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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม มธ. ศูนย์รงั สิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต ทําหน้าที่ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุ เอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๙. อาจารย์ ดร.นพดล
เดชสมบูรณ์รัตน์ แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๐. อาจารย์ ดร.ธีรชัย
อรุ ณเรื องศิริเลิศ แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวสั ดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรี พิจารณ์ แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
๑๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๗. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วานิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุ ข แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัตศัย
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๒๒. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
๒๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๔. อาจารย์ ดร.ทวีสุข
พันธุ์เพ็ง
แทนคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒๕. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริ สุต

-๒๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
แทนคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๘. อาจารย์ ดร.ณัฐพล
แสงอรุ ณ
แทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
๒๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๓๐. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.เทพ เศรษฐบุตร
แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๓๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมศิริกลุ
๓๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๔. อาจารย์ เชษฐา
พลายชุม
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานสภาอาจารย์
๓๙. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๔๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์
๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
เจียศิริพงษ์กลุ
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เอกริ นทร์ ยลระบิล

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย ดร.วิทวัส ศตสุ ข
๑๐. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
๑๒. นางสุ พิน
หิ รัณยะวสิ ต
๑๓. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
๑๔. นางชนันดา
ธีญะวุฒิ
๑๕. นางนุชริ นทร์
ชลูดดง
๑๖. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์
๑๗. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
๑๘. นายอดิศร
เพชรคุม้
๑๙. นางสาวมยุลี
๒๐. นายภูมินาถ
๒๑. นางสาวรักษิณา

สุ ดสระ
สวัสดี
แสงศรี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สู ง
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้างานบริ หารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสรรหา การประเมินผูบ้ ริ หาร
และการประชุมผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ กองบริ หารศูนย์รังสิ ต
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ งานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ งานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การสงเสริมระบบการรับจายเงินอิเล็กทรอนิกส
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริ มระบบ
การรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบ EDC (เครื่ องรู ดบัตร) สามารถใช้ได้ท้ งั บัตรเดบิตและบัตรเครดิต โดยไม่ตอ้ งใช้เงิน
สดก็ได้ ในปัจจุบนั มี ๔-๕ ธนาคารที่มีขอ้ ตกลงกับกรมบัญชีกลางเสนอติดตั้งเครื่ องตามจุดต่าง ๆ มายัง มธ. หาก
มหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งระบบนี้ไม่มีความจําเป็ นกับนักศึกษาปริ ญญาตรี เพราะหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอยูแ่ ล้ว แต่
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาโทซึ่งหน่วยงานรับเงินเองบางส่วน หากเห็นว่าเป็ นช่องทางหนึ่งในการให้บริ การนักศึกษา แต่
จะมีขอ้ จํากัดคือต้องมาดําเนินการที่คณะ ซึ่งเป็ นข้อจํากัด หากคณะสนใจสามารถแจ้งมายังฝ่ ายการคลังเพื่อประสานกับ
ทางธนาคารให้เข้าไปดําเนินการหรื อให้ขอ้ มูลกับคณะได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-๔๑.๒ เรื่อง การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตรและสุขศาสตร มธ. ประจําป ๒๕๖๐
คณบดีคณะแพทยศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุ ขศาสตร์
มธ. ประจําปี ๒๕๖๐ กําหนดจัดในวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นความร่ วมมือของทุกคณะในสายสุ ขศาสตร์ ใน
หัวข้อ Diversity Multidisciplinary Approach to Patient Self Care ณ อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม (อาคารปิ ยชาติ ๒)
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูเ้ ปิ ดงาน จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง มธ. ผานเขารอบ ๗ ทีมสุดทายโครงการ Smart cities อาคารสีเขียว
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนแจ้งให้ประชุมทราบว่า ตามที่ มธ. ได้เข้าประกวดโครงการ
Smart cities อาคารสี เขียว ของกระทรวงพลังงาน ขณะนี้ มธ. ได้ผา่ นเข้ารอบ ๗ ทีมสุ ดท้าย ต้องขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกันผลักดันโครงการดังกล่าว และในรอบ ๗ ทีมสุ ดท้ายจะได้งบประมาณสนับสนุนในวงเงิน ๑๐
ล้านบาท ประโยชน์ที่ มธ. จะได้รับจากเรื่ องนี้คือ เป็ นการกระตุน้ ประชาคมธรรมศาสตร์เพื่อก้าวไปสู่การเป็ น Smart
cities อย่างแท้จริ งในเรื่ องของพลังงาน วิถีชีวิต และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งทางฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนจะนําเสนอแผนการ
ดําเนินการให้ที่ประชุมทราบต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ เรื่อง การสนับสนุนโครงการวิจัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางรัฐบาลได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ Innovation up
และรัฐบาลได้ให้นโยบายเรื่ อง Thailand ๔.๐ กับทาง ทปอ. และให้ทาง ทปอ. ตั้งคณะทํางานขึ้นมาและแบ่งเป็ น Cluster
ต่าง ๆ ๕ ด้าน คือ ๑. เกษตรและอาหาร ๒. Health Innovation Hub ๓. Bio energy ๔. Smart cities ๕. Creative economy
โดยได้มีการแจ้งให้ผบู ้ ริ หารและคณาจารย์ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ว่ารัฐบาลได้ให้ทุนสนับสนุนในเรื่ องนี้ ซึ่งมีนกั วิจยั
ของ มธ. เสนอโครงการไปพอสมควรและจะมีการประกาศผลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผา่ นมา และทางด้าน Health
care Innovation up ก็ได้ประกาศรับผลงานเพื่อให้ทุนอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้คณาจารย์และนักวิจยั เสนอผลงานเพื่อขอทุน
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ หรื อส่ งมาที่ฝ่ายวิจยั เพื่อรวบรวมจัดส่ งให้ต่อไป
ประธานกล่าวว่า ขอให้เน้นเรื่ องผูส้ ูงอายุและ Start up ในเรื่ องต่าง ๆ เพราะเห็นว่า มธ. น่าจะได้ทุน
สนับสนุนจากเรื่ องเหล่านี้ได้ไม่ยาก สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวิจยั ต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕ เรื่อง มธ. เขารวมโครงการบมเพาะ EdPEx

-๕รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทาง สกอ. ได้เปิ ดโครงการบ่มเพาะ
EdPEx ซึ่งอธิการบดีตอ้ งการสนับสนุนเรื่ องดังกล่าวและเห็นชอบให้ มธ. ส่ งใบสมัครไปในฐานะสถาบันการศึกษา
ร่ วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๖ เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง Start up และ Co-working Space เพื่อมุงสูก ารเปน
มหาวิทยาลัยแหงผูประกอบการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนโยบาย Thailand ๔.๐ มหาวิทยาลัยได้
พยายามทําโครงการที่จะมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งผูป้ ระกอบการ ซึ่งได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั Hubba ที่จะมาให้
ความรู ้กบั มหาวิทยาลัยในเรื่ อง Start up และ Co-working Space จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมรับฟังในวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ญี่ปุ่น
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิ ต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๗ เรื่อง วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ไดรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระสังฆราชฯ
คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ที่ผา่ นมา ทางวิทยาลัยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบนั โดยได้รับรางวัลเพชรงาม
การสาธารณะสงเคราะห์ประจําปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาเพียงสถาบันเดียวที่ได้รับรางวัล ส่ วนรางวัลอื่น ๆ จะ
เป็ นพระสงฆ์และมูลนิธิต่าง ๆ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๘ เรื่อง เอกสารที่หนวยงานนํามามอบในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุมคือ จุลสารอาเซียนศึกษา
มธ. ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จัดทําโดย มธ. ศูนย์ลาํ ปาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๐ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๐
เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยหนังสือเวียน

-๖รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๙
และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ ๑๙ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากได้พน้ กําหนด
เวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๓.๑.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มธ. ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งว่าได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย คือ
๑. รองศาสตราจารย์อาณัติ ลีมคั เดช สังกัดคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ในสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. รองศาสตราจารย์ศุภวัจน์ รุ่ งสุ ริยะวิบูลย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘
๓. รองศาสตราจารย์รัฐกร วิไลชนม์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในสาขา วิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๔. รองศาสตราจารย์ตรี ทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-๗๓.๑.๒ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภท
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ขอมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขอ
รายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภทประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น ๗,๙๖๖ คน จําแนกตามสาย คือ
๑. สายวิชาการ ๒,๑๘๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๗.๓๘)
๒. สายสนับสนุนวิชาการ ๕,๕๖๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๙.๘๑)
๓. สายลูกจ้างประจํา ๒๒๔ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒.๘๑)
จําแนกตามประเภท
๑. พนักงานมหาวิทยาลัย (รวมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ) เป็ นบุคลากรที่มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน
๓,๙๑๒ คน (ร้อยละ ๔๙.๑๑)
๒. พนักงานเงินรายได้ จํานวน ๓,๔๗๗ คน (ร้อยละ ๔๓.๖๕)
๓. ข้าราชการ จํานวน ๑๙๔ คน (ร้อยละ ๒.๔๓)
๔. ลูกจ้างประจํา มีจาํ นวน ๒๒๔ คน (ร้อยละ ๒.๘๑) ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังและงบรายได้ มีจาํ นวน
๑๒๖ คน (ร้อยละ ๑.๕๘) ที่เหลือได้แก่ อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน ๒๖ คน และพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว
จํานวน ๗ คน (ร้อยละ ๐.๓๓ และ ๐.๐๙ ตามลําดับ)
จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
- ตําแหน่งศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๘๗ คน (ร้อยละ ๓.๙๙)
- ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๓๔๕ คน (ร้อยละ ๑๕.๘๒)
- ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๖๔๔ คน (ร้อยละ ๒๙.๕๓)
- ตําแหน่งอาจารย์ มีจาํ นวน ๑,๑๐๕ คน (ร้อยละ ๕๐.๖๖)
จํานวนตามวุฒิการศึกษา
- วุฒิปริ ญญาเอก มีจาํ นวน ๑,๓๘๘ คน (ร้อยละ ๖๓.๖๔)
- วุฒิปริ ญญาโท มีจาํ นวน ๗๐๙ คน (ร้อยละ ๓๒.๕๑)
- วุฒิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๘๔ คน (ร้อยละ ๓.๘๕)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า สําหรับเรื่ องตําแหน่งทางวิชาการเมื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วสภามหาวิทยาลัยมี
ความเห็นว่า อาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ ระดับตําแหน่งศาสตราจารย์ ค่อนข้างน้อยกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ประเทศไทย สภามหาวิทยาลัยต้องการเห็นอาจารย์ของ มธ. มีตาํ แหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ส่ วนอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญา

-๘เอกต้องการให้มีจาํ นวน ๗๐% เพื่อสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ กรณี น้ ีจะทําอย่างไรที่จะทําให้อาจารย์ที่มีอยูม่ ี
ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาเอกเมื่อทํางานไปแล้ว ๒ ปี ก็
สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการได้
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อ
สัญญาจ้างเริ่ มบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดให้อาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาเอกที่จะต่อสัญญาที่สี่ที่ยงั ไม่ได้ตาํ แหน่ง
รองศาสตราจารย์ให้ขยายอายุสญ
ั ญาจ้างปฏิบตั ิงานสัญญาที่สามต่อไปอีกครั้งละหนึ่งปี แต่รวมแล้วไม่เกินสองครั้ง ส่ วน
ปริ ญญาโทการต่อสัญญาจ้างที่สี่หากยังไม่ได้ตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์ให้ขยายอายุสญ
ั ญาที่สามต่อไปอีกครั้งละหนึ่งปี
แต่รวมแล้วไม่เกินสองครั้ง หากไม่สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการได้ในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลกับการพิจารณาต่อ
สัญญา ซึ่งจะทําให้มีการขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ประธานกล่าวว่า ขอให้คณบดีทุกคณะพิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อนําไปอธิบายให้กบั คณาจารย์
ภายในคณะเพือ่ รับทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๒.๑ เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์เสนอขอกําหนดเงื่อนไขการจ้าง
ตําแหน่งเลขที่ ๖๘๑๗ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวิทยา หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” และจ้างนายดุลยภาพ จาตุรงคกุล เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๑๓๐ บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายดุลยภาพ จาตุรงคกุล
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (อัตรากลาง) ใหกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา เพื่อบรรจุผูที่ไดรับ
พระราชทานทุนเลาเรียนหลวง จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อัตรากลาง) อัตราเลขที่ ๗๑๓๑ วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท ให้กบั

-๙–
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เพื่อบรรจุนายนพงศ์ รักขพันธุ์ ผูท้ ี่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรี ยนหลวง ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
อัตราเลขที่ ๗๑๓๑ ให้กบั วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เพื่อบรรจุนายนพงศ์ รักขพันธุ์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๓ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติใหพนักงาน มหาวิทยาลัย พนจากตําแหนง
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ จํานวน ๑ ราย และแตงตั้ง
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. ให้นางสาวศรี วรรณ ศรี สวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการ) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ (อัตราเลขที่ ๑๓๘๕) ผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการ
คณะเศรษฐศาสตร์ พ้นจากตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ
๒. แต่งตั้งนางสาวรัชนี ทรัพย์สนั ทัด พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการ) ตําแหน่งนักวิจยั ชํานาญการพิเศษ (อัตราเลขที่ ๐๔๔๙) สํานักงานเลขานุการ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการ
ในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ อีกหน้าที่หนึ่ง โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารเป็ นกรณี
พิเศษเฉพาะรายตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ มธ. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ข้อ ๑๖ โดยเป็ นอํานาจของอธิการบดี
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางสาวศรี วรรณ ศรี สวัสดิ์ ผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการ
คณะเศรษฐศาสตร์ พ้นจากตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ และแต่งตั้งนางสาวรัชนี
ทรัพย์สนั ทัด ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารและธุรการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ เรื่อง สํานักงานตรวจสอบภายในขออนุมัตติ ดั โอนอัตราและเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. ตัดโอนนางปั ณณภัสร์ ตันสุ วรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)

- ๑๐ สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ อัตราเลขที่ ๑๖๘๕ อัตราค่าจ้าง ๕๒,๒๐๐ บาท สังกัด
คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่สาํ นักงานตรววจสอบภายใน
๒. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน วุฒิปริ ญญาตรี
อัตราว่างเลขที่ ๔๕๙๙ ค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท สํานักงานตรวจสอบภายใน ไปตั้งจ่ายที่คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ เพื่อ
สับเปลี่ยนกับอัตราเลขที่ ๑๖๘๕
๓. เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๔๕๙๙ ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการเป็ น
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราและค่าจ้างนางปั ณณภัสร์ ตันสุ วรรณรัตน์ ไปตั้งจ่ายที่
สํานักงานตรวจสอบภายในและตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปตั้งจ่ายที่คณะวิทยาการ
เรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็ นการสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

๓.๒.๕ เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ สัญชาติเกาหลี ตําแหน่งผูส้ อน วุฒิปริ ญญาโท อัตราค่าจ้าง ๒๐,๗๘๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้พเิ ศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ และค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(กําหนด ๔ เดือน) จํานวน ๒ ราย คือ
๑. Ms. Sanggum LEE อายุ ๔๕ ปี
๒. Ms. Young Mi Choe อายุ ๔๗ ปี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูแ้ ทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า เนื่องจากกรณี น้ ีเป็ นอัตรางบพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิม่ เติม
ให้คณะศิลปศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบายในการสอนภาษาที่ ๓ ซึ่งได้รับงบประมาณเฉพาะปี ๒๕๖๐ เท่านั้น ซึ่งจะทํา
ให้จา้ งได้เพียง ๔ เดือน เมื่อผูท้ ี่จะจ้างเห็นสัญญาจึงทําให้เกิดความลังเลใจ จึงขอปรึ กษาว่า งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรสามารถจ้างได้ถึงหนึ่งปี แต่การจ้างครั้งนี้เป็ นการจ้างช่วงปลายปี สามารถทํางบประมาณผูกพันข้ามปี สําหรับจ้าง
ในปี ต่อไปได้หรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีได้หารื อกับฝ่ ายวางแผนแล้ว ซึ่งฝ่ าย

- ๑๑ วางแผนแจ้งว่า ให้พิจารณาเป็ นรายปี ไป และต้องขอให้ฝ่ายวางแผนจัดสรรงบประมาณให้ สําหรับการรับอาจารย์เพื่อมา
สอนภาษาที่สามได้รับนโยบายจากอธิการบดีวา่ หากมีอาจารย์ที่สอนภาษาที่สามได้กี่ภาษาก็ให้รับทั้งหมด ซึ่งฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้รับไปพิจารณาแต่ติดปัญหาเรื่ องงบประมาณ จึงขอแจ้งฝ่ ายวางแผนว่า หากจัดสรรงบประมาณให้ได้
การจัดสรรอัตราก็ไม่มีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศตําแหน่งผูส้ อน สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๖ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๓ อัตราค่าจ้าง ๓๗,๑๒๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบแผ่นดิน (งบคลัง)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีกาํ หนด ๔ เดือน จํานวน ๒ ราย คือ
๑. Mr. Daniel James Mcfarlane สัญชาติออสเตรเลีย อายุ ๔๐ ปี
๒. Mrs. Courtney Joy Lawrence สัญชาติอเมริ กนั อายุ ๓๔ ปี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ สังกัด
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๗ เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เสนอขอจ้าง
Mr. Victor Prasad Karunan สัญชาติอิตาเลี่ยน อายุ ๖๓ ปี เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญา
เอก อัตราค่าจ้าง ๓๒,๕๑๐ บาท เบิกจ่ายจากงบรายได้หน่วยงาน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Victor Prasad Karunan เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา

- ๑๒ ๓.๓.๑ เรื่อง วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ เสนอเรื่องไมสมควรจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เนื่องจากผลการประเมินตอสัญญาจางต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. เสนอผลการประเมินต่อสัญญาจ้างที่ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่สมควรจ้างเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค่าจ้าง ๔๓,๑๖๐ บาท (จ้างตั้งแต่วนั ที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๕๗)
๒. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ดําเนินการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ ๒ (๓ ปี ) เมื่อ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเลยกําหนดระยะเวลาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดคือต้องดําเนินการประเมินก่อนครบ
กําหนดระยะสัญญาจ้างตามสัญญาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน (บรรจุ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ต้องประเมินก่อนวันที่ 5 มิถุนายน
๒๕๕๙ คือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) (ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเรื่ องคุณสมบัติของกรรมการประเมินคือ ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
จึงไม่สามารถเป็ นกรรมการประเมินได้ตามข้อบังคับของสภาอาจารย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. เนื่องจากในกรณี น้ ีมีการแต่งตั้งกรรมการประเมินที่มาจากผูแ้ ทนสภาอาจารย์ซ่ ึงมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยสภาอาจารย์มาเป็ นกรรมการ เพราะเป็ นพนักงานเงินรายได้ แต่
ข้อบังคับของสภาอาจารย์กาํ หนดว่า หากเป็ นพนักงานเงินรายได้ตอ้ งเป็ นพนักงานประจํา กรณี น้ ีวทิ ยาลัยจ้างอาจารย์
ดังกล่าวเป็ นเวลา ๒ ปี จึงไม่ถือว่าเป็ นอาจารย์ประจํา เพื่อแก้ไขปัญหาให้กระบวนการถูกต้องทุกส่ วน สภาอาจารย์ควร
พิจารณาส่ งผูแ้ ทนคนใหม่เป็ นกรรมการประเมิน
๒. กรณี น้ ีขอให้คณะไปดําเนินการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างใหม่ท้ งั หมด โดยหลักต้องพิจารณาจาก
ผลงานในช่วงก่อนหมดสัญญาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน คือ ช่วงก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ดําเนินการประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจ้างบุคคลดังกล่าวใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใช้ผลการปฏิบตั ิงาน
ตามช่วงเวลาของการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างในแต่ละระยะของสัญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๓.๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ขอความเห็นชอบ

- ๑๓ ๓.๔.๑ เรื่อง วิทยาลัยนวัตกรรมขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
(สวนงาน ๔ ป)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยนวัตกรรมเสนอขอความเห็นชอบแผน
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน ๔ ปี ) ดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา วุฒิปริ ญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของมหาวิทยาลัย จํานวน ๙ ตําแหน่ง
๒. ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐๒๕๖๓) จํานวนทั้งสิ้ น ๗๕ อัตรา
- โดยเปลี่ยนสถานภาพ จากพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา ไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ส่ วนงาน) จํานวน ๓๘ อัตรา (สายวิชาการ ๒๗ อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ ๑๑ อัตรา)
- และกรอบอัตราใหม่ จํานวน ๓๗ อัตรา (สายวิชาการ ๒๓ อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ ๑๔ อัตรา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน ๔ ปี ) ของ
วิทยาลัยนวัตกรรม จํานวน ๗๕ อัตรา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๔.๑ เรื่อง การจัดทําเอกสารราชการ ๒ ภาษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า สํานักงาน ก.พ.ร. ขอความร่ วมมือหน่วยงานจัดทําเอกสารราชการ
๒ ภาษา (ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ) เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบใน
หลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทําเอกสารราชการ ๒ ภาษา โดยต้องเร่ งเอกสารที่ประชาชนต้องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เอกสารที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
สําหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ให้พิจารณาดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จทั้งหมด ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้รายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว จํานวน ๒ ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐-๒๕๖๔
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ต้องการให้มีการระบุให้ชดั เจนว่าเอกสารประเภทใดที่ตอ้ งทําเป็ น
๒ ภาษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี น้ ีให้หน่วยงานพิจารณาได้เองว่า จะจัดทําเอกสาร
ประเภทใดบ้างให้เป็ น ๒ ภาษาเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มาติดต่อ และวางแผนว่าจะเสร็ จเมื่อใด โดยอาจจะขอดูตวั อย่าง

- ๑๔ จากฝ่ ายวิชาการก็ได้ ซึ่งมีจาํ นวน ๓๒ รายการ ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรื อบุคคลภายนอกที่มาใช้บริ การ
๒. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ขอให้มหาวิทยาลัยส่ งข้อมูลเอกสารเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
ให้กบั คณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้โปรแกรมแปลภาษาและจัดส่ งให้อาจารย์ชาวต่างประเทศ
๓. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า ในกรณี ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรมีการใช้เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้ว ต้องแปลเป็ นภาษาไทยหรื อไม่
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากกลุ่มผูใ้ ช้บริ การไม่ใช่คนไทยก็ไม่ตอ้ งแปลเอกสารเป็ น
ภาษาไทยก็ได้ แต่ขอให้ส่งหนังสื อแจ้งมายังฝ่ ายวิชาการด้วยเพื่อที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรจะได้ไม่ตอ้ ง
ดําเนินการในกรณี น้ ี
๔. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่ใช่ขอ้ บังคับใช่หรื อไม่ หากประสงค์
จะทําให้แจ้งข้อมูลไปยังฝ่ ายวิชาการใช่หรื อไม่
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่ใช่ขอ้ บังคับ แต่อาจจะเกิดปัญหาได้หากมีผมู ้ าติดต่อ
ต้องการใช้เอกสารภาษาอังกฤษแล้วหน่วยงานไม่มีให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นการขอความร่ วมมือจาก ก.พ.ร. ซึ่ง
มหาวิทยาลัยควรให้ความร่ วมมือ ซึ่งเอกสารที่จาํ เป็ นส่ วนใหญ่ คือ เอกสารภายนอก สําหรับให้บริ การนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก
๕. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดส่ งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั
หน่วยงานได้หรื อไม่ และทางหน่วยงานจะนําไปแปลเป็ นภาษาอังกฤษเอง
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นพระราชบัญญัติอาํ นวยความสะดวก เป็ นโครงการ
หนึ่งที่เป็ นการบริ การประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ซึ่งทาง ก.พ.ร. เป็ นผูด้ ูแล โดยมีมติคณะรัฐมนตรี บงั คับทุกส่ วน
ราชการให้ดาํ เนินการในเรื่ องนี้ ในส่ วนของมหาวิทยาลัยนั้นต้องทําเพื่อเป็ นการบริ การนักศึกษาและประชาชน และสื บ
เนื่องจากพระราชบัญญัติอาํ นวยการความสะดวกมีขอ้ มูลเพิ่มเติมคือ ต่อไปนี้หากประชาชนต้องการข้อมูลใดหน่วยงาน
ของรัฐต้องเป็ นผูจ้ ดั หา เช่น หากมีขอ้ มูลบัตรประชาชน ผูท้ ี่ติดต่อไม่ตอ้ งนําบัตรประชาชนมาแต่เป็ นหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐที่จะต้องหาข้อมูลจากฐานข้อมูล ในส่ วนของมหาวิทยาลัยต้องมีขอ้ มูลของนักศึกษาในอนาคตหากนักศึกษา
มาติดต่ออาจจะไม่ตอ้ งนําบัตรนักศึกษามา กรณี น้ ีไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อภายนอกหรื อภายในสามารถทําได้ท้ งั หมด แต่
ส่ วนใดที่ตอ้ งติดต่อกับประชาชนและนักศึกษามากที่สุดควรทําก่อน และหากประกาศออกไปแล้วทําไม่ได้ตามที่กล่าวไว้
ประชาชนสามารถฟ้ องร้องได้ ในสิ่ งที่ขาดตกบกพร่ องจากที่ได้ประกาศไว้
๗. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากล่าวว่า เนื่องจาก ก.พ.ร. ได้ส่งเรื่ องมายังมหาวิทยาลัยแล้ว
อธิการบดีได้สงั่ การมายังสํานักงานทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากเป็ นหน่วยงานให้บริ การนักศึกษา ในการให้บริ การ
นักศึกษา หากนักศึกษาต้องการขอข้อมูลต้องมีการกําหนดระยะเวลา หากไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนดต้องมี
หนังสื อไปแจ้งให้นกั ศึกษาที่ขอข้อมูลทราบ ซึ่งมีกระบวนการที่ยงุ่ ยากพอสมควร จึงพยายามเลือกว่า กระบวนการใดที่
ให้บริ การกับบุคคลภายนอกมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริ การ

- ๑๕ ๘. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกล่าวว่า สําหรับช่องทางการส่ ง
เอกสารเดิมมหาวิทยาลัยมีระบบ E-office ในปัจจุบนั ได้เปลี่ยนใหม่เป็ นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรื อ E-document
หน่วยงานใดสนใจสามารถนําไปใช้งานได้ โดยให้ติดต่อมาที่สาํ นักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อที่จะไปดําเนินการติดตั้งให้
๙. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า ในกรณี น้ ีหน่วยงานต้องพิจารณาด้วยว่า ก่อนที่จะมีการอัพโหลด
เอกสารเพื่อเผยแพร่ เป็ นไปตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. หรื อไม่ เพื่อเป็ นการป้ องกันการถูกฟ้ องร้อง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดทําเอกสารราชการ ๒ ภาษา ตามที่เสนอ และให้คณะ/หน่วยงานที่
ประสงค์จะจัดทําเอกสารราชการ ๒ ภาษา โปรดระบุชื่อเอกสารและกําหนดเวลาแล้วเสร็ จ แจ้งฝ่ ายวิชาการภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรายงาน ก.พ.ร. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาบริหารมหาวิทยาลัย
๕.๑ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคลองกับการบริหารมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดาํ เนินโครงการ/
กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศให้แก่คณะ สํานัก สถาบัน ที่พฒั นาคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพี่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx) จํานวน ๒๔ หน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานดังกล่าวนํา
ความรู ้ที่ได้รับมาออกแบบระบบและปรับปรุ งพัฒนาการทํางานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนตามเป้ าหมาย ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้จดั โครงการ/กิจกรรม ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้วทั้งสิ้ น ๑๔ โครงการ
โดยแบ่งโครงการ/กิจกรรมออกเป็ น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑. การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx )
๒. การจัดสัมมนาให้คาํ ปรึ กษาแนวทางดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
๓. การศึกษาดูงาน/แนวปฏิบตั ิที่ดี
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอเสนอผลการดําเนินงาน โดยสรุ ปความรู ้ก่อนและหลังการจัดอบรม
สัมมนา สรุ ปจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และความรับรู ้เรื่ องประโยชน์ที่ได้รับของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สอดคล้องกับการบริ หารมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็ นเลิศ และแนวทางการส่ งเสริ มการพัฒนาหน่วยงานโดยใช้กลไกการจัดการความรู ้ ตามที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เสนอ

- ๑๖ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เยีย่ มพบผูบ้ ริ หาร
ของคณะที่ใช้เกณฑ์ EdPex ในการพัฒนาองค์กร โดยมีประเด็นหารื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานใน ๓ ประเด็น คือ (๑) ความเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัด /ความต้องการการสนับสนุนจากฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๒) การปรับ
กระบวนการทํางานจากการนําเกณฑ์ EdPEx มาปรับใช้ (๓) ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจ
จากการเยีย่ มพบหน่วยงานดังกล่าวพบว่า มีหลายหน่วยงานมีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารงานที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx รวมทั้งมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานหรื อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หาร
ด้วยการใช้เทคโนโลยีอยูห่ ลายหน่วยงาน เช่น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ หรื อฝ่ ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเองอาจไปศึกษาเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ดว้ ยกัน
ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเสนอให้มีการส่ งเสริ มการพัฒนาหน่วยงานด้วยกลไกการจัดการความรู ้
และจัดการความเสี่ ยง เช่น หน่วยงานอาจสร้าง COP ด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการหน่วยงาน หรื อ
ด้านที่เป็ นปัญหาร่ วมของหน่วยงาน เช่น ด้านการจัดการสารสนเทศ เพื่อที่คณะอื่น ๆ ที่สนใจจะพัฒนา รวมทั้งฝ่ ายต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยจะได้มีแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อไม่กอ็ าจจะใช้ความรู ้จากกลุ่มนี้ในการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย หรื อ
ปรับปรุ งรู ปแบบ และวิธีการให้บริ การต่าง ๆ เพื่อแกัไขปัญหาและความเสี่ ยงที่หน่วยงานพบ
โดยฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเป็ นฝ่ ายที่สนับสนุน/สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานของ COP หรื อแนวคิดการจัดการองค์กรสมัยใหม่ หรื อเครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารจัดการ และเมื่อหน่วยงานมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างหน่วยงาน มีการปรับปรุ งรู ปแบบหรื อวิธีการทํางาน ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะจัดการ
ประกวดผลการดําเนินงาน และเชิดชูเกียรติดว้ ยการให้รางวัลจากอธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหน่วยงานสู่ความ
เป็ นเลิศ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่อง กําหนดปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แถลงว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ทางฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้ได้กาํ หนดปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ไว้ดงั นี้
๑. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
๒. วันที่ ๑-๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปฐมนิเทศศึกษาใหม่ (วันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ มธ.
ท่าพระจันทร์)
๓. วันที่ ๔-๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ ณ สถานที่ที่คณะกําหนด

- ๑๗ ๔. วันที่ ๕-๖ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ยืน่ ทุนการศึกษา ณ งานบริ การและให้คาํ ปรึ กษา ศูนย์การเรี ยนรู ้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การแบ่งกลุ่มกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (วันที่ ๑-๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต
กลุ่ม A
๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. คณะเศรษฐศาสตร์
๓. วิทยาลัยสหวิทยาการ
๔. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๕. วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
๖. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๗. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
กลุ่ม B
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณะสหเวชศาสตร์
๓. คณะรัฐศาสตร์
๔. คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
๕. คณะแพทยศาสตร์
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
กลุ่ม C
๑. คณะศิลปศาสตร์
๒. คณะนิติศาสตร์
๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๔. คณะพยาบาลศาสตร์
๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์
๖. คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม D
๑. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๒. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๕. คณะทันตแพทยศาสตร์
๖. วิทยาลัยนวัตกรรม
ในการปฐมนิเทศประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาจะได้ทาํ งานจิตอาสา
บริ เวณรอบสนามหลวงและชุมชนโดยรอบ เพราะยังอยูใ่ นช่วงพิธีบาํ เพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และมีคนมาร่ วมพิธีจาํ นวนมาก ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา การตระหนักรู ้
ความยัง่ ยืน และในช่วงกลางคืนจะมีการแสดงแสง เสี ยง ณ สนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์ โดยจะขอความร่ วมมือจาก
คณะต่าง ๆ งดการเรี ยนการสอนในวันดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมีสองทางเลือกหากไม่งดการเรี ยนการ
สอนในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ก็ตอ้ งมาจัดในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๐ แต่กาํ หนดการอื่น ๆ ก็ตอ้ ง
ปรับตามไปด้วย

- ๑๘ ๒. รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า ในกรณี น้ ีหากเลื่อนเป็ นวันอาทิตย์ที่ ๖
สิ งหาคม ๒๕๖๐ จะทําให้การปฐมนิเทศของคณะเลื่อนออกไปอีก จะทําให้ใกล้กบั วันเปิ ดภาคการศึกษา และในช่วงเวลา
ดังกล่าวนักศึกษาต้องเข้าหอพัก
๓. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า ทางคณะวิทยาการเรี ยนรู ้ได้มีการเชิญ
ผูป้ กครองและวิทยากรเพื่อมาปฐมนิเทศตามวันและเวลาที่กาํ หนดไว้แล้ว
๔. ประธานกล่าวว่า หากไม่มีคณะใดขัดข้องก็ขอให้กาํ หนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเป็ นไปตามที่ฝ่าย
การนักศึกษาและการเรี ยนรู ้เสนอ ส่ วนคณะใดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ประสานกับฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
ภายในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกําหนดปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

วาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๖.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้ งั แต่วนั ที่ ๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีขอ้ มูล ๓ ด้าน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
และให้ความรู ้แก่สงั คม
และในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผา่ นมาได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการสอบแอดมิชชันระบบใหม่
ร่ วมกับสํานักงานทะเบียนนักศึกษา และฝ่ ายวิชาการ รวมถึงในอนาคตจะมีการจัดประชุมพีอาร์เครื อข่าย เพื่อจัดอบรม
การเป็ นพิธีกรมืออาชีพให้กบั นักประชาสัมพันธ์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เรื่อง แผนการออกแบบและกอสรางอาคารจอดรถขางหอพักแพทย มธ. ศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะ
สร้างอาคารจอดรถใหม่บริ เวณข้างหอพักแพทย์ มธ. ศูนย์รังสิ ต เนื่องจากที่จอดรถเดิมค่อนข้างหนาแน่นและไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้บริ การ และเมื่อสร้างอาคารจอดรถใหม่เสร็ จแล้วบริ เวณที่จอดรถเดิมก็จะสามารถเริ่ ม
ดําเนินการสร้างอาคารป๋ วย ๑๐๐ ปี ต่อไปได้ ซึ่งทางสํานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬาได้เปิ ดสอบคัดเลือกบริ ษทั ที่จะ
เข้ามาดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีงบประมาณในการก่อสร้างจํานวน ๑๒๕ ล้านบาท (รวมค่าก่อสร้างและค่าควบคุม

- ๑๙ งาน) จากงบประมาณของสํานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬา ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑๒ เดือน เป็ น
อาคารจอดรถ ๔ ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ ๗๐๐ คัน รถจักรยานยนต์ ๔๐ คัน และที่จอดรถคนพิการ ๖ คัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสาํ นักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬาเป็ นผูล้ งทุนและเห็นว่า การเก็บค่าที่จอดรถ
จะถึงจุดคุม้ ทุนโดยใช้เวลาประมาณ ๑๓ ปี สาเหตุที่สาํ นักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬาต้องเป็ นผูล้ งทุนเองเนื่องจากหาผู ้
ลงทุนจากภายนอกได้ยาก เพราะ มธ. ศูนย์รังสิ ตมีสถานที่ขนาดใหญ่และผูท้ ี่นาํ รถเข้ามาจอดก็ไม่ตอ้ งการเสี ยค่าใช้จ่าย จึง
ยอมที่จะจอดรถไกลแล้วเดินไปยังสถานที่ที่ตอ้ งการไปติดต่อ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า หลังจากสร้างเสร็ จแล้วจะมีระบบขนส่ งภายในจาก
อาคารจอดรถไปยังจุดต่าง ๆ อย่างไร และส่ วนบริ เวณลานจอดรถบริ เวณโรงพิมพ์ มธ. ในปัจจุบนั จะนําไปทําประโยชน์
ใดต่อไป
ประธานกล่าวว่า บริ เวณนั้นจะทําเป็ นที่จอดรถเอ็นจีวแี ละรถตูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยดูแลอยู่
เพื่อให้เป็ นระบบเดียวกัน จากที่นกั ศึกษาเคยขึ้นรถตูบ้ ริ เวณตึกโดมต่อไปก็จะมาขึ้นในบริ เวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ส่ วนการขนส่ งภายในจากอาคารจอดรถใหม่ไปยังจุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สําหรับให้บริ การ
บุคลากร นักศึกษา และผูม้ าใช้บริ การ ยังคงใช้รูปแบบเดิมแต่จะเพิ่มระบบอัตโนมัติเข้ามา เช่น การแจ้งว่า ขณะนี้รถที่
ให้บริ การอยูบ่ ริ เวณใด แต่อาจจะมีการพิจารณาเส้นทางการเดินรถใหม่เพื่อให้เป็ นระบบมากขึ้น
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะมอบให้ทางสํานักงานบริ หารทรัพย์สิน
และกีฬารับไปพิจารณาประเด็นเมื่อมีอาคารจอดรถแล้วจะมีระบบขนส่ งโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างไร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรกล่าวว่า สําหรับอาคารจอดรถที่จะสร้างจํานวน ๔ ชั้น
และจอดรถได้ ๗๐๐ คัน เห็นว่า น้อยเกินไป และเห็นว่า น่าจะสร้างอาคารจอดรถบริ เวณข้างโรงพิมพ์ มธ. เพราะจะทํา
เป็ นที่จอดรถตูแ้ ละรถเอ็นจีวี ส่ วนด้านบนก็เป็ นอาคารจอดรถเพื่อเป็ น Station Center ในการขนส่ งภายในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า สําหรับอาคารจอดรถที่จะก่อสร้างนี้ทาง
สํานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬาได้แจ้งว่า นอกจากวันปกติแล้ว กลุ่มสุ ขศาสตร์กส็ ามารถมาจอดรถได้และหอพัก
แพทย์ที่อยูใ่ กล้ ๆ ก็สามารถจอดได้ ส่วนวันที่มีการจัดกิจกรรมหรื อจัดงานต่าง ๆ ที่ศูนย์ประชุม เนื่องจากที่จอดรถบริ เวณ
ศูนย์ประชุมมีนอ้ ยมาก อาคารจอดรถแห่งใหม่น้ ีกจ็ ะรองรับรถยนต์ของผูท้ ี่มาใช้บริ การ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า เห็นว่าการสร้างลานจอดรถ ๔ ชั้น ในอนาคตอาจจะไม่คุม้ กับการ
ลงทุน ควรมีการวางรากฐานชั้นบนไว้เพื่อเตรี ยมสร้างเป็ นหอพักบุคลากรเพิ่มขึ้นได้หรื อไม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า สําหรับหอพักแพทย์มหาวิทยาลัยได้มีโครงการที่จะ
ดําเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมไว้แล้ว
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถสร้างแอพพลิเคชันเพื่อติดตามระบบขนส่ งภายใน
มหาวิทยาลัยได้หรื อไม่

- ๒๐ ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการมาแล้วประมาณ ๒-๓ ปี แต่กย็ งั ไม่ประสบความสําเร็ จ และ
ก็มีความสนใจในการทําแอพพลิเคชันติดตามรถตูว้ า่ อยูท่ ี่ใด ใช้ความเร็วเท่าใด มีเข็มขัดนิรภัยหรื อไม่ เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยเพิม่ มากขึ้น
ผูอ้ าํ นวยการการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า เมื่อมีอาคารจอดรถแล้วก็ตอ้ งมีการเก็บค่าที่จอด
รถ จากเดิมบุคลากรสายสุ ขศาสตร์จอดรถโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย กรณี น้ ีจะมีส่วนลดให้หรื อไม่อย่างไร แล้วเห็นว่า หากจะ
ได้ทุนคืนภายใน ๑๓ ปี ต้องเก็บค่าที่จอดรถให้ได้เฉลี่ยปี ละเกือบ ๑ ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างเป็ นกังวลแทนสํานักงานบริ หาร
ทรัพย์สินและกีฬา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นว่า สํานักงานบริ หารทรัพย์สินและกีฬา
คงจะมีการจัดทําแผนในเรื่ องดังกล่าว
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้พยายามหาผูล้ งทุนมาลงทุนให้กบั มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่มีงบประมาณในส่ วนนี้ และขณะนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาํ ลังหาผูล้ งทุนในการก่อสร้างอาคาร
จอดรถ แต่ยงั ไม่สามารถหาผูม้ าลงทุนได้ อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลฯ กําลังดําเนินการเรื่ องนี้อย่างจริ งจังในการ
ก่อสร้างอาคารจอดรถที่ตอ้ งเก็บค่าที่จอดในราคาที่ไม่สูงเพื่อรองรับผูม้ าใช้บริ การต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม

