่ นการ
ประเมิน ๓๓ กรอบ)
ลําดับที่

หน่วยงาน

จํานวนกรอบ

๑

กองบริ หารศูนย์ท่าพระจันทร์

๒

๒

สถาบันภาษา

๑
รวม

๓

ทั้งนี้ สําหรับกรอบที่ยงั ไม่ผา่ นการประเมิน ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะได้ส่งคืน
หน่วยงานเพื่อทบทวนต่อไป

- ๒๐ (หน่ วยงานเสนอขอกรอบชํานาญการ และชํานาญการพิเศษมามี ท้ งั สิ้ น ๑,๓๗๑ กรอบ
สําหรับกรอบตําแหน่งที่เหลือ คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รองอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการประเมินค่างานที่
ตําแหน่ง ไม่ใช่การประเมินค่างานของผูค้ รองตําแหน่งใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยกรมนุ ษย์กล่าวว่า การประเมินค่างานเป็ นการประเมิน
ภาระงานที่ ท าํ อยู่ เช่ น ตํา แหน่ ง นัก วิช าการศึ ก ษา หรื อ เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ว ไป มี ชื่ อ ตํา แหน่ ง
เหมือนกัน แต่ภาระงานไม่เหมือนกัน จึงต้องทําการประเมินค่างานที่แตกต่างกัน ในกรณี น้ ีฝ่ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ไม่สามารถจัดทําค่างานให้แต่ละหน่ วยงานได้ หน่ วยงานต้องเสนอค่างานมายังฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่า ถูกต้องตรงตามภาระงานหรื อไม่ ส่ วนใหญ่ที่
ไม่ผ่านการประเมินค่างาน เพราะนํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาใช้ ทางฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
จะพิจารณาจากภาระงานที่ทาํ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๒.๑ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เสนอขอจ้างนางสาวแสงดาว วงค์สาย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท) และกําหนดเงื่อนไขการจ้างเป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้าน
สถิติ สถิติประยุกต์ คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คณิ ตศาสตร์ การเงิน หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวแสงดาว

- ๒๑ วงค์สาย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามที่เสนอ
๓.๒.๒ เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และวิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิ
จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท
จํานวน ๒ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
และวิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. จ้างนายสุ กฤษฎิ์ วินยเวคิน (นักเรี ยนทุน ก.พ.) เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท และกําหนดเงื่อนไขการจ้าง
เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้าน Industrial Systems, Manufacture, and Mangement” สังกัดคณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
๒. จ้างนายศิริศกั ดิ์ พูลสวัสดิ์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท และกําหนดเงื่อนไขการจ้างเป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอก
ทางด้านเศรษฐศาสตร์” สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีและวิทยาลัย
สหวิทยาการ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ
๓.๒.๓ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยลาออกจากการเปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติเสนอขอให้นางพรรณรัสมิ์ จินะการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ (อัตราเลขที่ ๒๕๐๑) ลาออกจากการเป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง

- ๒๒ หัวหน้างานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น ตามความประสงค์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางพรรณรัสมิ์ จินะการ ลาออกจากเป็ น
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ
๓.๒.๔ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ใหกับกองนิตกิ าร จํานวน ๒ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ตําแหน่งนิติกร จํานวน
๒ อัตรา (อัตราเลขที่ ๖๙๕๕ และ ๖๙๕๖) อัตราค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท ให้กองนิติการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ตําแหน่งนิติกร สังกัดกองนิติการ จํานวน ๒ อัตรา ตามที่เสนอ
๓.๒.๕ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ใหกับโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
๔ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (อัตรากลาง) วุฒิปริ ญญาโท ตําแหน่ง
ทันตแพทย์ จํานวน ๔ อัตรา (อัตราเลขที่ ๖๙๕๗ ๖๙๕๘ ๖๙๕๙ และ ๖๙๖๐) อัตราค่าจ้าง ๒๓,๖๓๐
บาท ให้กบั โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๒๓ มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ (อัตรากลาง) วุฒิปริ ญญาโท ตําแหน่งทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน ๔ อัตรา ตามที่เสนอ
๓.๒.๖ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราอาจารยประจํา
ตามสัญญา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหกับคณะแพทยศาสตร ๑ อัตรา
คณะเภสัชศาสตร ๑ อัตรา และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
๑๔ อัตรา รวม ๑๖ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอ
จัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ประจําตามสัญญา ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กบั คณะแพทยศาสตร์
๑ อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ ๑ อัตรา และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน ๑๔ อัตรา รวม
๑๖ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้หน่วยงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้
คณะแพทยศาสตร์
๑. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรชัย จึงธีรพานิช
คณะเภสัชศาสตร์
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ชํานาญ ภัตรพานิช
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑. นายธนัช วิรวารศิริกลุ
๒. นายตวง เธียรธนู
๓. นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี
๔. นายภูวศิ ทิพย์อาภากุล
๕. นายสรวิชญ์ โมกขาว
๖. นางสาวณัฐชยา ปอวงศ์สว่าง
๗. นางสาวแกมกาญจน์ ศุภบรรพต
๘. นายสิ ทธิชยั เทพไพฑูรย์
๙. นายทินกรรต์ หล่อศรี ศุภชัย

- ๒๔ ๑๐. Mr.Rodd Douglas Miller
๑๑. นายภณสุ ทธิ์ สุ ทธิ ประการ
๑๒. Mr.Luis Castro Cordero
๑๓. นางภาวิณี พรศาลนุวฒั น์ ตันอริ ยกุล
๑๔. รองศาสตราจารย์ ภาวดี สมภักดี
เนื่องจาก มธ. ได้เปลี่ยนสถานภาพไปเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการปรับ
อัตรากําลังและประเภทบุคลากรให้เหมาะสม จึงมีนโยบายยุบเลิกบุคลากรประเภทอาจารย์ประจํา
ตามสัญญา และให้เปลี่ยนการจ้างมาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) แทน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรกรอบอัตราอาจารย์ประจําตามสัญญา
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กบั คณะแพทยศาสตร์ ๑ อัตรา คณะเภสัชศาสตร์ ๑ อัตรา และ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน ๑๔ อัตรา รวม ๑๖ อัตรา ตามที่เสนอ
๓.๒.๗ เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังและจาง
ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน ๑ ราย
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แถลงว่า วิ ท ยาลัย สหวิท ยาการเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. เปลี่ ยนแปลงกรอบอัตรากําลังลูก จ้างชั่วคราว (งบคลัง) อัตราเลขที่ ๐๐๖๒ จาก
ตําแหน่งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ เป็ นตําแหน่งผูส้ อน
๒. จ้างนางสาวแอนนา คลาร่ า ชิมชาค (Miss Anna Klara Shimshak) สัญชาติอเมริ กนั
อายุ ๒๖ ปี เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ วุฒิปริ ญญาโท ตําแหน่งผูส้ อน อัตราค่าจ้าง ๒๐,๗๘๐ บาท โดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่าย
จากเงินรายได้วทิ ยาลัยฯ กําหนดการจ้าง ๑๐ เดือน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่า หากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๒๕ มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังและจ้าง
นางสาวแอนนา คลาร่ า ชิมชาค (Miss Anna Klara Shimshak) เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ
๓.๒.๘ เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
จํานวน ๑๗ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ เสนอขอจ้าง
ผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๗ ราย อัตราค่าจ้างเดือนละ
๒๖,๔๘๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขว่า
หากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อัครเดช อยูผ่ าสุ ข
๒. นางสิ นีนาฎ เกษประไพ
๓. นายจักกาย ศิริบุตร
๔. นายญาณวิทย์ วัฒนสิ น
๕. นายอารยะ อินทรา
๖. นายกริ นทร์ ใบไพศาล
๗. นายชนกนันท์ มุกดาพงศธร
๘. นายรัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
๙. นางสาวรสิ ตา สิ นเอกเอี่ยม
๑๐. นางสาวสุ พตั รา เครื อครองสุ ข
๑๑. นางสาวปิ ยรัฐ มรรคยาธร
๑๒. นายจรู ญ พาระมี
๑๓. นางสาวสุ ชาวดี เพชรพนมพร
๑๔. นายวันชนะ คงอ่อน
๑๕. นายโอฬาร เกียรติสมผล
๑๖. รองศาสตราจารย์พิเศษ ระพี ลีละสิ ริ
๑๗. นายเฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ

- ๒๖ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ เป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน ๑๗ ราย ตามที่เสนอ
๓.๒.๙ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตกิ รอบอัตราเพื่อจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ จํานวน ๓ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เสนอขอกรอบอัตราเพื่อจ้างผูม้ ีความรู้ความสามารถพิเศษ โดยใช้เงินรายได้หน่วยงาน จํานวน ๓ อัตรา
ย้อนหลัง คือ
๑. รองศาสตราจารย์ สําราญ มัน่ ทัพ ค่าจ้างเดือนละ ๒๖,๔๘๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา แจ่มจันทร์ ค่าจ้างเดือนละ ๓๓,๙๕๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่
๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๑
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เฟื่ องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุ ข ค่าจ้างเดือนละ ๓๗,๐๘๐ บาท ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกรอบอัตราและจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน ๓ ราย ตามที่เสนอ
๓.๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๓.๓.๑ เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยใหรับคาจางสูงกวาวุฒิ
จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เสนอ

- ๒๗ ขอจ้า งนายภุ ช งค์ เสนานุ ช เป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิช าการ ตํา แหน่ งผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราเลขที่ ๖๗๖๙) โดยให้ได้รับค่าจ้างสู งกว่าวุฒิ ๑๐ ปี ๆ ละ ๓% โดยให้ได้รับค่าจ้าง
๔๘,๐๓๐ บาท เนื่ อ งจากมี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานหลัง สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก เป็ น
ระยะเวลา ๑๒ ปี ทั้งนี้ส่วนเกินจากค่าจ้างแรกบรรจุวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก (๓๕,๗๐๐ บาท) จํานวน ๑๒,๓๙๐
บาท ให้ใช้เงินจากอัตราว่างของคณะฯ พอกสมทบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
ประเด็นเพื่อพิจารณา สําหรับรายนี้ มีผลการศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ซึ่ งคณะกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่ องจากผลงาน
ที่นาํ มาชดเชยเป็ นไปตามเกณฑ์
ในกรณี้ เงินตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจะเป็ นผูจ้ ่าย ส่ วนเงินค่าประสบการณ์
คณะจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ที่รับผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ต้องจ่ายเงินตําแหน่งทาง
วิช าการ จะขอให้ฝ่ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์รั บ ไปพิจ ารณาในประเด็น นี้ ด้ว ยว่า จะเป็ นผลดี กับ
มหาวิทยาลัยหรื อไม่ โดยปกติมหาวิทยาลัยจะรับผูท้ ี่มีอายุไม่มาก หากจะรับในลักษณะดังกล่าว จะต้อง
สามารถทํา งานให้ กับ มหาวิ ท ยาลัย ได้ท ัน ที หากเป็ นเช่ น นี้ อาจจะมี ค ณะที่ รั บ ผู ้ที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง
ศาสตราจารย์ก็ได้ มหาวิทยาลัยควรกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องนี้ หรื อไม่ หากคณะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ
ค่าตอบแทนตําแหน่ งทางวิชาการ ก็สามารถทําได้ แต่กรณี เช่ นนี้ มหาวิทยาลัยต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ
ค่าตอบแทนตําแหน่ งทางวิชาการในทุกกรณี ซึ่ งในกรณี น้ ี มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐
แต่มหาวิทยาลัยจะได้เงิ นจากงบคลังในเดื อนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะต้องออกเงินไปอีก
หนึ่ งปี ในกรณี ที่มีจาํ นวนน้อยไม่มีปัญหาใด แต่หากมีจาํ นวนมาก อาจเกิดปั ญหาได้ ฉะนั้นควรที่จะได้
มีการกําหนดหลักเกณฑ์การรับอาจารย์ที่มีตาํ แหน่ งทางวิชาการ เพื่อให้คณะได้ถือปฏิบตั ิ โดยอาจจะ
กําหนดว่า หากคณะจะรั บอาจารย์ในลักษณะดังกล่าว ในปี แรกคณะจะต้องรั บผิดชอบค่าตอบแทน
ตําแหน่งทางวิชาการ และในปี ต่อไปมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนายภุชงค์ เสนานุช เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอ

- ๒๘ ๓.๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
๓.๔.๑ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขอความเห็นชอบการปรับแผนอัตรากําลัง
พนักงานเงินรายไดประเภทประจํา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผน
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) ๔ ป ปงบประมาณ ๒๕๖๐
– ๒๕๖๓
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
ความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
- ๒๕๖๓) ดังนี้
๑ . ขอความเห็ น ชอบการปรั บ แผนอัต รากํา ลัง พนัก งานเงิ น รายได้ ประเภทประจํา
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ย้อนหลัง ดังนี้
๑.๑ ลดกรอบ จํานวน ๒๓ อัตรา (อาจารย์ ๑๘ อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา นักวิเทศสัมพันธ์ ๑ อัตรา นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา
๑.๒ เพิ่มกรอบ จํานวน ๔ อัตรา (เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๒ อัตรา และวิศวกร
๒ อัตรา)
๑.๓ เปลี่ยนตําแหน่ งจากตํ่ากว่าวุฒิปริ ญญาตรี เป็ นวุฒิปริ ญญาตรี จํานวน ๒ อัตรา
ได้แก่
(๑) ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร เปลี่ยนเป็ น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๒) ช่างเทคนิค เปลี่ยนเป็ น นักวิทยาศาสตร์
โดยสรุ ปคื อ ลดลง ๑๙ อัตรา มี ผลทําให้คณะฯ มี กรอบพนักงานเงิ นรายได้ ประเภท
ประจํา จากเดิม ๑๑๐ อัตรา เหลือ ๙๑ อัตรา (วุฒิปริ ญญาตรี ๖๗ อัตรา วุฒิต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ๒๔ อัตรา)
๒. ขอความเห็ น ชอบแผนอัต รากํา ลัง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย (ส่ ว นงาน) ๔ ปี
(ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จํานวนทั้งสิ้ น ๖๗ อัตรา เพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานภาพ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแผนอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน)
๔ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

- ๒๙ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๔.๑ เรื่อง การเสนอพระนามสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ใหองคการยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติคุณเปนบุคคลสําคัญ
ของโลก
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แถลงว่า เนื่ องด้วยคณะศิลปศาสตร์ ในนาม มธ. จะเสนอแผน
จัดทําหนังสื อจดหมายเหตุเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ ให้องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกี ยรติ เป็ นบุคคลสําคัญของโลกในปี ๒๕๖๖
ทั้งนี้ เนื่ องจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ทรงมี
ความสามารถในศาสตร์ หลาย ๆ ด้าน รวมถึงทรงมีคุณาปการต่อประเทศไทย เช่น เรื่ องการศึกษา การ
สาธารณสุ ข การสังคมสงเคราะห์ อย่างเป็ นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ ยงั ทรงเป็ นสมเด็จอาจารย์ของคณะ
ศิลปศาสตร์ และเป็ นศาสตราจารย์พิเศษ รวมทั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ เป็ นเวลา ๑๓ ปี
๑๐ เดือน และมีองค์กรที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ ๓๖ แห่ ง จึงเห็นสมควรที่จะเสนอพระนามให้เป็ นบุคคล
สําคัญของยูเนสโกในปี ๒๕๖๖
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ ที่ดาํ เนิ นการในนาม มธ. และดําเนิ นการ
ตั้งแต่ตน้ เพราะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเสนอเรื่ อง ต้องใช้เวลา ๓ ปี เป็ นอย่างน้อย เช่น กรณี ของ
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีผทู ้ ี่มาช่วยมหาวิทยาลัยดําเนินการ สําหรับเรื่ องนี้ มหาวิทยาลัยจะ
มอบหมายให้ผูร้ ั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการเป็ นผูป้ ระสานงานกับ คณะศิ ล ปศาสตร์
ซึ่ งจะต้องมีการเขียนประวัติของผูถ้ ูกเสนอ เพราะมีประสบการณ์สมัยที่ดาํ เนิ นการให้ศาสตราจารย์ ดร.
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ และเงื่อนไขขององค์การยูเนสโกมีหลายเรื่ อง เช่น ต้องจัดงานเฉลิมฉลองอย่างน้อย
๒ ประเทศ ในกรณี ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เฉลิมฉลองที่ประเทศมาเลเซี ยและประเทศ
ไทย ขอให้หารื อประเด็นเหล่านี้กบั ผูร้ ักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ให้องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติคุณเป็ น
บุคคลสําคัญของโลก ตามที่เสนอ

- ๓๐ ๔.๒ เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกฎหมายแถลงว่า ด้วยในปั จจุ บ ันมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐที่ ไม่ เ ป็ นส่ วนราชการ แต่ อ ยู่ ใ นกํ า กั บ ของรั ฐตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในการบริ หารงานมหาวิ ทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาํ หนดหลักการสําคัญให้สภามหาวิทยาลัยมีอาํ นาจหน้าที่
ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารหรื อ
การปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนมาก โดยมีบทเร่ งรัดตามมาตรา ๑๐๘ ให้ออกข้อบังคับเพื่อ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็ จภายในสองปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ นอกจากนั้น
ในส่ ว นของอธิ ก ารบดี ตามมาตรา ๓๙ ยัง บัญ ญัติ ใ ห้ อธิ ก ารบดี มี อ าํ นาจหน้า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ให้มี
อํานาจในการออกระเบียบ คําสัง่ และประกาศด้วย
ดังนั้นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย รวมถึงคําสั่งต่าง ๆ จึงมีความสําคัญต่อ
การบริ หารมหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ป็ นมหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ เป็ นอย่า งมาก อย่ า งไรก็ ต ามแม้ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ใช้บงั คับอยู่ก่อน จะบัญญัติให้มีอาํ นาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับหรื อกฎต่าง ๆ ได้อยูแ่ ล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีระเบียบหรื อแนวปฏิบตั ิกาํ หนด
หลักเกณฑ์วิธีการจัดทําหรื อตรวจร่ างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อคําสั่ง ไว้อย่างเป็ นระบบ ในการ
จัดทําร่ างระเบียบ ข้อบังคับหรื อกฎต่าง ๆ ดังกล่าว จะดําเนิ นการโดยการยกร่ างขึ้นของหน่ วยงานที่ใช้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อกฎต่าง ๆ นั้น เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานนั้น และนําเสนอต่อ
อธิ การบดีเพื่อพิจารณาลงนามหรื อเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยตรง ไม่ตอ้ งผ่าน
การกลั่นกรองตรวจสอบจากฝ่ ายกฎหมายของมหาวิ ทยาลัย แม้ในบางกรณี เช่ นกรณี ของระเบี ย บ
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของหน่ วยงาน จะมีคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองให้ความเห็ นชอบ
ก่ อนนําเสนออธิ การบดี เพื่อพิจารณาลงนาม แต่เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเป็ นการนําเสนอต่อ
อธิ การบดีโดยตรง ไม่ผ่านฝ่ ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด กรณี น้ ี จึงพบว่า ระเบียบ ข้อบังคับ
หรื อกฎต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหลายฉบับมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผนการร่ างกฎหมายทัว่ ไป
การอ้างอํานาจในการออกระเบียบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้อยคําสํานวนไม่มีความชัดเจน มีความหมาย
ได้หลายนัย ไม่ใช้ถอ้ ยคําตามกฎหมายแม่บท มีสาระสําคัญไม่สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท หรื อไม่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับระเบียบข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัย

- ๓๑ งานระเบียบและกฎหมาย กองนิ ติการ จึงได้ดาํ เนินการยกร่ างประกาศมหาวิทยาลัย
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิของส่ วนงานในการพิจารณาจัดทําและตรวจร่ างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อ
คําสั่ง เพื่อเสนออธิ การบดีพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการทําให้เป็ นระบบมากขึ้น
๒. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ในกรณี ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินมีหลายเรื่ องที่ตอ้ งผ่านหลายช่องทาง แต่สุดท้ายต้องเสนอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาก่อนหรื อไม่
ประเด็นที่สอง การตรวจสอบร่ างกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ จะครอบคลุมถึงการทําสัญญา
อื่น ๆ ที่หน่วยงานต้องดําเนิ นการร่ วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยหรื อไม่ เช่น การลงนามในสัญญาการ
ทําวิจยั
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกฎหมายกล่ า วว่ า ในเรื่ องที่ เ กี่ ย วกับ การเงิ น การคลัง จะมี
คณะอนุ ก รรมการสภามหาวิท ยาลัย ด้า นการเงิ น และทรั พ ย์สิ น และได้มี ก ารตั้ง กรรมการจากฝ่ าย
กฎหมายเข้าไปมี ส่วนร่ วมด้วย ในเชิ งเนื้ อหาของเรื่ องต้องผ่านคณะกรรมการชุ ดนี้ เพราะเป็ นเรื่ อง
การเงินโดยตรง แต่หากมีความจําเป็ น ฝ่ ายกฎหมายจะช่วยพิจารณารู ปแบบเพื่อไม่ให้เกิดความลักลัน่
ซึ่งการดําเนินการเรื่ องที่เกี่ยวกับการเงินให้ดาํ เนินการไปตามปกติ เพียงแต่หากเห็นว่า จําเป็ นต้องเสนอ
ให้ฝ่ ายกฎหมายพิ จ ารณาก่ อ นเสนออธิ ก ารบดี ล งนามก็ ส ามารถทํา ได้ โดยแบ่ ง เป็ นสามกรณี คื อ
อธิ การบดีลงนามได้ทนั ที หรื อสั่งการให้นาํ เสนอ ก.บ.ม. และสัง่ การให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย โดย
จะมีคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน การพิจารณาจะไม่เคร่ งครั ดเท่าใด แต่คณะกรรมการพิจารณาร่ าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดนี้ จะพิจารณาอย่างเคร่ งครัดก่อนเสนออธิ การบดี ประเด็นที่
สอง เรื่ องการทําสัญญา โดยปกติหน่วยงานจะเสนอมาที่งานสัญญาและกฎหมายเป็ นผูช้ ่วยพิจารณา แต่
หากมีความจําเป็ นที่ตอ้ งเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาต่อไป เพราะในปั จจุบนั มีการพิจารณาสัญญาที่เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว หากมีปัญหา
สามารถส่ งมาที่ฝ่ายกฎหมายได้
๓. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ

- ๓๒ มาก หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิ การบดีเดิมที่จะขอรับรอง ISO ๙๐๐๑ เรื่ องนี้ได้รับข้อเสนอแนะ
ว่า ไม่ทราบว่า กฎหมายใดคือ กฎหมายที่เป็ นปั จจุบนั และจะนําเข้าระบบและติดตามอย่างไรให้
ทันเวลา หากจัดทําระบบนี้ข้ ึนมา จะทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและเป็ นเรื่ องที่ดีมาก
๔. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า สําหรับระเบียบเรื่ องการเงิน ระเบียบกองทุนวิจยั
หรื อระเบียบอื่น ๆ ที่คณะเสนออธิ การบดีลงนาม ที่ผา่ นมาแต่ละคณะมีกระบวนการในการดําเนินการที่
แตกต่างกัน บางครั้งคณะจะเบิกเงิน แต่ฝ่ายการคลังแจ้งว่า ไม่สามารถเบิกได้เนื่ องจากไม่มีระเบียบ
รองรั บ แต่บางคณะสามารถเบิ กได้เพราะมี ระเบี ยบรองรั บ ในกรณี น้ ี จะมี วิธีการอย่างไรที่ จะทําให้
ระเบียบต่าง ๆ มีความทันสมัยเหมือนกับคณะที่มีระบบรองรั บไว้แล้ว เข้าใจว่า คณะที่ก่อตั้งมาเป็ น
เวลานาน มีประสบการณ์ทาํ งานที่มากกว่าและมีระเบียบรองรับในเรื่ องต่าง ๆ มากกว่า
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายรับประเด็นนี้ไปพิจารณา
รองอธิ การบดีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า ระบบเดิมเป็ นการกระจายอํานาจให้แต่ละคณะ
ดํา เนิ น การ และมี ก ารออกระเบี ย บการเงิ น เอง สํา หรั บ คณะใหม่ ๆ จึ ง ไม่ มี แ ละไม่ ท ราบว่า ต้อ ง
ดําเนิ นการ บางมหาวิทยาลัยจะใช้ระเบียบร่ วมและให้แต่ละคณะนําระเบียบไปใช้ หากยังใช้ระบบเดิม
คือ ให้แต่ละคณะออกระเบียบเอง คณะก็ตอ้ งร่ างระเบียบของคณะเพื่อรองรับการใช้เงิน ในกรณี น้ ี ฝ่าย
กฎหมายจะรับไปพิจารณา โดยคณะและหน่วยงานสามารถไปติดต่อได้ที่ฝ่ายกฎหมาย กองนิติการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า ในกรณี น้ ี จะมีการรวบรวมข้อมูลระเบียบต่าง ๆ
ของแต่ละคณะเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั คณะหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ในการดําเนินการหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้กองนิติการรับไปดําเนินการรวบรวมระเบียบ
ต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงาน แต่ไม่ตอ้ งเผยแพร่ ออนไลน์ ให้รวบรวมไว้ที่ฝ่ายกฎหมาย ให้เผยแพร่
ข้อมูลเฉพาะกฎหมายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
รองอธิ การบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึ กษากล่าวว่า เรื่ องการเก็บข้อมูลในระบบ
ISO ๙๐๐๑ ควรมีที่เก็บข้อมูลจริ ง โดยอาจใช้ฐานข้อมูลหรื อระบบ Microsoft charepoint หรื อข้อมูลที่
ทําให้ผทู ้ ี่จะเข้าไปเปิ ดดูขอ้ มูล ต้องเป็ น Account ของ มธ. เท่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ควรมีการ
จัดทําระบบนี้ข้ ึนมาอย่างเป็ นรู ปธรรม
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ี ตอ้ งมีการประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยออกไป เช่น
มี ก ารปรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ ห าร ต้อ งประกาศเพื่ อ ให้บุ ค คลภายนอกรั บ ทราบข้อ มู ล สามารถ
ตรวจสอบได้ หรื อมีเงินสวัสดิการที่สูง ในทางกฎหมายต้องเปิ ดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็ น

- ๓๓ สาธารณะ แต่ โ ดยหลัก การให้ ฝ่ ายกฎหมายรวบรวมข้อ มู ล กฎหมายของมหาวิ ท ยาลัย คณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ ไว้ดว้ ยกัน เพราะเนื่องจาก มธ. มีความหลากหลาย ซึ่ งแต่ละคณะต้องการดําเนินการ
ในรู ปแบบของตนเอง
๕. ผูแ้ ทนคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬาภรณ์ กล่ าวว่า ในกรณี ที่มีเรื่ อง
ต้องการขอคําปรึ กษา ระยะเวลาในการตอบข้อปรึ กษาจะใช้เวลาประมาณเท่าใด
ประธานกล่ า วว่ า ขอมอบหมายให้ ฝ่ ายกฎหมายรั บ ประเด็ น นี้ ไปพิ จ ารณา เช่ น
กําหนดว่า จะดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเวลา ๓๐ วัน
๖. คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะมีการออกระเบียบการเงินที่
เป็ นระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย ในส่ วนปลีกย่อยคณะจะทราบได้อย่างไรว่า เรื่ องใดต้องดําเนินการ
เองหรื อเรื่ องใดมหาวิทยาลัยทําอยูแ่ ล้ว
ประธานกล่ า วว่า โดยหลัก การข้อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ทุ ก เรื่ อ งต้อ งนํา เสนอ
ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา หากมีประเด็นคําถามหรื อข้อสงสัย สามารถหารื อในที่ประชุมเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป
ก่อนนําไปใช้บงั คับต่อ แต่บางเรื่ องอาจเป็ นปั ญหาทางเทคนิ คก็สามารถสอบถามฝ่ ายกฎหมายหรื อจะ
สอบถามใน ก.บ.ม. ก็ได้
คณบดี คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ ก ล่ าวว่า กรณี ข องคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จะมี ก าร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว ต้องมีการหารายได้เข้าคณะ ซึ่ งต้องมีการ
ออกระเบียบของคณะ หากจะรับออกแบบหรื อให้บริ การ แต่ฝ่ายการคลังแจ้งว่า ยังไม่สามารถทําได้
ต้องรอระเบียบของมหาวิทยาลัยก่อน ในกรณี น้ ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินการได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ี สามารถดําเนิ นการได้ทนั ที ไม่ตอ้ งรอมหาวิทยาลัย และ
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่ องการเงิน เรื่ องลิขสิ ทธิ์ การแบ่งสัดส่ วนเปอร์ เซ็นต์ ในส่ วนของมหาวิทยาลัยกําลังจะ
ประกาศใช้ เพราะหากคณะดํา เนิ น การต้อ งทํา ในนาม มธ. โดยจะนํา เสนอสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ
พิจารณาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศ มธ. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิการจัดทํา
และตรวจพิจารณาร่ างข้อบังคับ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อคําสั่งของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
มอบหมายให้กองนิ ติการได้ทาํ การรวบรวบระเบียบ/ข้อบังคับในส่ วนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

- ๓๔ ๔.๓ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๖๐
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึ กษาแถลงว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพระดับสถาบัน (EdPEx as Internal Quality
Assurance Framework) และในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบให้คณะ/สํานัก/สถาบัน และหน่ วยงานภายในอื่น ๆ ใช้เกณฑ์ EdPEx หรื อมาตรฐาน ISO:
๙๐๐๑ หรื อมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ เป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงานนั้น บัดนี้ กระบวนการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
จัดการเรี ยนการสอนต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ IQA สกอ. ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ ได้
เสร็ จสิ้ นลงแล้ว ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะได้นาํ เสนอรายงานผลการประเมินอย่างเป็ นทางการ
ในโอกาสต่อไป และเพื่อให้คณะ/หน่วยงานได้เตรี ยมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอหารื อแนวทางในการจัดการประเมิน
สําหรับปี การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็ นปี แรกที่ทุกหน่วยงานจะใช้เกณฑ์ EdPEx ครบทุกหน่วยงาน
ทั้งนี้ ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษได้เสนอแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณา ดังนี้
หน่วยงานที่ใช้
แนวทางการดําเนินการ
เกณฑ์ EdPEx ปี
พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๘ เลือกแนวทางการดําเนินงาน
๑. รับการประเมินเต็มรู ปแบบเป็ นรายหมวด หมวดกระบวนการปี ละ ๒ หมวด
และหมวดผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและรับการตรวจเยีย่ มเต็มรู ปแบบในเมื่อหน่วยงาน
มีความพร้อมภายใน ๓ ปี
๒. รับการประเมินเต็มรู ปแบบทั้ง ๗ หมวด ปี เว้นปี
๓. รับการประเมินเต็มรู ปแบบทั้ง ๗ หมวดต่อเนื่ องทุกปี
๒๕๕๙
๑. รับการประเมินเต็มรู ปแบบ
๒๕๖๐
๑. วิเคราะห์ตนเองเพื่อจัดทําโครงร่ างองค์กรและตัวชี้วดั ผลองค์กร
๒. วิเคราะห์ตนเองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
๓. รายงานข้อมูลพื้นฐาน

- ๓๕ รายละเอียดแนวทางการดําเนินการสําหรับหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx มาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ แบบที่ ๑-๓
แบบที่ ๑ ประเมินทุกปี เป็ นราย
แบบที่ ๒
แบบที่ ๓
หมวดและประเมินเต็มรู ปแบบ
ประเมินเต็มรู ปแบบปี เว้นปี
ประเมินเต็มรู ปแบบทุกปี
ภายใน ๓ ปี
แนวทางอย่างย่อ
แนวทางอย่างย่อ
แนวทางอย่างย่อ
จะจัดการตรวจเยีย่ มหมวด
จะจัด การตรวจเยี่ย มแบบ
จะจัดการเยีย่ มแบบเต็มรู ปแบบปี เว้นปี
กระบวนการปี ละ ๒ หมวดและ
โดยปี ที่เว้นการตรวจเยีย่ มยังคงต้องนําส่ ง เต็มรู ปแบบทุกปี
หมวดผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา เอกสารที่นาํ ส่ ง
รายงานผลการดําเนิ นการ
เพื่อรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการใน
เอกสารที่นาํ ส่ ง
ทั้ง ๗ หมวด
ทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินการเฉพาะ เอกสารที่นาํ ส่ ง
การเข้าเยีย่ ม
หมวดที่เลือก จํานวน ๒ หมวด และ ๑. รายงานผลการดําเนินงานในหมวด
คณะกรรมการเข้าเยีย่ ม
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
๑-๒ วัน
ผลลัพธ์ที่ ๗
๒. รายงานความก้าวหน้าตามแผน
การเข้าเยีย่ ม
พัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการเข้าเยีย่ ม ๑ วัน
การเข้าเยีย่ ม
คณะกรรมการไม่เข้าตรวจเยีย่ มแต่รับ
ฟังความก้าวหน้าจากผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการเลือกแนวทางดําเนินงานข้างต้น ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอเสนอหลักเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้
๑. ประสบการณ์ของหน่วยงานในการใช้เกณฑ์ และ/หรื อผ่านการตรวจประเมินในปี ที่
ผ่านมา
๒. โอกาสที่จะได้รับผลการประเมินที่มีคุณค่า สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
๓. ความพร้อมของหน่วยงานในการรับรองการตรวจประเมิน

- ๓๖ –
การให้คะแนนสําหรับหน่วยงานปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
หลักพิจารณา (แต่ละข้อ ๑-๑๐)
ประสบการณ์ของหน่วยงาน
โอกาสที่จะได้รับผลการประเมินที่มี
คุณค่า
ความพร้อมของหน่วยงาน
คะแนนรวม

แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

ในกรณี ที่คณะ/หน่วยงานเลือกใช้ระบบประกันมาตรฐานสากล ขอให้คณะ/หน่วยงาน
ส่ งรายงานผลการดําเนินการตามระบบที่เลือกใช้ รายงานผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ
มายังฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ขอมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลือก
รู ปแบบระบบประกันคุณภาพและเสนอไปยังคณะเพื่อให้คณะพิจารณาว่า เห็นด้วยหรื อไม่ และให้
คณะหารื อเป็ นการภายใน และแจ้งกลับมาที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. เห็นชอบระบบประกันคุณภาพ ของ มธ.
๒. เห็นชอบที่จะเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานสามารถเลือกระบบประกันคุณภาพภายในที่
เป็ นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ แทน EdPEx
๓. ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะเลือกระบบประกันคุณภาพระดับนานาชาติอื่น
แทน EdPEx ขอให้เสนอมาที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอ กบม.พิจารณาและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
๔.๔ เรื่อง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสูความเปนเลิศ ปงบประมาณ ๒๕๖๑
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้

- ๓๗ –
ดําเนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่ อง โดยได้นาํ เกณฑ์ EdPEx มาเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ นั้น ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่
ความเป็ นเลิศ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถ
นําเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็ นเลิศ โดยโครงการในปี งบประมาณ
๒๕๖๑ จะมุ่งเน้นให้หน่วยงานสามารถปรับปรุ งกระบวนการทํางานที่สาํ คัญของหน่วยงานให้เป็ น
กระบวนการที่เป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
โดยขอเสนอแนวคิดของการพัฒนา เป็ น ๔ กลุ่ม เริ่ มจาก
๑. การเข้าใจ EdPEx
๒. อธิ บายตัวตน กําหนดเป้ าหมายและความสําเร็ จของหน่วยงาน
๓. การพัฒนาหน่วยงานด้วย EdPEx และเครื่ องมือคุณภาพต่าง ๆ โดยจะเป็ นการ
อบรม/สัมมนาแนวคิดการพัฒนาหน่วยงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๔. โครงการพิเศษเฉพาะหน่วยงาน (CO-PAY) โดยเป็ นโครงการใหม่ท่ีเสนอใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ ซึ่ งมุ่งเน้นการให้คาํ ปรึ กษาหน่วยงานในลักษณะของ Topic Based ตาม
พันธกิจและแผนพัฒนาหน่วยงาน โดยมีการกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่
ความเป็ นเลิศ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่อง การอบรมระบบ TU QA Online II
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ผบู้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย และคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของส่ วนงาน
ทราบสถานะของหน่วยงานเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอื่น และมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ อง
สําคัญ ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ ายวางแผน และฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะ/สํานัก/สถาบัน พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่ องต่าง ๆ ตามพันธกิจหลัก เช่น

- ๓๘ การรายงานตัวบ่งชี้ดา้ นพัฒนาคุณภาพ (TU Excellence KPI) และตัวชี้วดั ตามแผนกลยุทธ์ ระบบนี้
สามารถแสดงผลการดําเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบในรู ปแบบ
กราฟ นอกจากนี้หน่วยงานยังสามารถนําข้อมูลออกจากระบบ (Export to Excel) เพื่อนําไปใช้งานด้าน
อื่น ๆ ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจัดโครงการเปิ ดตัวระบบฯ และอบรมผูใ้ ช้งานในวันที่ ๑๖ และ
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานรายงานข้อมูลของปี การศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบนี้ เป็ นปี แรก
ทั้งนี้ ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ส่งบันทึกเรี ยนเชิญให้คณะ/สํานัก/สถาบัน ส่ งบุคลากรที่รับผิดชอบ
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดําเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ เข้ารับการอบรมระบบ TU QA Online II
ประสิ ทธิ ผลของระบบ TU QA Online II ขึ้นอยูก่ บั ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
ของข้อมู ล ในฐานข้อ มู ล การทํา ให้ร ะบบมี ข ้อ มู ล พื้ น ฐานที่ ถู ก ต้อ งจะต้อ งได้รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานต่างๆ ในการนําเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และสมํ่าเสมอ ผูน้ าํ เข้าข้อมูลจึงควรเป็ นผูม้ ีหน้าที่
โดยตรงในงานแต่ละพันธกิจ ตามหลัก at-source data entry ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงขอเชิญ
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวข้องกับพันธกิจต่าง ๆ เข้าร่ วมอบรม ดังนี้
รายการข้อมูล
หลักสูตร และการเชิญอาจารย์พิเศษ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
กิจการ และผลงานของนักศึกษา
การพัฒนา และผลงานของบุคลากร
ข้อมูลความเป็ นนานาชาติ

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
จนท. ฝ่ ายวิชาการ
จนท. ฝ่ ายการนักศึกษา
จนท. ฝ่ ายบุคคล และ
ฝ่ ายวิจยั
จนท. ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์

ทั้งนี้ในกรณี ที่ผรู้ ับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวข้องพันธกิจไม่สามารถเข้ารับการอบรมการใช้
งานระบบฯ ได้ ขอให้ติดตามรายละเอียดการใช้งานระบบฯ จากผูท้ ี่เข้ารับการอบรมฯ เพื่อให้สามารถ
กรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- ๓๙ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายอดิศร
เพชรคุม้
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท ผูต้ รวจรายงานการประชุม

