
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

---------------------- 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
    ครังท ี๘/๒๕๖๒                         

วนัจนัทร์ที ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ  หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค ์อาคารโดมบริหาร ชนัสาม มธ. ศูนยรั์งสิต 

---------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภสวสัดิ  ชชัวาลย ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจนัทร์ 

       และศูนยพ์ทัยา  

รักษาการแทนอธิการบดี ทาํหนา้ทีประธาน 

       รักษาการแทนในตาํแหน่งคณบดีคณะสังคม 

       สงเคราะห์ศาสตร์ 

       เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

๓. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง อรพรรณ  โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษา 

๔. ศาสตราจารย ์ดร.ทนัตแพทยห์ญิง ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม 

๕. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  รองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ 

๖. รองศาสตราจารย ์ดร.ดนุพนัธ์  วสุิวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพ 

๗. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย  สุภทัรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั 

๘. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์กมัมาล กุมาร  ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยงัยนืและบริหาร 

       ศูนยรั์งสิต 

๑๐. ศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  กมัพูสิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหาร 

       ศูนยล์าํปาง 

๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณภทัร  สรอฑัฒ ์  แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๑๒. รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  โอภาสานนท ์ แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวดิา  กมลเวชช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
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๑๔. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยนัต ์ ตนัติวสัดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสพงศ ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

๑๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา  ปัณฑรานุวงศ ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชน 

๑๗. รองศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  อุณโณ  คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

๑๘. รองศาสตราจารย ์ดร.นภาพร  ยงัวเิศษ    แทนผูรั้กษาการแทนในตาํแหน่งคณบดีคณะวทิยา- 

       ศาสตร์และเทคโนโลย ี

๑๙. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีร เจียศิริพงษก์ุล  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

๒๐. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดิลก  ภิยโยทยั คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๒๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสกสรรค ์ สโมสรสุข แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรนุช  หา้นิรัติศยั คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๒๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อาสาฬห์  สุวรรณฤทธิ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

       และการผงัเมือง 

๒๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สรรพจน ์ มาพบสุข  แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๒๕. รองศาสตราจารย ์ดร.สสิธร  เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๖. รองศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  สุวรรณกฎ  แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

๒๗. รองศาสตราจารย ์ดร.อนุชาติ  พวงสาํลี  คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

๒๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประวทิย ์ เขมะสุนนัท ์ คณบดีวิทยาลยันวตักรรม 

๒๙. รองศาสตราจารย ์ดร.เดชา สังขวรรณ  คณบดีวิทยาลยัสหวิทยาการ 

๓๐. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินนัท ์ วิศเวศวร คณบดีวทิยาลยันานาชาติปรีดี  พนมยงค ์

๓๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตติ  มงคลชยัอรัญญา คณบดีวิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ 

๓๒. ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์อดิศว ์ ทศัณรงค ์ คณบดีวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ ์

๓๓. รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทวรรณ  วจิิตรวาทการ คณบดีวทิยาลยัโลกคดีศึกษา 

๓๔. ศาสตราจารย ์ดร.พฤทธา  ณ นคร  ผูอ้าํนวยการสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 

๓๕. รองศาสตราจารย ์ดร.สุพงศ ์ ตงัเคียงศิริสิน ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษา 

๓๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศภุชยั  ศรีสุชาติ  ผูอ้าํนวยการสถาบนัเสริมศึกษา 

       และทรัพยากรมนุษย ์

๓๗. นายเฉลิมพล  เอยีมภกัดี  แทนผูอ้าํนวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 
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๓๘. รองศาสตราจารย ์ศุภชั ศุภชลาศยั  ผูอ้าํนวยการสถาบนัอาณาบริเวณศึกษา 

๓๙. ศาสตราจารย ์ดร.อมัพร ธาํรงลกัษณ์  ประธานสภาอาจารย ์

๔๐. นายสิทธิชยั  พนัเศษ   ประธานสภาพนกังานมหาวทิยาลยั 

๔๑. รองศาสตราจารย ์ดร.อานนท ์ มาเมา้  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

       มหาวทิยาลยั 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ์เกศินี วิฑูรชาติ   อธิการบดี 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรพล  สังขโ์พธิ  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ประทีป  พนัธุมวนิช คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

๔. อาจารย ์ดร.อนุชา  ทีรคานนท ์   รักษาการแทนในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบนั 

       ไทยคดีศึกษา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวดี  เตม็ธนาภทัร์  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ 

๒. อาจารย ์ดร.ณฐัดนย ์ พรรณุเจริญวงษ ์ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนยพ์ทัยา 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถสิทธิ  พานแกว้ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายสือสารองคก์ร 

๔. รองศาสตราจารย ์ดร.ไชยณรงค ์ จกัรธรานนท ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เอกรินทร์  ยลระบิล  ผูอ้าํนวยการหอสมุดแห่ง มธ. 

๖. อาจารย ์ดร.ปกป้อง ส่องเมือง    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานศูนยเ์ทคโนโลย ี

       สารสนเทศและการสือสาร 

๗. รองศาสตราจารย ์ดร.พิษณุ  ตูจิ้นดา  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวทิยาศาสตร์และ 

       เทคโนโลยชีนัสูง 

๘. นางสุพิน   หิรัณยะวสิต  รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

       บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละกฎหมาย 

๙. นางนุชรินทร์  ชะลูดดง  ผูอ้าํนวยการกองทรัพยากรมนุษย ์

๑๐. นางสาวทิพวรรณ   กมลพฒันานนัท ์ ผูอ้าํนวยการกองบริการวิชาการ 
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๑๑. นางสาววรรณพรรณ นาคสังข ์  หวัหนา้งานสภามหาวทิยาลยั 

       รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

       สภามหาวทิยาลยั 

๑๒. นางอจัฉรา  วรีะสัมพนัธ์  หวัหนา้งานบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวติั 

๑๓. นางสาวสรินยา  สุวรรณวณิช  รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานแผน 

       ทรัพยากรมนุษยแ์ละสารสนเทศ 

๑๔. นางสาวฑิช์ฌา  อยูย่งั   รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้พฒันา 

       หลกัสูตรสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 

๑๕. นายอดิศร   เพชรคุม้  รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานสรรหา 

       การประเมินผูบ้ริหาร และประชุมผูบ้ริหาร 

๑๖. นางสาวมยลีุ  สุดสระ   เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไปปฏิบติัการ 

๑๘. นางสาวณรรธพร  ทองมาก  เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไปปฏิบติัการ 

๒๐. นางสาวชมยัพร  หวานแท ้  เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไปปฏิบติัการ 
 

เริมประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจนัทร์และศูนยพ์ัทยาแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า 

อธิการบดีขอลาประชุม และมอบหมายใหท้าํหนา้ทีประธานทีประชุม 

  หลงัจากนนั ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 
 

ระเบียบวาระท ี ๑  เรือง  ประธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

    ๑.๑ เรือง  การจัดพิธถีวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด ิ(สาขาวิชาอนิเดีย 

  ศึกษา) แด่พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) 

  ประธานแจง้ให้ทีประชุมทราบว่า ตามทีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติถวายปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ (สาขาวชิาอินเดียศึกษา) แด่พระครูภาวนาวริิยวฒัน์ (พระอาจารย์

อารยวงัโส) ไปแลว้ นนั มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดจดัพิธีถวายปริญญาดงักล่าว แด่ พระครูภาวนา 

วิริยวฒัน์ (พระอาจารยอ์ารยวงัโส) ในวนัอังคารที ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ 

หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจนัทร์ จึงขอเชิญผูบ้ริหารและผูที้สนใจร่วมงานในวนั เวลา และ

สถานทีดงักล่าว 
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  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 

  คณบดีวิทยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า ในวนัที ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

การจดัพิธีจะเริมในเวลา ๑๓.๐๐ น. ในช่วงเชา้จะมีผูที้จะมาถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ ์และจะมีโรง

ทานสําหรับผูที้มาร่วมงาน โดยโรงทานจะเปิดตังแต่เวลา ๑๐.๓๐ น และการถวายภตัตาหารที

หอประชุมศรีบูรพาเริมเวลา ๐๙.๓๐ น มีพระสงฆ์ทงัหมด ๒๑ รูป และสามเณร ๑ รูป ทีจะมารับ

ถวายภตัตาหาร และหลงัจากเสร็จพิธีเวลา ๑๔.๐๐ น ผูที้เชิญมาร่วมงานจะมีชาวอินเดีย ซึงขณะนี

ตอบรับมา ๓๗ คน และพระสงฆ์จากวดัเส้าหลินใต้ ทีเมืองเจิงโจว ๓๐ รูป ซึงคณะสงฆ์จาก           

วดัเส้าหลินใต้แจง้ว่า จะแสดงศิลปะการต่อสู้ให้ได้ชม หากมีผูส้นใจทีจะชมการแสดงดังกล่าว 

หลงัจากเสร็จพิธี จะมีการแสดงกงัฟูโดยคณะสงฆจ์ากวดัเส้าหลินใต ้
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๑.๒ เรือง  แจ้งมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ครังท ี๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ประธานแจง้ให้ทีประชุมทราบว่า สืบเนืองจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ ครังที ๑/๒๕๖๒ เมือวนัที ๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบต่อมติสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติ ครังที ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาํนวน ๔ เรือง คือ (๑) การร่วมสร้างสรรคพื์นทีสาธารณะ

ในเขตเมืองเพือสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยงัยืน (๒) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกียวกับ             

อีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (๓) ความรอบรู้ดา้นสุขภาพเพือป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคไม่ติดต่อ           

(๔) การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นบริการทนัตกรรม โดยเสนอมติดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพือรับทราบ

และมอบหมายใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งรับไปพิจารณาดาํเนินการตามทีเกียวขอ้งต่อไป 

  กรณีนีเป็นเรืองทีแจ้งมาทาง ทปอ. และ ทปอ. ได้แจ้งหนังสือดังกล่าวเพือให้

มหาวิทยาลยั/สถาบนัสมาชิก ทปอ. ทราบว่า สมชัชาสุขภาพแห่งชาติมีขอ้ห่วงกงัวลในเรืองใด และ

หากมีสิงใดทีมหาวทิยาลยัจะดาํเนินการได ้ขอใหพ้จิารณาในประเด็นเหล่านีดว้ย 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
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    ๑.๓ เรือง  กาํหนดการวันปรีดี  พนมยงค์ ประจาํปี ๒๕๖๒ (๑๑ พฤษภาคม) 

  ประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดจดังานวนัปรีดี  พนมยงค ์

ประจาํปี ๒๕๖๒ ในวนัเสาร์ที ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานปรีดี มธ. ท่าพระจนัทร์ โดยมีการจดั

พิธีทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให ้ศาสตราจารย ์ดร.ปรีดี  พนมยงค ์และท่านผูห้ญิงพูนศุข  พนมยงค ์เวลา 

๐๗.๓๐ น. อธิการบดีกล่าวเปิดงานในเวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย ์ศาสตราจารย ์ดร.

ปรีดี  พนมยงค ์เวลา ๐๘.๒๐ น. และในช่วงทีสอง จะจดัทีห้องประชุมประกอบ  หุตะสิงห์ อาคาร

เอนกประสงค์ ๑ ชนั ๓ โดยจะเริมตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบโล่รางวลัปรีดี  พนมยงค์ และทุน

ปาล  พนมยงค ์และการนาํเสนอบทความทีไดรั้บรางวลัจากทุนปาล  พนมยงค ์และเวลา ๑๐.๓๐ น. 

– ๑๒.๓๐ น. การอภิปรายเรือง อนาคตอุดมศึกษาไทย : จากบ่อนําบาํบัดความกระหายสู่ความ

หลากหลายของการเรียนรู้ โดยมีวิทยากร ๓ คน คือ นายอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 

ศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดี มธ. และรองศาสตราจารย ์ดร.อนุชาติ          

พวงสําลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ดําเนินรายการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์    

อคัรพงษ ์ คาํคูณ อาจารยป์ระจาํวิทยาลยันานาชาติปรีดี  พนมยงค ์จึงขอเชิญผูบ้ริหารและผูที้สนใจ

ร่วมงานในวนัและเวลาดงักล่าว 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 

  ทีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงันี 

  ๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ทุกครังทีไปร่วมงานจะไม่ทราบว่า จะไดว้าง

พานพุ่มเมือใด ในกรณีนีสามารถจดัทาํเป็นระบบไดห้รือไม่ เพราะเจา้หนา้ทีทีดูแลในส่วนนีจะแจง้

วา่ บุคคลใดมาลงทะเบียนก่อนจะไดว้างพานพุ่มก่อน กรณีนีควรกาํหนดว่า จะเรียงลาํดบัอยา่งไร 

      ประธานกล่าววา่ กรณีนีจะเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั บุคคลใดมาลงทะเบียนก่อนจะ

ได้วางพานพุ่มก่อน ซึงธรรมชาติของ มธ. จะเป็นเช่นนี  จะมีการจัดเฉพาะกลุ่มทีเป็นบุคคล 

ภายนอกก่อน และแขกทีไดเ้ชิญไป และกรรมการสภามหาวทิยาลยั กลุ่มคณะ/หน่วยงานภายใน โดย

ขอ้เทจ็จริงแลว้หากตดัสินใจร่วมกนัวา่ กลุ่มคณะจะเรียงตามลาํดบัคณะ แต่คณะนนั ๆ ตอ้งมาใหท้นั

ซึงสามารถเปลียนได ้หากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จะเสนอให้เรียงตามลาํดบัคณะ ซึงคณะทีอยู่

ลาํดบัทา้ย จะไม่มีโอกาสไดว้างพานพุ่มก่อน 
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  ๒. คณบดีวิทยาลยันวตักรรมกล่าววา่ กรณีนีใหเ้รียงลาํดบัจากเบอร์ ๑ ครงัต่อไป 

คณะเบอร์ ๑ ก็ต้องไปต่อทา้ย และให้เบอร์ ๒ ของปีทีผ่านมาเลือนขึนมาเป็นเบอร์ ๑ หมุนเวียน

สลบักนัไป 

        ประธานกล่าวว่า หากจะทาํเช่นนีตอ้งเป็นกลุ่มคณะและหน่วยงานภายใน เรียง

ตามระดบัหมายเลขคณะ จะไม่ตอ้งใช้วิธีบุคคลใดมาก่อนไดก่้อน กรณีทีตอ้งใชว้ิธีมาก่อนไดก่้อน 

เพราะในอดีตอาจจะเรียงตามคณะ แต่เมือถึงเวลาไม่มา หรือมาไม่ทนั อาจจะเป็นลกัษณะนี หากจะ

เปลียนวธีิ ตอ้งเปลียนทงัหมด และถือวา่เป็นการตดัสินใจร่วมกนั 

  ๓. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าววา่ ในกรณีทีก่อนหนา้นีเคยใชก้าร

เรียงลาํดบั แต่อาจจะไม่มาหรือมาไม่ทนั เป็นไปไดห้รือไม่ทีจะสอบถามผูที้รับผิดชอบเรืองนีว่า 

หลกัการและสิงทีพิจารณาอยูเ่บืองหลงัเป็นอย่างไร เพือประกอบการตดัสินใจสําหรับปีต่อไป ในปี 

๒๕๖๒ อาจจะใชรู้ปแบบเดิมไปก่อน เพราะมีเวลาในการตดัสินใจนอ้ย 

  ๔. คณบดีวทิยาลยัโลกคดีศึกษากล่าววา่ เห็นดว้ยกบัประธานว่า หน่วยงานใดมาก่อน

ให้วางพานพุ่มก่อน เพราะวิทยาลยัโลกคดีศึกษาเป็นคณะสุดทา้ย ๒๐ ปี จึงจะไดว้างพานพุ่มเป็น

หน่วยงานแรก 

  ๕. ประธานกล่าวว่า หากเป็นเช่นนีในปี ๒๕๖๒ ขอใชรู้ปแบบเดิมไปก่อน และปี

ถดัไปจะรับขอ้สังเกตของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ไวพ้ิจารณา และหากหารือกนัได้เรียบร้อย 

อาจจะปรับเปลียนวธีิการวางพานพุ่ม 

       ผูแ้ทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ขอสนับสนุนแนวคิดของคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ หากคณะใดมาไม่ทนัตามลาํดบั ใหไ้ปต่อในลาํดบัทา้ย ซึงจะช่วยแกปั้ญหาตรงนนัได ้

  ๖. ประธานกล่าวว่า สําหรับการวางพานพุ่ม เมือปฏิบติัจริงจะเป็นเรืองหน้างานจะ

ค่อนขา้งฉุกละหุก บางครังเมือเรียงลาํดบัตามคณะ แต่พานยงัไม่มากจ็ะติดขดัอยูต่รงนนั ไม่สามารถ

ดาํเนินการต่อไปได ้อยา่งไรกต็ามในปี ๒๕๖๒ ขอใหใ้ชว้ธีินีไปก่อน  

  ๗. ผูอ้าํนวยการสํานักเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า โดยปกติจะให้

เจา้หนา้ทีมาจองคิวอยูแ่ลว้ ซึงประมาณเวลา ๐๗.๐๐ น. จะทราบวา่คิวเป็นอยา่งไร 

  ๘. ประธานกล่าวว่า ในปี ๒๕๖๒ ขอให้ใช้วิธีเดิมไปก่อน ส่วนข้อสังเกตของ          

ทีประชุมขอรับไปพิจารณาสาํหรับปีต่อไป 
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  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๑.๔ เรือง  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ใช้พืนทภีายใน มธ. 

  ท่าพระจันทร์ 

  ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามทีมหาวิทยาลัยได้แจ้งปิดทําการที มธ.           

ท่าพระจนัทร์ ตงัแต่วนัที ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแจง้เวียนใหห้น่วยงานทราบไปแลว้ โดยมติ 

ก.บ.ม. ครังที ๖/๒๕๖๒ เมือวนัที ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ใหง้ดการเรียนการสอนและการติดต่อต่าง ๆ 

ทีท่าพระจนัทร์ ตงัแต่วนัที ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และขอแจง้เพิมเติมว่า ทางสํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติและสํานกัพระราชวงัไดป้ระสานมาเพิมเติมว่า โดยขอ้เท็จจริงแลว้การทีทางหน่วยงาน คือ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและสาํนกัพระราชวงัจะมาขอใชพื้นทีครังนี จะมีลกัษณะคลา้ยกบัพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือ มธ. จะส่งมอบพืนทีใหก้บัทางหน่วยงานทีรับผิดชอบถวายความ

ปลอดภยั กล่าวคือ ตงัแต่วนัที ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บุคลากรของ มธ. ทีไม่มีส่วนเกียวขอ้งจะไม่

อยากให้เข้าพืนที เพราะจะมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพืนที จึงขอแจ้งทีประชุมว่า ผูบ้ริหาร 

คณาจารย ์และบุคลาการของคณะและหน่วยงาน หากมีความจาํเป็นจริง ๆ ทีจะตอ้งเขา้ไปในคณะ

หรือหน่วยงานในช่วงวนัที ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะตอ้งแจง้รายชือและเลขทะเบียนรถยนตไ์ปที

ฝ่ายบริหารท่าพระจนัทร์ เพราะต้องส่งให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติภายในวนัที ๒๔ เมษายน 

๒๕๖๒ ทงันี ขอให้หน่วยงานรวบรวมรายชือและตอ้งเป็นเรืองทีจาํเป็นจริง ๆ มิใช่การขอสํารองไว ้

๕-๑๐ คน เพราะหากเขา้พืนทีมหาวิทยาลยัแลว้ อาจจะมีความยุ่งยากลาํบากมาก สิงดีทีสุดคือ ไม่

ตอ้งเขา้มาในพนืที  

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๑.๕ เรือง  เอกสารและสงิของทหีน่วยงานนาํมามอบในทปีระชุม 

  ประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบว่า หน่วยงานนาํเอกสารมามอบในทีประชุม คือ 

จุลสารธรรมศาสตร์ Thammasat A Monthly Journal ฉบบัที ๔ ประจาํเดือนเมษายน ปี ๒๐๑๙ 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
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  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๑.๖ เรือง  การขอใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยตามโครงการจัดมหรสพสมโภช 

  ผูแ้ทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า เนืองดว้ยหลงังานพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการจัดมหรสพสมโภชทีสนามหลวง งานจะมีตงัแต่วนัที ๑๓ - ๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและกระทรวงวฒันธรรมเป็นเจา้ภาพการจดั

มหรสพในครังนี และจะมีการขอใชพ้นืทีหอประชุมใหญ่และหอประชุมศรีบูรพาในการเตรียมการ

แสดงในแต่ละวนั ซึงช่วงวนัที ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะเป็นช่วงการซ้อมของโขน และ

หลังจากวนัที  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว จะเป็นการแสดงมหรสพอืน ๆ โดยกระทรวง

วฒันธรรมจะจดัมหรสพเกียวกบัดนตรี ทงัดนตรีไทยและดนตรีสากล การแสดงจากกลุ่มนักแสดง

อาวุโส นักแสดงรวมดารา จะมีไปตลอดจนถึงวนัที ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางกระทรวง

วฒันธรรมและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จึงขอใชพ้ืนทีหอประชุมใหญ่ และหอประชุมศรีบูรพาใน

การเป็นทีพกันกัแสดงและทีฝึกซ้อมการแสดง จะเป็นช่วงเวลาราชการ จนถึงหลงัเวลาราชการ ซึง

จะเป็นการเตรียมการแสดงต่อเพราะมหรสพส่วนใหญ่จะแสดงในช่วงเยน็ 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๑.๗ เรือง  การจัดประชุมหลักสูตรนานาชาติ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กล่าวว่า ตามทีจะมีการจัดประชุมผูอ้าํนวยการ

หลกัสูตรนานาชาติ ในวนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ 

สิรินธร (SIIT) มธ. ศูนยรั์งสิต เพือหารือในเรืองแนวทางการรับนักศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาแบบ

รับปริญญา เพราะสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธรประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดีในการมี 

นักศึกษาต่างชาติมาเรียนเป็นจาํนวนมาก และจะได้แลกเปลียนเรียนรู้กัน โดยมีวิทยากร คือ

ศาสตราจารย ์ดร.พฤทธา  ณ  นคร ผูอ้าํนวยการสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร จึงขอเรียนเชิญ

คณบดีหรือผูแ้ทน โดยอาจจะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ โดย

เฉพาะทีสาํคญั คือ ผูอ้าํนวยการโครงการหลกัสูตรนานาชาติของแต่ละคณะ ซึงจดัทีศูนยรั์งสิตเพราะ 
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ท่าพระจนัทร์ปิดในช่วงเวลาดงักล่าว คาดวา่ หลกัสูตรนานาชาติน่าจะว่างตรงกนั จึงจดัประชุมเป็น

การเร่งด่วนในวนัที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึงน่าจะไดป้ระโยชนแ์ละอาจจะรับนกัศึกษาต่างชาติทนั

ในปี ๒๕๖๓ เพราะจากขอ้มูลจากฝ่ายวิชาการทราบว่า สามารถรับนักศึกษาต่างชาติไดถึ้งช่วงเปิด

ภาคการศึกษา โดยไม่ต้องมี Clearing House จึงขอเชิญคณบดีหรือผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมในวนั

ดงักล่าวดว้ย 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 

  ทีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงันี 

  ๑. ประธานกล่าววา่ ตามทีรองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธแ์จง้วา่ ท่าพระจนัทร์จะปิด

ตงัแต่วนัที ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากการไดรั้บการประสานงานเบืองตน้ ในวนัที ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๒ ช่วงบ่ายจะมีหลายหน่วยงานเริมเขา้มาใชพื้นที โดยขอ้เท็จจริงแลว้ตงัแต่วนัที ๒๖ เมษายน 

๒๕๖๒ จะมีเจา้หนา้ทีจากกรมประชาสัมพนัธ์เริมเขา้มาใชพ้ืนที แต่ทหารและตาํรวจจะทยอยเขา้มา

ตังแต่ปลายเดือนเมษายน ซึงอาจจะทําให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าใด ในวนัที  ๒๘ เมษายน 

๒๕๖๒ จะมีการซ้อมใหญ่ โดยอธิการบดีได้จัดทําประกาศแจ้งไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ และ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งทีมีการจดัการเรียนการสอนทีท่าพระจนัทร์ อาจจะตอ้งพิจารณาเรืองการซอ้ม

ใหญ่ในวนัอาทิตยที์ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ดว้ย เพราะเป็นการซอ้มเหมือนจริง จะมีหน่วยทหารและ

ตาํรวจเขา้มาใชพื้นทีเป็นจาํนวนมากใน มธ. ท่าพระจนัทร์ 

  ๒. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชนกล่าวว่า ในวนัที ๒๘ เมษายน 

๒๕๖๒ คณะมีจดัสอบรับเขา้นกัศึกษาปริญญาโท คณะไม่สามารถเลือนวนัสอบไดแ้ละคงตอ้งจดั

สอบตามปกติ เพียงแต่การเขา้พนืทีของเจา้หนา้ทีทงัหลายเหมือนวนัที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ทีมีการ

ซ้อมของทหารและตาํรวจหรือจะมากกว่านนั คณะเห็นว่า หากเลือนการสอบจะมีปัญหา จึงจะจดั

สอบตามกาํหนดการเดิม ซึงมีนกัศึกษา ๒ หลกัสูตรประมาณ ๑๕๐ คน เป็นนกัศึกษาเขา้ใหม่ระดบั 

ปริญญาโท และสอบในช่วงเชา้และบ่าย 

       ประธานกล่าวว่า การซ้อมของทหารและตาํรวจในวนัที ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

น่าจะมากกวา่วนัที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพราะซอ้มเหมือนวนัจริง ในช่วงบ่ายน่าจะค่อนขา้งลาํบาก

ซึงทางคณะตอ้งพิจารณา ส่วนช่วงเชา้ไม่น่ามีปัญหาเท่าใด แต่ช่วงบ่ายหากนกัศึกษาตอ้งเขา้มาสอบ

จะค่อนขา้งลาํบาก เพราะจะมีการปิดถนนโดยรอบทงัหมดและเรือโดยสารขา้มฟากกห็ยดุให้บริการ 

ซึงในช่วงทีมีการซอ้มไม่สามารถกาํหนดเวลาเปิดหรือปิดถนนทีแน่นอนได ้หากไม่ยา้ยสถานทีสอบ 
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หรือวนัสอบ จะมีผลกระทบ เพราะไม่มีบุคคลใดตอบไดช้ัดเจนว่า จะเสร็จในเวลาใด คือ ทางฝ่าย

ฝึกซ้อมก็กงัวลเรืองการจราจรทีจะไดรั้บผลกระทบ จะเปิดปิดถนนเป็นช่วง ๆ ไม่ไดปิ้ดตลอดแต่

หากเขา้มาแลว้มีการปิดถนน จะไม่สามารถออกไดก้จ็ะมีปัญหา หากเป็นคณะของตนเองจะยา้ยวนั

สอบหรือยา้ยสถานทีสอบเพราะมีความลาํบากค่อนขา้งมาก และเมือวนัที ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึง

เป็นวนัซอ้มวนัแรกกบ็ริหารจดัการไดล้าํบาก แต่หากเห็นวา่ เมือนกัศึกษาเขา้มาในช่วงเชา้และอยูไ่ป

ถึงช่วงเยน็ จะลาํบากเพียงตอนออกจากมหาวิทยาลยั แต่หากมีรอบบ่ายเขา้มาอีกกเ็ป็นห่วงในช่วงนี 

ทงันีเป็นอาํนาจของหวัหนา้หน่วยงานเป็นผูต้ดัสินใจวา่ จะดาํเนินการอยา่งไร 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท ี ๒  เรือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

        ครังท ี๖/๒๕๖๒ เมือวันท ี๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ประธานแถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที ๑๑ เมษายน 

๒๕๖๒ มหาวิทยาลยัได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครังที ๖/๒๕๖๒ เมือวนัที ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย

กาํหนดให้แกไ้ขภายในวนัที ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นนั เนืองจากไดพ้น้กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ 

ปรากฏวา่ ไม่มีการเสนอขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

ระเบียบวาระท ี ๓  เรือง  เสนอทปีระชุมเพือพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล 

    ๓.๑ เรือง  เสนอทปีระชุมเพือทราบและทกัท้วง 

  ๓.๑.๑ เรือง  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รายงานการจัดสรรอตัราและวงเงิน 

   งบประมาณการจ้างลูกจ้างชัวคราวงบคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์จง้ให้ทีประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยข์อรายงานการจดัสรรอตัราและวงเงินงบประมาณการจา้งลูกจา้งชวัคราวงบคลงั 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพอืเติมใหก้บัส่วนงาน จาํนวน ๑๘ อตัรา (๖ ส่วนงาน) โดยส่วนงานสามารถ 
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จา้งไดเ้ป็นเวลา ๖ เดือน ตงัแต่วนัที ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ ดงันี 

  ๑. วิทยาลยัโลกคดีศึกษา   จาํนวน ๔ อตัรา 

  ๒. คณะแพทยศาสตร์    จาํนวน ๑ อตัรา 

  ๓. คณะสาธารณาสุขศาสตร์   จาํนวน ๑ อตัรา 

  ๔. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ จาํนวน ๓ อตัรา 

  ๕. คณะวศิวกรรมศาสตร์   จาํนวน ๑ อตัรา 

  ๖. คณะศิลปศาสตร์    จาํนวน ๘ อตัรา 

  การจดัสรรครังนีไม่ไดผู้กพนัไป ณ วนัที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสํานักงบประมาณ

ไดป้รับลดงบประมาณส่วนนีลงไปอีก แต่ยงัใหม้ีอตัราคงเดิม 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

  ๓.๑.๒ เรือง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ขออนุมัติแต่งตังพนักงานมหาวิทยาลัย 

   สายสนับสนุนตาํแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ เป็นผู้รักษาการ 

   ในตาํแหน่งเลขานุการคณะ 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์จง้ใหที้ประชุมทราบว่า คณะศิลปกรรม

ศาสตร์เสนอขอแต่งตงั นางสาวอภิสรา  กาญจนาอรุณ พนักงานมหาวิทยาลยั (ขา้ราชการเปลียน

สถานภาพ) สายสนับสนุนวิชาการ ตาํแหน่งเจา้หน้าทีบริหารงานทวัไปชาํนาญการ อัตราเลขที 

๒๖๖๖ หวัหนา้งานบริหารและธุรการ เป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่งเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  

อีกหนา้ทีหนึง ทงันีตงัแต่วนัที ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป 

  ในการประชุม ก.บ.ม. ครังที ๒/๒๕๖๑ เมือวนัที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทีประชุมมี

มติมอบอาํนาจใหอ้ธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาการอนุมติัแต่งตงัผูรั้กการในตาํแหน่งเลขานุการคณะ ฝ่าย

บริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้เสนออธิการบดีพิจารณาเรืองดังกล่าวแล้ว อธิการบดีอนุมัติแต่งตงั 

นางสาวอภิสรา  กาญจนาอรุณ เป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่งเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีก

หนา้ทีหนึง ตามทีเสนอ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

  ๓.๑.๓ เรือง  คณะเภสชัศาสตร์ขออนุมัติแต่งตังพนักงานมหาวิทยาลัย 

   สายสนับสนุนวิชาการเป็นผู้รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้างานบริหาร 

   สาํนักงาน 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า คณะเภสัช

ศาสตร์เสนอขอแต่งตงั นางสาววรัชยา  เทียวประสงค ์พนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุนวิชาการ 

ตาํแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเลขที ๖๓๓๑ งานบริหารสํานักงาน 

สาํนกังานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานบริหารสาํนกังาน อีก

หนา้ทีหนึง ทงันี ตงัแต่วนัที ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป 

  ในการประชุม ก.บ.ม. ครังที ๒/๒๕๖๑ เมือวนัที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทีประชุมมี

มติมอบอาํนาจให้อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาการอนุมติัแต่งตงัผูรั้กการในตาํแหน่งหัวหน้างาน ฝ่าย

บริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้เสนออธิการบดีพิจารณาเรืองดังกล่าวแล้ว อธิการบดีอนุมัติแต่งตงั 

นางสาวรัชยา  เทียวประสงค ์เป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่งหัวหน้างานบริหารสํานักงาน อีกหน้าที

หนึง สังกดัคณะเภสัชศาสตร์ ตามทีเสนอ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

  ๓.๑.๔ เรือง  คณะเภสชัศาสตร์ได้รับอนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น 

   อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาํนวน ๑ ราย 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า คณะเภสัช

ศาสตร์เสนอขอจ้าง รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล เป็นผู ้มีความรู้

ความสามารถพิเศษ อตัราค่าจา้ง เดือนละ ๓๗,๐๘๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

(งบคลงั) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตงัแต่วนัที ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวนัที ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
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  ในการประชุม ก.บ.ม. ครังที ๒/๒๕๖๑ เมือวนัที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทีประชุมมี

มติมอบอาํนาจให้อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาการอนุมติัจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ ฝ่ายบริหาร

ท รัพ ยาก รม นุ ษ ย์ไ ด้ เส น อ อ ธิ ก ารบ ดี พิ จารณ าเรือ งดังก ล่ าว แ ล้ว  อ ธิก ารบ ดีอ นุ มัติ จ้าง                       

รองศาสตราจารย ์เภสัชกรหญิง รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษก์ลุ ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารยใ์น

มหาวทิยาลยั สังกดัคณะเภสัชศาสตร์ ตามทีเสนอ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๓.๒ เรือง  เสนอทปีระชุมเพือพิจารณา 

  ๓.๒.๑ เรือง  คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

   วิชาการ ตาํแหน่งแพทย์ปฏบิัติการจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

   มาแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน ๑ ราย 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอยา้ย 

นางสาวติรยา  เลิศหัตถศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ต ําแหน่งแพทย์

ปฏิบตัิการ วุฒิบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์

เด็กและวยัรุ่น (หลกัสูตร ๔ ปี) อตัราเลขที ๔๗๓๗ อตัราค่าจา้ง ๔๖,๐๓๐ บาท จากโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาดาํรงตาํแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ ตาํแหน่ง

อาจารย ์วุฒิปริญญาเอก อัตราเลขที ๔๑๒๓ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ได้รับอตัราค่าจ้าง 

๔๖,๐๓๐ บาท โดยนาํอตัราค่าจา้งตามตวัมาตงัจ่าย ทงันี ตงัแต่วนัที ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัยา้ยนางสาวติรยา  เลิศหัตถศิลป์ เป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะแพทยศาสตร์ ตามทีเสนอ 
 

  ๓.๒.๒ เรือง  กองทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติย้ายข้าราชการ จากกองวิเทศสมัพันธ ์

   จาํนวน ๑ ราย 
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  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงว่า กองทรัพยากรมนุษยเ์สนอขอตดั

โอนอตัราและค่าจา้ง นางอมราวดี  แจง้จอน ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สายสนบัสนุน

วิชาการ ตาํแหน่งเจา้หน้าทีบริหารงานทวัไปปฏิบติัการ อตัราเลขที ๑๘๙๑ อตัราค่าจา้ง ๒๙,๖๖๐ 

บาท สังกดักองวิเทศสัมพนัธ์ มาตงัจ่ายทีกองทรัพยากรมนุษย ์ทงันี ตงัแต่วนัที ก.บ.ม. อนุมตัิ เป็น

ตน้ไป 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัตดัโอนอตัราและค่าจา้งนางอมราวดี  แจง้จอน 

ขา้ราชการ สายสนบัสนุนวิชาการ ไปสังกดักองทรัพยากรมนุษย ์ตามทีเสนอ 
 

    ๓.๓ เรือง  เสนอทปีระชุมเพือพิจารณา 

  ๓.๓.๑ เรือง  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอการพิจารณาการจัดสรรพนักงาน 

   มหาวิทยาลัย 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงว่า ตามทีคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั ในการประชุมครังที ๔/๒๕๖๒ เมือวนัที ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ไดมี้การพิจารณา

เรืองแนวทางการบริหารอัตรากาํลังพนักงานมหาวิทยาลยั โดยมีนโยบายไม่เพิมอัตรากาํลงัใน

ภาพรวม และตดัโอนอตัราวา่งพนกังานมหาวทิยาลยัไปไวที้ส่วนกลาง นนั 

  จากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัดงักล่าวขา้งตน้พบว่า มีส่วนงานทีประสบ

ปัญหากบัการทีพนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ และสายสนบัสนุนวิชาการ ลาออก และเสียชีวิต 

ซึงมีผลกระทบตามมา เช่น จาํนวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สําหรับสาย

สนบัสนุนวชิาการ มีผลกระทบในตาํแหน่งวชิาชีพ เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร พยาบาล ซึง 

ตาํแหน่งทีกล่าวขา้งตน้ เมือมีพนกังานมหาวทิยาลยัลาออก และเสียชีวติ มีผลทาํใหไ้ม่มีผูป้ฏิบตัิงาน

แทนได ้เนืองจากเป็นตาํแหน่งวิชาชีพ ในการนี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยข์อเสนอแนวทางการ

จดัสรรอตัรากาํลงักรณีพนกังานมหาวิทยาลยัลาออกและเสียชีวิต (หลงัวนัที ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

ดงันี 

  ๑. สายวชิาการ เห็นควรใหส่้วนงานดาํเนินการสรรหา และบรรจุพนกังาน 

มหาวทิยาลยัใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน ๒๕๖๒ หากพน้กาํหนด มหาวทิยาลยัจะตดัโอน 
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อตัราไปไวที้ส่วนกลาง 

  ๒. สายสนบัสนุนวิชาการ ตาํแหน่งแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร เห็นควรให้ส่วนงาน

ดาํเนินการสรรหาและบรรจุพนกังานมหาวทิยาลยัได ้

  ๓. สาํหรับตาํแหน่งพยาบาล จะทยอยจดัสรรคืนจนครบจาํนวนอตัราทีลาออกในแต่ละปี 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 

  ทีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงันี 

  ๑. คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า กรณีนีไม่ไดก้ล่าวถึงสาย

สนับสนุนวิชาการตาํแหน่งอืน ๆ ในส่วนนีจะมีผลกระทบอย่างไร ประเด็นทีสอง ในส่วนขอ้ ๒ 

สายสนบัสนุนวิชาการตาํแหน่งแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร ตอ้งการขอให้เพิมตาํแหน่งครูกระบวน

กร ซึงเป็นวิชาชีพครูเขา้ไปอยูใ่นส่วนนีดว้ย 

  ๒.  คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า กรณีของคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยามีอาจารยห์นึงคนลาออกประมาณปลายเดือนกนัยายน ๒๕๖๑ หลงัจากนนัไดท้าํเรือง

ไปยงัมหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมีคาํสังใหล้าออกประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพราะ

เหตุนีจึงมีความกาํกึง และไม่เขา้ข่ายในการพิจารณาจดัสรรอตัรา หลงัวนัที ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ในขณะเดียวกนัทางคณะกไ็ม่ไดร้ายงานเรืองนีไป และไดมี้การหารือกบัรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการส่วนตัวว่า ให้คณะเปิดรับอาจารยท์ดแทนอัตรานีไปก่อน คณะก็ได้

ดาํเนินการเปิดอตัรานีไปอย่างต่อเนือง และกาํหนดสัมภาษณ์ในวนัที ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จึงขอ

สอบถามวา่ เนืองจากอตัราของอาจารยที์ลาออกไปไม่เขา้ข่ายในกรณีการจดัสรรอตัรากาํลงัทีลาออก

หรือเสียชีวิตหลงัวนัที ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพราะเหตุการณ์เกิดขึนก่อนหน้านนั กรณีนีสามารถ

จะอนุโลมใหเ้ขา้ข่ายตรงนีไดห้รือไม่ เนืองจากอยูใ่นช่วงเวลาทีใกลเ้คียงกนั ทางรองอธิการบดีฝ่าย 

บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละเจา้หนา้ทีกองบริหารทรัพยากรมนุษยก์รั็บรู้เรืองมาโดยลาํดบั 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า ประเด็นของคณบดีคณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในเรืองสายสนับสนุนวิชาการ ตาํแหน่งอืน ๆ มหาวิทยาลัย

พยายามทีจะจาํกดัอตัราในส่วนของสาํนกังานเลขานุการ แต่ส่วนทีเป็น Operation เช่น ตาํแหน่งครู

กระบวนกร หรือตาํแหน่งทีต้องไปปฏิบัติงานในห้องแลป ยงัไม่ได้พิจารณา เพราะของเดิมที

กาํหนดไว ้คือ ๑ : ๐.๗๕ จะพยายามพิจารณาในเรืองของสาํนกังานเลขานุการ แต่กรณีนีตอ้งไปแยก 
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อีกรอบหนึง ส่วนประเดน็ของคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถรับอาจารยใ์นอตัรา

ทีลาออกได ้

       ประธานกล่าวว่า ประเด็นของคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

สามารถเพมิเติมไดห้รือไม่ และเขา้ข่ายอตัราตาํแหน่งทีมีผลกระทบต่อวชิาชีพหรือไม่ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีสามารถเพิมเติมได้

ทนัที เพราะเขา้ข่าย แต่ส่วนอืน ๆ จะพิจารณาอีกครังหนึง 

  ๓. คณบดีวิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ กล่าวว่า กรณีของสายสนับสนุน

วชิาการ หากลาออกเพราะมีเหตุผลทางสุขภาพ ขณะนีพยายามไม่ใหล้าออก เพราะหากลาออกอตัรา

จะหายไป กรณีนีจะมีวิธีพิจารณาอยา่งไร ประเดน็ทีสองมหาวทิยาลยัจะมีนโยบายอยา่งไร เมือเดือน

กนัยายน ๒๕๖๒ วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ จะมีอาจารยเ์กษียณอายุ ๒ คน ซึงจะมี

ผลกระทบมากต่อการเรียนการสอน ในกรณีนีจะไดรั้บการจดัสรรอตัราคืนหรือไม่ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า สําหรับสายสนบัสนุนวิชาการ

อธิการบดีใหน้โยบายว่า ไม่ตอ้งการให้จดัสรรอตัราคืน และยงัไม่เปิดช่องใหพ้ิจารณาเป็นรายกรณี

ไป แต่หากคืนอตัราได ้จะคืนเป็นสายวชิาการเพอืปรับสัดส่วนใหไ้ดข้ึนไปเป็น ๑:๐.๗๕ ซึงพยายาม

พิจารณาในลักษณะนี ประเด็นทีสอง เรืองการเกษียณอายุ เห็นว่าจะคืนในสายวิชาการ ส่วนสาย

สนับสนุนวิชาการจะขอพิจารณาอีกครังว่า จะดําเนินการอย่างไร เพราะขณะนีสัดส่วนทัง

มหาวิทยาลยัยงัเกินอยู่มากสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ แต่บางคณะก็ขาดแคลนเพราะไปกระจุก

ตัวอยู่ในบางหน่วยงาน แต่เห็นว่า จะคืนอัตราให้ ในการประชุมครังต่อไปจะพยายามทาํเรือง

เกษียณอายุในปี ๒๕๖๑ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชนได้หารือไวว้่า อัตรา

เกษียณอายใุนปี ๒๕๖๑ จะมีการดาํเนินการอยา่งไร ซึงจะนาํไปพิจารณาในการประชุมครงัถดัไป 

  ๔. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชนกล่าววา่ ในกรณีลาออกหลงัวนัที  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนืองจากคณะจะมีการลาออกก่อนหนา้นนัดว้ย แต่ปัญหาความล่าชา้ทีเกิดขึน

อาจจะเกิดจากความไม่เขา้ใจภายในคณะกบัสาขาวชิา จะพิจารณาอยา่งไรในกรณีทีลาออกก่อนวนัที 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า ใช้หลกัการเดียวกนั คือ จะ

พยายามคืนอตัราใหส้ายวิชาการ เพือใหค้ณะความคงเป็นเลิศต่อไปได ้ส่วนสายสนับสนุนวิชาการ

ขอพิจารณาใหม่อีกครัง 
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       คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชนกล่าวว่า ส่วนอตัราเกษียณของสาย

วชิาการจะไดรั้บการจดัสรรเร็ว ๆ  นีใช่หรือไม่ จะไดด้าํเนินการไปก่อนระหวา่งรอรับการจดัสรร 

       ประธานกล่าวว่า หลกัเกณฑ์จะเหมือนเดิม คือ จดัสรรอตัราคืนให้สายวิชาการ

แนวโนม้ใกลจ้ะเป็นไปตามอตัราจริงทีไดรั้บการจดัสรรจากสํานกังบประมาณ มีติดลบอยูเ่ล็กนอ้ย

อาจจะทยอยคืนอตัราให้คณะ/หน่วยงาน ส่วนสายสนับสนุนวิชาการจะคืนให้กลุ่มวิชาชีพทีเป็น 

Operation 

  ๕. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษากล่าวว่า สําหรับสถาบนัเอเชีย

ตะวนัออกศึกษาจะมีนกัวิจยัสายสนบัสนุนวิชาการ หรือสายวิชาการ เกษียณอายไุป ๒ คน ไม่ทราบ

วา่ จะไดรั้บการจดัสรรอตัราคืนหรือไม่ อยา่งไร 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีหากตีความว่า เป็น

นกัวจิยั โดยขอ้เทจ็จริงแลว้นกัวิจยัในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูใ่น

สายวิชาการ ขณะนีระเบียบเรืองนักวิจัยอยู่ในขนัตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัดา้นกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ว่า จะกาํหนดชือตาํแหน่งทางวิชาการอย่างไร ซึงเคย

พิจารณาไปแลว้ครังหนึงว่า เป็นผูช่้วยศาสตราจารยว์ิจยั รองศาสตราจารยว์ิจยั ศาสตราจารยว์ิจยั 

ปรากฏว่า คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ไม่เห็นชอบและเห็น

ว่า หากใชค้าํว่าผูช่้วยศาสตราจารยต์อ้งสอนหนงัสือ เมือไปบวกกบัคาํว่าวิจยั ไม่สามารถรวมคาํได ้

จึงเสนอคําว่า นักวิจัยเชียวชาญระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ เป็นการแก้ปัญหา เพือให้เรืองนี

ประกาศใช้ได้ ประเด็นทีสอง เรืองประกาศหลักเกณฑ์วิธีการการแปลงสภาพ หากยงัคงเป็น

ตาํแหน่งสายสนบัสนุนวชิาการเขา้ข่ายกลุ่มทีไม่ไดอ้ยูใ่นสํานกังานเลขานุการและยงัมีสิทธิไดอ้ตัรา

คืน แต่กรณีหากเป็นนกัวจิยัจะไดรั้บการจดัสรรคืนแน่นอน เพราะนกัวจิยัถือเป็นสายวชิาการ 

  ๖. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์กล่าววา่ เนืองจากในเอกสารเขียนว่า พนกังาน 

มหาวทิยาลยัลาออก หรือเสียชีวิต และหากไม่ผ่านการประเมิน เมือมีการต่อสัญญา จะเพมิกรณีนีเขา้

ไปโดยใชสิ้ทธิเพมิขอกาํหนดดา้นวชิาการไดห้รือไม่ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีสามารถเพิมกรณีไล่

ออก ให้ออก เลิกจา้ง เพราะวตัถุประสงค์คือ พยายามคงสายวิชาการไวไ้ม่ให้ความเป็นเลิศลดลง 

ตามเป้าหมายของอธิการบดีทีตอ้งการให้เป็นเช่นนัน เพียงแต่โจทยข์องมหาวิทยาลยัอยู่ทีสํานัก

งบประมาณมีการเปลียนแปลงทีค่อนขา้งเร็ว จึงตอ้งมีการหารือกนัอีกครังหนึง 
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  ๗. ผูอ้าํนวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชันสูงกล่าวว่า สํานักงาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชันสูง มีนักวิจัยคนหนึงทีลาออกไปและทํางานเกียวกับไบโอ

เทคโนโลยี ซึงมีเพียงคนเดียว กรณีนีดาํเนินการรับใหม่ไดท้นัทีหรือไม่ หรือตอ้งทาํเรืองขออตัรา

ใหม่อีกครัง 

        ประธานกล่าวว่า กรณีใดทีมีรายละเอียดมาก ๆ ใหห้ารือกนัภายหลงั ในทีประชุม

ขอใหพ้จิารณาเรืองหลกั ๆ ก่อน 

  ๘. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษากล่าววา่ เนืองจากนกัวจิยัเกษียณ

ไปก่อนและไม่เขา้เกณฑ์การเปลียนสถานภาพ หากเป็นนักวิจยัสายวิชาการ ในกรณีนีเนืองจาก

นกัวจิยัเกษียณไปแลว้สองตาํแหน่ง และสถาบนัเอเชียฯ เป็นสถาบนัวิจยั หากไม่เป็นนกัวิจยักจ็ะไม่

มีผลงานวจิยัผลิตออกมาก กรณีนีจะพิจารณาอยา่งไร 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าววา่ ขอรับประเดน็นีไปพิจารณา 

  ๙. ประธานกล่าวว่า ทีประชุมเห็นชอบตามทีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์สนอ และ

ขอให้เพิมเติมในสายวิชาการโดยเพิมเงือนไขกรณีการไล่ออก ไม่ต่อสัญญา จะคืนอตัราให้ทงัหมด

สาํหรับสายวชิาการ ส่วนสายสนบัสนุนวิชาการจะเพิมอตัราวิชาชีพครูกระบวนกรเขา้ไปดว้ย ซึงถือ

วา่เห็นชอบตามทีฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์สนอ 

  ๑ ๐ . ผู ้แ ท น ค ณ บ ดีค ณ ะวิท ยาศาส ตร์แ ละ เท ค โน โล ยีก ล่ าวว่ า กรณี นี รวม

นกัวิทยาศาสตร์ดว้ยหรือไม่ 

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนักวิทยาศาสตร์อยู่

ภายนอกสํานักงานเลขานุการ สามารถหารือกนัในภายหลงัได ้หากมีปัญหาค่อยพิจารณาอีกครัง

หนึง และขอแจง้เพิมเติมว่า บุคคลากรทีไม่มีความพร้อมในการปฏิบตัิงานก็ไม่ควรทีจะเก็บไวก้บั

คณะหรือหน่วยงาน เช่น กรณีของคณบดีวิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  องึภากรณ์ ไม่ตอ้งการให ้

บุคลากรลาออกเพราะเกรงว่า อตัราจะหายไป หรือเหมือนกบักรณีทีให้อตัราใหม่ ตอ้งการให้บรรจุ

ในช่วงสินปีงบประมาณ วนัที ๓๐ กนัยายน แต่ไม่ควรเร่งบรรจุ ควรให้มีการพิจารณาคดัเลือกให้ดี

ก่อนทีจะบรรจุ เพราะในกรรมการกลนักรองไดรั้บขอ้มูลจากคณะว่า เมือจะมีการนาํอตัราคืนไวที้

ส่วนกลาง จึงเร่งบรรจ ุเรืองนีมหาวทิยาลยัควรรักษามาตรฐานทางการศึกษาไว ้

  ๑๑. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ทีผ่านมาในระยะหนึงวิทยาลัยนําทุก

ตาํแหน่งไปรวมไวที้ส่วนกลาง และมีเอกสารแจง้วา่ หากวทิยาลยัตอ้งการตาํแหน่งนีตอ้งเขียนเป็น  
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Project based กรณีนีมีขอ้กาํหนดหรือไม่ว่า Project based หมายความอย่างไร เพราะขณะนียงัไม่

แน่ใจว่า เรืองใดทีเข้าข่าย Project based การตังเป็น Center of Excellence หรือเพียงมีงานวิจัย 

ตอ้งการขอความชดัเจนในเรืองนี ประเด็นทีสอง เขา้ใจว่ามีระเบียบใหม่ในเรืองของการรับตาํแหน่ง

สายวชิาการทีอาจจะเขม้งวดนอ้ยลง ไม่แน่ใจวา่กรณีนีจะเสร็จสินเมือใด 

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าววา่ เรือง Project based ยงัคงมีอยู่

เป็นอาํนาจของอธิการบดี หากจะทาํเป็น Project based เช่น เป็นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

ใหม่ต่าง ๆ มหาวทิยาลยัยนิดีทีจะจดัสรรอตัราให ้หรือแมก้ระทงัเป็นอตัราในส่วนทีขาด เช่น เกณฑ์

มาตรฐานกําหนดว่า ต้องมีเท่าใด หากตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต้องนํามาเพิมเติม กรณีนีเป็น

มาตรฐานทางการศึกษา มาตรฐานเรืองทีสองเป็น Project based คือ เรืองวิจัย เช่น กรณีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ อธิการบดีตอ้งการเห็น Robotic จึงให้เสนอขอ้มูลว่า มีอตัราคนเขา้ออกอย่างไร 

และส่งไปให้ฝ่ายวางแผน ส่วนเรืองวิชาการก็เป็นไปตามเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการ เหมือนกับ

มหาวิทยาลยัพยายามแจง้ว่า ใหคิ้ดในสิงทีแตกต่างออกไป ขณะนีจะแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอืนได้

ตอ้งคิดอีกแบบหนึง กรณี Project based ยงัเป็น Excellence Center ตามทีตอ้งการได ้แต่ตอ้งสัญญา

วา่ หลงัจากดาํเนินการแลว้ จะไดผ้ลลพัธ์อยา่งไร มหาวทิยาลยัจะติดตามผลลพัธน์นั เช่น ตอ้งการทาํ

วิจยั ๕ เรืองต่อปี ภายใน ๕ ปี มหาวิทยาลยัจะจดัสรรอตัราให้ในลกัษณะนนั กรณีนีแยกออกจาก

อตัราเกษียณทีหารือกนั เพราะเป็นคนละเรืองกนั ส่วนเรืองเกณฑ์ใหม่อธิการบดีลงนามแลว้  แต่

ไม่ใช่เกณฑ์ทีตาํลง เพียงแต่ตัวบ่งชีในกรณีนีเป็นอาจารยว์ุฒิปริญญาเอก หรือ PWD Candidate 

ตามทีไดห้ารือกนั 

         คณบดีวิทยาลยัโลกคดีศึกษากล่าวว่า เรืองของ Project based ขอให้จดัส่งเป็น

เอกสารรายละเอียดใหห้น่วยงานไดห้รือไม่ เพือความชดัเจนและสามารถอา้งอิงได ้ในกรณีทีไม่ได้

รับการอนุมตัิ จะไดแ้จง้วา่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดชี้แจงในทีประชุมแลว้ 

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวว่า กรณีนีผูอ้นุมติัคือ อธิการบดี เพราะ

ทุกเรืองอธิการบดีเป็นผูต้ดัสินและเป็นผูน้าํพามหาวิทยาลยัไปขา้งหนา้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป็นเพียงผูที้คิดหรือกาํหนดหลกัการใหว้า่ ควรจะเป็นอยา่งไร 

          ประธานกล่าววา่ กรณีนีขอใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรมนุษยท์าํบนัทึกชีแจงไปยงั

คณะและหน่วยงานต่าง ๆ แต่หากเกิดปัญหาในภายหลงั อาจจะอา้งถึงรายงานการประชุมครังนีได ้

เพราะมีถอ้ยคาํทีมีมติและรายละเอียดบนัทึกไว ้
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  ๑๒. คณบดีวิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ กล่าวว่า จากทีมีการชีแจงมีกรณี

เจา้หนา้ทีสายสนับสนุนวิชาการของคณะจะลาออกและไม่ใหล้าออก เพราะเกรงว่าจะเสียอตัราไป 

นนั กรณีนีไม่ไดห้มายความว่า จะเกบ็คนทีทาํงานไม่ดี โดยขอ้เทจ็จริงแลว้บุคคลนีทาํงานไดดี้เป็น

เลขานุการวิทยาลยั แต่มีความจาํเป็นตอ้งลาออก แต่ตาํแหน่งนีหากออกกะทนัหันและไม่มีคนมา

แทน จะเกิดความวุ่นวายและการหาผูที้จะมาทดแทนก็ไม่ใช่เรืองง่าย ซึงสุดทา้ยคงห้ามไม่ได ้แต่

ตอ้งขอใหท้าํงานไปก่อนและอายรุาชการกย็งัเหลืออีกหลายปี จึงพยายามขอใหช่้วยทาํงานเพราะมี

ผลกระทบต่อองคก์รหากลาออกในทนัที 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาการจดัสรรพนักงาน

มหาวิทยาลยั และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยรั์บขอ้สังเกตของทีประชุม

ไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

  ๓.๓.๒ เรือง  คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

    ตาํแหน่งอาจารย์ ซึงมีผลการศึกษาตาํกว่าเกณฑ ์จาํนวน ๑ ราย 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงว่า คณะนิติศาสตร์เสนอขอจ้าง      

นายดิศรณ์  ลิขิตวิทยาวุฒิ เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วุฒิ

ปริญญาโท อตัราค่าจา้ง ๒๗,๑๓๐ บาท ทงันี ตงัแต่วนัที ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

  ประเด็นพิจารณา คือ บุคคลดังกล่าวมีผลการศึกษาตาํกว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัย

กาํหนด ซึงคณะกรรมการกลนักรองพิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรจา้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 

เนืองจากมีผลงานทางวิชาการมาชดเชยผลการศึกษาทีตาํกว่าเกณฑ์และผลการประเมินจาก

ผูท้รงคุณวฒิุเป็นไปตามเกณฑ ์

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 
  

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิจา้งนายดิศรณ์  ลิขิตวิทยาวุฒิ เป็นพนักงาน

มหาวทิยาลยั (ส่วนงาน) สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะนิติศาสตร์ ตามทีเสนอ 
 

  ๓.๓.๓ เรือง  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
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   สายวิชาการ ตาํแหน่งอาจารย์ ซึงมีผลการศึกษาตาํกว่าเกณฑ ์

   จาํนวน ๑ ราย 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เสนอขอจ้าง นางสาวมณฑาวดี  ครุฑมีชัย (อายุ ๕๖ ปี) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตาํแหน่งอาจารย ์วุฒิปริญญาเอก 

  ประเด็นเพือพิจารณา คือ เนืองจากผลการศึกษาระดบัปริญญาตรีของบุคคลดงักล่าว

ตาํกว่าเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกาํหนด คณะฯ จึงได้แต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิ เพือประเมินผลงานทาง

วิชาการ ผลการประเมินจากผู ้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดีมาก ทัง ๓  ราย ซึงฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกลนักรองได้เสนอเรืองการจา้งบุคคลดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกลนักรองเพือ

พิจารณาโดยหนงัสือเวียน ซึงคณะกรรมการกลนักรอง จาํนวน ๑๒ ราย ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรจา้ง 

จาํนวน  ๕ ราย ไม่ควรจา้ง จาํนวน ๔ ราย และงดออกเสียงจาํนวน ๓ ราย เนืองจากมีกรรมการบาง

คนเห็นว่า ควรให้มีการประชุมคณะกรรมการกลันกรองฯ เพือให้ความเห็นร่วมกัน ประธาน

คณะกรรมการกลนักรองจึงไดน้าํเรืองการจา้งบุคคลดงักล่าวเขา้ทีประชุมเพอืพิจารณา 

  คณะกรรมการกลนักรองฯ ในการประชุมครังที ๒/๒๕๖๒ เมือวนัที ๑๐ เมษายน 

๒๕๖๒ ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นพอ้งกนัดงันี 

  ๑. ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีของนางสาวมณฑาวดี     

ครุฑมีชยั ไดเ้กรด F จาํนวน ๓ วิชา คือ วิชา LATH ๑๐๑ (Thai Language ๑) AF ๒๐๗ (Reading ๓)  

As ๒๐๒ (Fundamental Course in  Economics Intro. To Administration) ซึงคณะกรรมการ เห็นว่า      

ผลการศึกษาของบุคคลดงักล่าวไม่เป็นแบบอย่างสําหรับการเรียนการสอน เนืองจาก มีเกรด F ใน

วชิาหลกัหลายตวั 

  ๒. ด้านการพฒันาบุคลากร นางสาวมณฑาวดี  ครุฑมีชัย เคยทาํงานเป็นวิทยากร    

ไม่มีประสบการณ์ดา้นการสอนมาก่อน เกรงว่าเวลาทีเหลืออีก ๔ ปี อาจจะพฒันาทางดา้นวชิาการไม่ทนั 

  โดยสรุปคณะกรรมการกลนักรองฯ มีมติไม่สมควรจา้งบุคคลดงักล่าว 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 

  ทีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการดงันี 

  ๑. ประธานกล่าวว่า ในกรณีรอบแรกมีเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ จึงมีการประชุมรอบ

สอง และมีมติเสียงขา้งมากว่า ไม่จา้ง เนืองจากเอกสารประกอบการประชุมในหนา้ ๑ และหนา้ ๒  



- ๒๓ - 

 

ไม่ตรงกนั โดยในเอกสารหนา้ ๑ เขียนว่า สมควรจา้ง ๔ คน ไม่สมควรจา้ง ๕ คน ส่วนเอกสารหนา้ 

๒ เขียนวา่ สมควรจา้ง ๕ คน ไม่สมควรจา้ง ๔ คน กรณีนีจาํนวนใดถูกตอ้ง 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีต้องเป็นสมควรจ้าง      

๕ คน และไม่สมควรจา้ง ๔ คน 

       ประธานกล่าวว่า หากเป็นเช่นนีก็จะมีผลสมควรจา้ง ๕ คน ไม่สมควรจา้ง ๔ คน 

งดออกเสียง ๓ คน เท่ากบัว่า เสียงขา้งมากเห็นควรให้จา้ง แต่ประธานคณะกรรมการกลนักรองฯ 

เห็นวา่ คะแนนเสียงค่อนขา้งกาํกึงตอ้งการใหป้ระชุมอีกครังหนึง และในรอบสองสรุปว่า เสียงเป็น

เอกฉนัทไ์ม่ควรจา้งจาํนวน ๗ คน ซึงอาํนาจทงัหมดอยูที่ ก.บ.ม. เป็นผูพ้ิจารณาวา่ จะจา้งหรือไม่จา้ง 

ซึงเบืองตน้คณะกรรมการกลนักรองพิจารณาวา่ ไม่ควรจา้ง 

  ๒. คณบดีวิทยาลัยพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ กล่าวว่า เพือเป็นข้อมูลในการ

พิจารณาและตนเองไม่ไดมี้ผลประโยชน์ในเรืองนี ในอดีตเคยหารือกนัหลายครังว่า คะแนนผล

การศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่ไดม้ีความหมาย และจะไม่พิจารณาคะนนระดบัปริญญาตรีใน ก.บ.ม. 

หากมีผลการศึกษาระดบัปริญญาเอกมายืนยนั กรณีของนางสาวมณฑาวดี  ครุฑมีชัย  เมือพิจารณา

ประวติัการทาํงานแลว้ เคยทาํงานองคก์รพฒันาเอกชนมายาวนาน ซึงผูที้ทาํงานองคก์รพฒันาเอกชน

มีคนทีรู้จกับุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก แต่ตนเองไม่ไดไ้ปละเมิดการตดัสินใจของคณะกรรมการ

ชุดใด เขา้ใจว่าบุคคลนีมาสมคัรสอนทางดา้นสาขาพฒันาชุมชน และผูที้มีประสบการณ์สูงและ

ทาํงานมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นวทิยากรอบรมจาํนวนมาก แต่กรรมการกลนักรองเห็นวา่ จะไม่

มีความสามารถในการสอน ซึงไม่มนัใจในประเด็นนี เพราะการอบรมปัจจุบนักใ็ช ้Active Learning 

ทงัสิน ผูที้เป็นนกัอบรมทีมีความสามารถตอ้งมี Facilitation Skills ทีเก่ง แต่ไม่เห็นว่า บุคคลดงักล่าว 

จะพฒันาการสอนไม่ไดห้รืออยา่งไร และในขณะทีจบการศึกษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 

ก็ไม่ไดจ้บทีประเทศไทย แต่ไปจบการศึกษาทีต่างประเทศ โดยจบปริญญาเอกทีประเทศมาเลเซีย 

และปริญญาโททีประเทศฟิลิปปินส์ จึงไม่แน่ใจว่า การตดัสินใจตรงนีอาจจะเป็นเพราะเขียน CV ไม่

เป็นจริง ๆ หรือมีขอ้มูลอืนทียนืยนัมาเช่นนี 

        ประธานกล่าวว่า ในกรณีนีมีจาํนวนน้อยคนทีทีจะทราบข้อมูลเช่นนี เพราะ

ขอ้มูลทีไดรั้บเป็นเช่นนี คือ ติด F ๓ วชิา รวมถึงวชิาภาษาไทยดว้ย และวชิา Fundamental Course in 

Economics intro. To Administration และอีกประเด็น คือ อายุ ๕๖ ปี เข้าใจว่าเป็นเรืองทีทําให้

กรรมการกลนักรองพิจารณาเช่นนี ซึงเป็นเรืองทีตอ้งนาํขอ้มูลมาหกัลา้งกนั แต่ขอ้มูลทีปรากฏเป็น 
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เช่นนี กรณีนีอาํนาจอยูที่ ก.บ.ม. เป็นผูพ้ิจารณา คณะกแ็จง้วา่ขึนอยูก่บัทีประชุมพิจารณา ทางคณะก็

ไม่ไดย้ืนยนัว่า ตอ้งจา้งบุคคลนี ซึงตนเองตอ้งไปอธิบายกบัคณะต่อไป กรณีนีจะเห็นดว้ยตามการ

พิจารณาของคณะกรรมการกลนักรองฯ หรือจะต้องมีการโหวตว่า จะจา้งหรือไม่ หากหลกัฐาน

ปรากฏเช่นนี ดุลพินิจกส็ามารถไปในทางทีไม่จา้งได ้

  ๓. คณบดีวิทยาลยัโลกคดีศึกษากล่าวว่า โดยส่วนตวัแลว้จากประสบการณ์ไม่ค่อยมี

ความเชือถือต่อคณะกรรมการกลนักรองฯ ดว้ยเหตุว่า มีกรณีหนึงทีคณะไดข้อให้พิจารณาอาจารย์

คนหนึง ซึงไม่ไดมี้ F จบการศึกษาทงัระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศ แต่ GPA ตาํ

กว่าเกณฑ์และไดส่้งงานวิชาการทีมี Reader พิจารณา ไดดี้เด่น ๒ ใน ๓ แต่ก็ตกแลว้ก็ไม่ไดเ้ขา้มา

พิจารณาใน ก.บ.ม. รออยู่ ๑ ปีทีจะพิจารณาให้ผ่าน ในทีสุดแล้วรอไม่ไดก้็ไปทีอืน ซึงกรณีนีมี

ความเห็นว่า หากจะใหอ้าํนาจต่อคณะเป็นผูพ้ิจารณา เพราะคณะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในผลงานของ

อาจารย ์ซึงถูกกาํหนดโดย Quality Assurance (QA) น่าจะให้อาํนาจของคณะเป็นผูพ้ิจารณาว่า

ตอ้งการจา้งบุคคลใด 

       ประธานกล่าวว่า หากกระบวนการในคณะมีการพิจารณาคดัเลือกมาอย่างดีและ

เขม้ขน้ เมือถึงระดบัมหาวิทยาลยั จะไม่มีปัญหา เช่น คณะรัฐศาสตร์กว่าจะไดอ้าจารยค์นหนึงกใ็ช้

เวลาในการพิจารณาอย่างเขม้งวด กระบวนการหากดีมาจากคณะ คงไม่ต้องพิจารณาเขม้งวดใน 

ก.บ.ม. และไดเ้คยหารือกบัรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์สมอว่า เมือมีการรับอาจารย์

หากเป็นกรณีทีกาํกึงตอ้งมีผลงานทีมาชดเชย ทาํให้ทุกคนไม่ตอ้งกงัวล ตามทีคณบดีวิทยาลยัพฒัน

ศาสตร์ ป๋วย อึงภากรณ์ ไดย้กตวัอยา่งและใหข้อ้มูลเพิมเติม กต็อ้งมีขอ้มูลส่วนนีในการพิจารณาดว้ย 

แต่กรณีนีเนืองจากไม่มีขอ้มูลใหพ้จิารณาเพิมเติม จึงตอ้งพิจารณาไปตามความเป็นจริง 

  ๔. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยว์ิทยากล่าวว่า การประเมินของคณะกรรมการ

กลนักรองฯ พิจารณา ๒ ครัง ครังที ๑ คือ เห็นควรจา้ง จาํนวน  ๕ คน ไม่ควรจา้ง จาํนวน ๔ คน 

และงดออกเสียงจาํนวน ๓ คน และครังที ๒ คือ เป็นเอกฉนัท ์ไม่จา้ง ๗ คน ในครังที ๒ สาเหตุของ

การเปลียนแปลงของมติเป็นเพราะสาเหตุใด เนืองจากไดรั้บขอ้มูลมาเพมิเติมหรือไม่ หรือเป็นเพราะ

มีการตดัสินใจโดยใชเ้กณฑแ์บบใดในการพิจารณา ขอใหร้องอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

อธิบายในส่วนนีไดห้รือไม่ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีเป็นการพิจารณาในขอ้ 

๒ เรืองการพฒันา เพราะบุคคลดงักล่าวอาย ุ๕๖ ปี หากตอ้งเขา้ตาํแหน่งแรกใหท้นั คือ                
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์และไม่สามารถต่อสัญญาไดอ้ยู่แลว้เมืออายุครบ ๖๐ ปี ประเด็นทีสอง อาจจะ

ตอ้งใช้เรืองการประเมินการสอนมาพิจารณา ปรากฏว่า ตวัแทนคณะแจง้ในทีประชุมว่า ยงัไม่มี

ประสบการณ์สอนมาก่อน เพราะฉะนนัในแง่ของกรรมการกลนักรองจึงพิจารณาวา่ สิงทีเป็นคุณวุฒิ 

เรืองการเป็นวิทยากร ไม่สามารถชดเชยเรืองการสอนได ้รวมถึงกรรมการทีเคยเห็นชอบใหบ้รรจุก็

คิดไปในทิศทางเดียวกนั หากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จะรับอาจารย ์การพฒันาเพือไปสู่เป็น

อาจารยจ์นถึงอาย ุ๖๐ ปี เป็นการลงทุน เพราะฉะนนัจึงพิจารณาในเรืองความคุม้ค่าของการลงทุน 

  ๕. ผูอ้าํนวยการสถาบนัเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีมีปัญหาใน

เชิงข้อกฎหมายใดหรือไม่กับการลงมติ เพราะกรณีของคณะกรรมการกลนักรองก็มีการลงมติ        

๒ ครัง และเป็นมติทีขดักบัมติของคณะ หาก ก.บ.ม. ตดัสินจะมีประเด็นใดในขอ้กฎหมายหรือไม่ 

ขอใหฝ้ายกฎหมายชีแจงเพอืทีจะดาํเนินการพิจารณาต่อไปได ้

        รองอธิการบดีฝ่ายความยงัยืนและบริหารศูนยรั์งสิตกล่าวว่า กรณีนีเป็นอาํนาจ

ของ ก.บ.ม. เรืองของคณะกรรมการกลนักรองหรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มีการพิจารณาที

ผ่านมา เป็นการพิจารณาขนัตน้ หาก ก.บ.ม. เห็นชอบก็ดาํเนินการต่อไป หากเห็นต่างกนั ก.บ.ม. 

ตอ้งเป็นผูพ้ิจารณาในลาํดบัสุดท้าย วิธีการอยู่ทีจะหารือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือลงมติ 

สามารถทาํได ้๒ แบบ 

       ประธานกล่าววา่ การพิจารณาลกัษณะนี ทีผา่นมากเ็คยมีการออกเสียงลงคะแนน

มาแลว้ 

  ๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าววา่ ตอ้งการทราบรายละเอียดเพิมเติม เพราะครังที 

๒ คณะกรรมการกลนักรองเหลือ ๗ คน จาก ๑๒ คน และซาํผูที้เคยโหวตให้ผ่านหรือไม่ หรือผูที้

เคยโหวตผ่าน ไม่ไดเ้ขา้ประชุม ซึงเป็นรายละเอียดทีจาํเป็นตอ้งทราบ ประเด็นทีสอง ตอ้งการทราบ

วา่ ความจาํเป็นของคณะมีความตอ้งการมากเพียงใดในสาขาทีจะพยายามรับบุคคลนี ซึงกไ็ม่มีขอ้มูล 

เขา้ใจว่า บุคคลนีเหลืออายุงานเพียง ๖ ปี แต่คณะขาดแคลนและจาํเป็นจะตอ้งใช้ เห็นว่า น่าจะมี

หนทางและวิธีดาํเนินการ บางกรณียงัมีการจา้งต่อเพราะมีความจาํเป็น ประเดน็ทีสาม ขอ้ ๑ ของการ

พิจารณาเป็นวฒิุปริญญาตรีทีติด F ๓ วิชา แต่ไดรั้บวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาเอกมาแลว้เห็นวา่เป็น

ขอ้มูลทียอ้นหลงัไกลมาก ขอ้ ๑ ไม่ควรนาํมาพิจารณา เพราะไดรั้บปริญญาเอกแลว้ แต่ผลงานทีระบุ

ว่า ไม่เป็นเอกฉันท ์มีรายละเอียดอยา่งไรทีระบุเรืองการนาํเนือหาเรืองสตรีทีจะนาํมาสอนในคณะ 

กรณีนีขอ้มูลยงัไม่ชดัเจน จึงมีความกาํกึงวา่ จะลงคะแนนอยา่งไรเพราะมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 
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       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า กรณีนีมีเหตุผลความจาํเป็น 

คือ ตวัแทนคณะแจง้วา่ เนืองจากมหาวทิยาลยัจะยดึอตัราคืน จึงตอ้งเร่งบรรจุอตัราใหม่ 

       ประธานกล่าวว่า ในฐานะทีตนเองเป็นผูรั้กษาการแทนในตาํแหน่งคณบดีคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้สอบถามผูที้เกียวขอ้งในคณะแลว้ว่า ตอ้งการรับอตัรานีหรือไม่ และ

ไดรั้บคาํตอบเหมือนกบัทีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้จง้ไป เนืองจากกลวัถูกยึด

อตัราคืน จึงตอ้งรีบบรรจุอตัราทีมีอยู ่

  ๗. คณบดีวิทยาลยันวตักรรมกล่าวว่า สําหรับกรรมการกลนักรองฯ ตนเองเคยเขา้มา

เป็นกรรมการกลนักรองฯ เห็นวา่ผูที้สมคัรเขา้มาตอ้งพิจารณาคุณสมบตัิและการทีจะมาเป็นอาจารย์

สอนในสาขาวิชาใด ตอ้งพิจารณาว่ามีกรรมการกลนักรองในสาขานนัหรือไม่ บางครังเคยพบใน

กรรมการกลนักรองผูที้ทาํการพิจารณาอยู่คนละสาขาวิชา และเป็นปัญหาโดยสอบถามในเรืองที

ไม่ใช่มิติทีควรจะพิจารณา คณะกรรมการกลนักรองทีมี ๗ คน หรือ ๑๒ คน ซึงไม่ทราบว่าเป็น

บุคคลใด และการกาํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการกลนักรองเขา้ไปควรจะมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร

ในการเขา้ไปเป็นกรรมการกลนักรอง ประเด็นทีสอง ขนัตอนการรับสมคัรอาจารย ์การรับสมคัร 

การสอบ การสัมภาษณ์ การสอบขอ้เขียน และการนาํเสนอ ก.บ.ม. ใชเ้วลานานมาก บางคนทีเขา้มา

สอบและมีความลงัเลว่า จะเป็นอาจารยที์ มธ. หรือไม่ ซึงทางคณะก็ตอ้งการบุคคลดงักล่าว แต่กว่า

จะทราบคาํตอบตอ้งรอไปอีก ๓-๔ เดือน ผูส้มคัรก็เปลียนใจไปแลว้ กรณีนีสามารถทาํใหเ้ร็วกว่านี

ไดห้รือไม่ มีการกาํหนดระยะเวลาอยา่งไร วทิยาลยันวตักรรมยงัขาดอาจารยจ์าํนวนมาก บางคนรับ 

ไดแ้ลว้ แต่กว่าจะผา่นคณะกรรมการกลนักรองและนาํเสนอ ก.บ.ม. ผูส้มคัรกเ็ปลียนใจไปแลว้ไม่มา

เป็นอาจารยที์ มธ. จึงขอฝากไวส้องประเด็น คือ เรืองกรรมการกลนักรองและระยะเวลาในการ

ดาํเนินการจนกระทงัอนุมติัรับอาจารยห์รือไม่ 

  ๘. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า หากใช้กฎเกณฑ์แบบใดก็ให้ดาํเนินการไป

ตามนนั ซึงจะรับหรือไม่รับ หรือตอ้งการขอขอ้มูลเพิม แต่หากตอ้งการเปลียนกฎเกณฑ์ใหม่ก็ให้

เป็นอีกวาระหนึง ใหมี้คณะกรรมการกลนักรองหรือไม่ หรือเกณฑว์ุฒิปริญญาตรีไม่เอาเกรด D และ 

F ซึงเหมือนเป็นการพิจารณาวนไปวนมาทุกครังทีมีกรณีเช่นนี 

  ๙. คณบดีคณะวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ต้องการให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยพ์ิจารณาเรืองคณะกรรมการกลนักรองดว้ย 

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าววา่ ในเกณฑใ์หม่ทีอธิการบดี      
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ลงนามมานนัมอบอาํนาจตรงไปสู่อธิการบดี โดยผ่านคณะกรรมการกลนักรอง กรณีนีไดก้าํหนดไป

ในวิธีการแลว้ ส่วนในเรืองคุณสมบติัของกรรมการกลนักรตอ้งมีตาํแหน่งรองศาสตราจารยขึ์นไป

และไม่ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้แยกออกจากกัน เหมือนกับเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการกลนักรองจะเวียนหนังสือไปใหค้ณะและหน่วยงานภายใน ๑ - ๒ 

วนั แลว้ใหเ้สนอชือเพือมาโหวตใน ก.บ.ม. และกรรมการกลนักรองนนัเมือมีการพิจารณา สายทีนดั

ประชุมไดย้ากทีสุด คือ สายสังคมศาสตร์ เพราะตอ้งมีศาสตราจารย ์๘ - ๙ คน เป็นกรรมการ เมือ

พิจารณาจะพิจารณาจากมาตรฐานทางวิชาการ และประเด็นทีพิจารณานนั ในส่วนของผลการศึกษา

วุฒิปริญญาตรีมีการพิจารณาในส่วนนีน้อยมาก แต่เนืองจากมีกฎหมายเขียนบังคับไวจึ้งต้อง

พิจารณา หากมีผลงานชดเชยแลว้กไ็ม่มีปัญหาใด ส่วนขอ้ที ๒ เป็นเรืองทีเป็นดุลพินิจของกรรมการ 

กรรมการทีจะพิจารณาว่า เป็นความคุม้ค่าหรือไม่คุม้ค่าอย่างไร และนาํเสนอ ก.บ.ม. เพือพิจารณา

เห็นว่า กระบวนการในการพิจารณาค่อนขา้งมีมาตรฐานอยูแ่ลว้ ซึงการดาํเนินการประชุมกเ็ป็นเรือง

ยาก เพราะกรรมการคือ นกัวิชาการทงัหมด 

  ๑๐. ประธานกล่าวว่า กรณีนีจะให้ลงคะแนนเพือความสบายใจของทุกฝ่าย และจะ

ไดไ้ม่ตอ้งเป็นขอ้ถกเถียงกนัไปมา ใชเ้สียงขา้งมากในการตดัสินเป็นมติ ในมุมมองของคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ ซึงผูแ้ทนคณะไดห้ารือกนัมาแลว้ และใหค้วามเห็นว่า ใหเ้ป็นดุลพินิจของ ก.บ.ม. 

โดยขอ้เท็จจริงก็เป็นไปตามทีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยชี์แจง คือ ขณะนนัไดเ้ร่ง

กระบวนการเพือใหต้าํแหน่งไม่ถูกเรียกคืนไป หากสอบถามวา่ มีความจาํเป็นหรือเร่งด่วนหรือไม่ 

สําหรับอตัรานี ทางภาควิชาก็ไม่ไดย้ืนยนัเช่นนนั ส่วนขอ้เท็จจริงก็ตามทีเห็นในเอกสารรวมกบัที

คณบดีวิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  องึภากรณ์ ไดใ้หข้อ้มูลเพิมเติมเรืองคุณสมบตัิผูน้าํ NGO และเคย

เป็นวทิยากรมาเป็นเวลานาน ซึงเป็นขอ้มูลเชิงบวก 

         คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ กล่าวว่า หากคณะไม่โต้แยง้ 

ตนเองคงโตแ้ยง้แทนไม่ได้ เพียงแต่ตอ้งการจะชีให้เห็นว่า การตอบคาํถามว่า ตอ้งรีบจา้งเพราะ

สาเหตุใด และบังเอิญเป็นบุคคลนี อาจเป็น Coincidence หรือไม่ บางครังการรีบอาจจะพบผูที้มี

ความสามารถสูงโดยบงัเอิญกไ็ด ้หากตอ้งการรู้จกับุคคลนีเพียงใส่ชือเขา้ไปใน Google กจ็ะพบและ

เห็นว่า เป็นผู ้ทีทําเครือข่ายวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทาํเรืองเครือข่ายสิทธิ

มนุษยชน และไปอบรม NGO ทวัทงัอาเซียนมาแล้ว บุคคลเช่นนีเป็นผูที้คุณสมบัติไม่เพียงพอ

หรือไม่ 
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         ประธานกล่าวว่า กรณีนีไม่ไดมี้ประเด็นเรืองคุณสมบติัไม่เพียงพอ แต่เนืองจาก

คุณสมบัติไม่ใช่เกณฑ์ทีต้องพิจารณา คุณสมบตัิทีกล่าวถึง คือ ประสบการณ์ในการทาํงาน ซึงมี

ความชดัเจนว่า เป็นผูที้มีความสามารถ แต่กรณีทีจะพิจารณาเป็นคุณสมบติัทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

อย่างเป็นทางการ ตอ้งแยกกนัเป็นสองประเด็น เพือความสบายใจของทุกฝ่าย จึงขอให้ลงคะแนน 

และจะไดไ้ปอธิบายทีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไดง้่ายดว้ย 

  ๑๑. คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า หากในกรณีทีเป็น

บุคลากรทีมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมาช่วยในเรืองการเรียนการสอนสําหรับผูที้มีประสบการณ์สูง

เช่นนี ขณะนีมหาวิทยาลยัก็มีระเบียบทีจะจา้งพนักงานมหาวิทยาลยัตามพนัธกิจอยู่แลว้ คณะก็

สามารถจา้งในลกัษณะนีได้เช่นเดียวกนั ประเด็นทีสอง เมือกล่าวถึงองค์ประกอบของผูที้มาเป็น

อาจารยห์นึงคน คงจะพิจารณาดา้นใดดา้นหนึงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คงตอ้งพิจารณาศกัยภาพทุก ๆ 

ดา้น เพราะเมือทาํ Performance agreement กบัอาจารย ์อาจารยต์อ้งทาํวจิยั สอน บริการวชิาการ และ

รวมถึงงานบริหารอืน ๆ ในคณะดว้ย และเห็นดว้ยกบัคณบดีคณะแพทยศาสตร์ว่า มีวาระทีต่อเนือง

กบักรณีนีทีเป็นความกงัวล คือ จะถือโอกาสมาหารือว่า กระบวนการรับสมคัรบุคลากรหรืออาจารย์

ของมหาวิทยาลยั จะมอบอาํนาจให้กับคณะหรือไม่ แต่ถึงทีสุดอาจจะไม่ตอ้งมีคณะกรรมการ

กลนักรองกไ็ด ้หากจะมีขอ้ดีขอ้เสีย เพราะมหาวิทยาลยัชนันาํกไ็ม่ตอ้งมีคณะกรรมการมากลนักรอง 

เพราะคณบดีกต็อ้งรับผิดชอบต่ออธิการบดีในเชิง Performance อยูแ่ลว้ ซึงจะมีขอ้ดีขอ้เสียในระบบ

ของตวัเองอยูแ่ลว้ ประเดน็ทีสอง คือ มีการกล่าวถึงเรืองขนัตอนระเบียบและขอ้มูลทีนาํเขา้สู่ที 

ประชุม เมือมีปัญหาเช่นนี อาจจะไม่เพียงพอสาํหรับการตดัสินใจทีดีเพียงพอในการลงคะแนน 

         ประธานกล่าวว่า ตามความเห็นของคณบดีวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ตอ้งการให้รอหรือตรวจสอบขอ้มูลเพิมเติมหรือไม่ กรณีนีไม่มีปัญหาใด หากทีประชุมตอ้งการใหมี้

การเพิมเติมขอ้มูลเพือประกอบการตดัสินใจก่อนลงคะแนน หรือไม่จาํเป็นจะลงคะแนน ซึงเห็นว่า 

คณะกรรมการกลนักรองไดพ้ิจารณาแลว้ และมีการอภิปรายกนัพอสมควร แต่ไม่มีผูใ้ดรู้จกับุคคลนี

ครบถว้นทงัหมด แต่เมือเป็นหนา้ทีของ ก.บ.ม. กต็อ้งเป็นผูต้ดัสินใจ โดยขอ้เท็จจริงแลว้เห็นดว้ยกบั

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ว่า หากทาํกระบวนการจากคณะมาดี ก.บ.ม. กไ็ม่ตอ้ง

ออกเสียงลงคะแนน ทีผา่นมาทีมีปัญหาเพราะค่อนขา้งเร่งรีบในช่วงทีอตัราถูกเรียกคืน 

  ๑๒. คณบดีคณะวิทยาลยัโลกคดีศึกษากล่าวว่า โดยขอ้เท็จจริงแลว้ไม่ตอ้งการให้คิด

เช่นนนัวา่ คณะไม่ไดมี้กระบวนการทีไม่เขม้งวด ตอ้งมีการสันนิษฐานวา่ คณะมีกระบวนการที 
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ค่อนขา้งเขม้งวดและชดัเจน เพราะรับผิดชอบต่อผลงานอาจารย ์จึงน่าจะคิดวา่ คณะทุกคณะมีระบบ

กลนักรองอาจารยที์ดีอยูแ่ลว้ และตอ้งการใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

  ๑๓. ประธานกล่าวว่า ในการลงคะแนนให้เขียนว่า รับเป็นอาจารย ์หรือไม่รับเป็น

อาจารย ์และงดออกเสียง 

  ๑๔. รองอธิการฝ่ายความยงัยืนและบริหารศูนยรั์งสิตกล่าววา่ มติทีใชก้เ็ป็นเสียงขา้ง

มากธรรมดา กล่าวคือ ระหว่างรับกบัไม่รับ กรณีใดมากกว่ากนัก็เป็นไปตามนนั ไม่จาํเป็นตอ้งได้

คะแนนเกินครึงขององคป์ระชุม หากมีงดออกเสียงมาก จะตอ้งมีการลงคะแนนอีกครังหนึง จึงใหใ้ช้

เสียงขา้งมากธรรมดา ไม่ใช่เสียงขา้งมากเด็ดขาดสาํหรับกรณีนี 

  ๑๕. ประธานกล่าววา่ จากการลงคะแนน มีมติเสียงขา้งมากไม่รับบุคคลดงักล่าวเป็น

อาจารยส์ังกดัคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากไม่จา้งพนักงานมหาวิทยาลัย สาย

วชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะสังสมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท ี ๔  เรืองเสนอทปีระชุมเพือพิจารณาด้านวิชาการ 

    ๔.๑ เรือง  คณะนิติศาสตร์อุทธรณ์ผลการพิจารณาวิชาทสี่งผลสอบไล่ล่าช้า 

  ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการแถลงวา่ คณะทาํงานพิจารณาการส่งผลสอบไล่ล่าชา้ ใน 

การประชุมครังที ๒/๒๕๖๑ เมือวนัที ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๑ ไดพ้ิจารณาขอ้มูลรายวิชาและสาเหตุ

การส่งผลสอบไล่ล่าชา้ ประจาํภาค ๑/๒๕๖๐ โดยทีประชุมฯ เห็นควรใหด้าํเนินการตามมาตรการ

ส่งผลสอบล่าชา้ ในกรณีของ อาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกุล (ขา้ราชการ) ซึงส่งผลสอบไล่ล่าชา้ 

จาํนวน ๒ วชิา  กล่าวคือ จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน ในรอบการเลือนขนั ณ วนัที ๑ 

เมษายน และอธิการบดีพิจารณาแลว้ อนุมติัตามความเห็นของคณะทาํงานฯ เมือวนัที ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์ขออุทธรณ์การส่งผลสอบล่าชา้ โดยมีรายละเอียดดงันี 

   ๑. คณะนิติศาสตร์มีบนัทึกที ศธ ๐๕๑๖.๑๒/ร.๒๓๗ ลงวนัที ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ขอให้มหาวิทยาลยัทบทวนผลการพิจารณารายวิชาทีส่งผลสอบไล่ล่าชา้ ของ อาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ 

นิพิฏฐกลุ ซึงจะไม่ไดรั้บการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน โดยชีแจงเหตุผล ดงันี 
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        ๑.๑ อาจารย ์ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล มีภาระงานมาก เนืองจากในช่วงหลงัสอบ

ปลายภาคจนถึงสินสุดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ จนกระทงัถึงวนัจดังานฉลองครบรอบ ๑๕ ปี ของคณะ

นิติศาสตร์ ศูนยล์าํปาง ไดรั้บมอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัทาํหนังสือทีระลึก

ครบรอบ ๑๕ ปี  ของคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ล ําปาง ซึงจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับให้แล้วเสร็จ 

ประสานงานติดต่อและส่งตน้ฉบบัไปยงัฝ่ายอาร์ตเวิร์ค ติดตามงาน จนกว่าตน้ฉบบัจะเขา้สู่โรงพิมพ ์

โดยเป็นเสมือน “บรรณาธิการ” กล่าวคือ ตรวจ อ่าน แกไ้ขเพิมเติมขอ้มูลทีจาํเป็นในหนงัสือทุกส่วน 

(๔ ส่วน) ให้เป็นไปตามรูปแบบทีคณะอนุกรรมการฯ มีมติ อีกทงั ยงัตอ้งเร่งงานให้แล้วเสร็จทัน

กาํหนดวนัจัดงาน ดังนัน อาจารย์จึงมีภาระงานหลายส่วนเกียวกับหนังสือมาตลอดในช่วงเวลา

ดงักล่าว ทาํให้ตรวจสมุดคาํตอบซึงมีการตอบขอ้สอบเป็นอตันัย ทาํไดเ้พียงช่วงเวลาอนัสันเท่าทีจะ

สามารถหาเวลาได ้ทงันี ยงัเกิดปัญหาความล่าชา้ในงานอาร์ตเวิร์คทีแทรกซ้อนใหต้อ้งเร่งงานหนงัสือ

ใหเ้สร็จสินก่อนวนัจดังาน 

        ๑.๒ อตัรากาํลงัอาจารยป์ระจาํศูนยล์าํปาง มีจาํนวนจาํกดั (เปิดภาคช่วงสัปดาห์ที 

๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๑) ซึงเป็นปัญหาของคณะนิติศาสตร์ทีไม่สามารถจดัส่งอาจารยจ์าก

กรุงเทพฯ ขึนไปแบ่งเบาภาระไดม้ากเท่าทีควร เพราะรายวิชาทีสอนมีอาจารยส์อนไดจ้าํกดั โดยใน

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐ อาจารยไ์ดรั้บภาระงานสอน ๕ รายวชิา ดงันี 

     ๑.๒.๑ วิชาบงัคบั น. ๔๖๐ นิติปรัชญา เป็นวิชาทีเคยบรรยายมาแลว้ โดยมี 

รองศาสตราจารย ์สมยศ  เชือไทย บรรยายร่วม โดยแบ่งเนือหาบรรยายคนละ ๒๔ ชม. 

     ๑.๒.๒ วชิาบงัคบั น. ๔๖๒ ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย เป็นวิชา 

ทีเคยบรรยายมาแลว้ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มุนินทร์  พงศาปาน บรรยายร่วม ซึง  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มุนินทร์ บรรยาย ๑๒ ชม. 

     ๑.๒.๓ วิชาบงัคบั น. ๔๕๐ กฎหมายแรงงาน เป็นวิชาทีไม่เคยบรรยายมา

ก่อน ซึงอาจารยมี์ความยนิดีทีจะมารับผิดชอบเนือหาบางส่วน เนืองจากปัญหาของคณะนิติศาสตร์ 

ศูนยล์าํปาง ทีขาดแคลนผูบ้รรยายวิชานีในภาค ๒ โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัดิ  มณีศร 

บรรยายร่วม โดยแบ่งเนือหาบรรยายคนละ ๒๔ ชม. 

     ๑.๒.๔ วิชาบงัคบัเลือกของสาขากฎหมายแพ่ง น. ๒๐๓ กฎหมายเกียวกบั

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นวิชาทีไม่เคยบรรยายมาก่อน ซึงอาจารยม์ีความยินดีทีจะมารับผิดชอบ

เนือหา ตามมติทีประชุมของภาคกฎหมายแพ่งทีประสงคจ์ะใหเ้ปิดวิชานีทุกภาค (เดิมเปิดสอนปีเวน้ 
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ปี) ซึงผูบ้รรยายเดิมแจง้ให้ภาควิชาทราบว่า ไม่สะดวกเดินทางไปบรรยายทีศูนยล์าํปางได ้หากเปิด

วิชานีทุกภาค ซึงคณะนิติศาสตร์ ศูนยล์าํปาง มีอาจารยส์ังกดัภาควิชากฎหมายแพ่งในขณะประชุม 

คือ อาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฎฐกุล เพียงคนเดียว อาจารยจึ์งไดรั้บหนา้ทีใหป้ฏิบตัิตามมติภาควชิาฯ 

ดงักล่าว 

     ๑.๒.๕ วิชาเลือกระดบั ป.โท น. ๗๑๔ ประวติัและสถาบนักฎหมายโรมนั 

เป็นวิชาทีไม่เคยบรรยายมาก่อน โดยรับผิดชอบบรรยายเพียงคนเดียว แต่เนือหารายวิชาอยู่ใน

ขอบเขตและความเชียวชาญเฉพาะดา้นของอาจารย ์

  ๒. ภาระงานสอนในภาค ๑/๒๕๖๐ จาํนวน ๕ วชิา 

       ๒.๑ น. ๔๖๐ นิติปรัชญา มีนักศึกษา ๑๖๔ คน ออกข้อสอบ ๒ ข้อ (อัตนัย) 

ตรวจขอ้สอบ ๓๒๘ ขอ้ 

       ๒.๒ น. ๒๐๔ สัมมนากฎหมายแพ่ง ๑ มีนักศึกษา ๑๐๑ คน ออกขอ้สอบ ๒ ขอ้ 

(อตันยั) และมีเกบ็คะแนนรายงาน ตรวจขอ้สอบ + รายงาน ๓๐๓ ขอ้ 

       ๒.๓ น. ๔๖๒ ประวตัิศาสตร์กฎหมายไทย มีนกัศึกษา ๑๓๐ คน ออกขอ้สอบ ๔ 

ขอ้ (อตันยั) ตรวจขอ้สอบ ๕๒๐ ขอ้ 

      ๒.๔ น. ๒๐๒ กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น มีนักศึกษา ๒๑๐ คน ออกขอ้สอบ ๓ 

ขอ้ (อตันยั) ตรวจขอ้สอบ ๖๓๐ ขอ้ 

      ๒.๕ น. ๑๐๐ ความรู้พืนฐานเกียวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย มีนักศึกษา 

๒๓๕ คน ออกขอ้สอบ ๒ ขอ้ (อตันยั) ตรวจขอ้สอบ ๔๗๐ ขอ้ 

  ๓. ขอ้มูลการส่งผลสอบล่าชา้ของ อาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกลุ (ขา้ราชการ)  

ประจาํภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ จาํนวน ๒ วชิา ดงันี 

       ๒.๔ น. ๒๐๒ กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น มีนกัศึกษา ๒๑๐ คน ออกขอ้สอบ ๓ 

ขอ้ (อตันยั) ตรวจขอ้สอบ ๖๓๐ ขอ้ ล่าชา้ ๗ วนั 

      ๒.๕ น. ๑๐๐ ความรู้พืนฐานเกียวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย มีนักศึกษา  

๒๓๕ คน ออกขอ้สอบ ๒ ขอ้ (อตันยั) ตรวจขอ้สอบ ๔๗๐ ขอ้ ล่าชา้ ๓ วนั 

  ๔. อาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกุล ยงัไม่เคยมีประวติัการส่งผลสอบไล่ล่าชา้ 

  ๕. คณะทาํงานพิจารณาการส่งผลสอบไล่ล่าช้า ในการประชุมครังที ๑/๒๕๖๒ เมือ

วนัที ๑ เมษายน ๒๕๖๒ พิจารณาการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาการส่งผลสอบล่าชา้ของ อาจารย ์
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ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกุล แลว้ มีความเห็นว่า เหตุผลทีคณะฯ เสนอมาเพือขอทบทวนนนัเป็นเหตุผล

ทีรับฟังได ้

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 

  ผูแ้ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า วิชาทีอาจารย ์ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล ตอ้ง

บรรยายในภาคการศึกษาที ๒/๒๕๖๐ เป็นวิชาใหม่ ๒ วิชา และ ๒ วิชานี เป็นวิชาทีผูส้อนเดิมแจง้

เลิกสอนกะทันหัน ทาํให้หาตัวผูส้อนไม่ได ้จึงตอ้งไปหาอาสาสมัคร ซึงอาจารย ์ดร.ฐาปนันท ์ 

นิพิฏฐกุล ก็ยินดีช่วยงานของศูนยล์าํปาง โดยปกติเป็นผูที้ช่วยงานอย่างดีมาโดยตลอด จึงอาสามา

ช่วยสอนในส่วนนี และทาํให้ในเรืองของการส่งขอ้สอบ อาจจะมีการล่าช้าไปบา้ง แต่ไม่ไดเ้ป็น

เวลานาน อีกประเด็นหนึง คือ อาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกุล นอกจากตอ้งสอนทีศูนยล์าํปางแลว้ 

ยงัมีวชิาทีท่าพระจนัทร์เป็นระดบัปริญญาโททีสอนไดค้นเดียว ซึงตอ้งเดินทางมาสอน นอกจากการ

ทีจะตอ้งทาํหนา้ทีงานบริหารในส่วนของการทาํหนงัสือในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ศูนยล์าํปาง 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเห็นชอบให้ยกเวน้การดาํเนินการตามมาตรการการ

ส่งผลสอบไล่ล่าชา้ ในการส่งผลสอบรายวชิา ภาค ๑/๒๕๖๐ ของอาจารย ์ดร.ฐาปนนัท ์ นิพิฏฐกุล 

ตามทีเสนอ 
 

    ๔.๒ เรือง  การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างคณะและอาจารย์ผู้สอนใน 

  โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา 

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการแถลงวา่ เนืองจากในช่วงปี ๒๕๖๑ ทีผา่นมา มหาวทิยาลยั 

ไดมี้การจดัทาํโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกของมหาวิทยาลยั

สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาในมหาวิทยาลยัไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนในรูปแบบชนัเรียน

สามารถเขา้เรียนร่วมกบันักศึกษาปกติ บุคคลภายนอกเหล่านีเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัในรูปแบบ

ออนไลน์ก็ได้ หรือในรูปแบบการฝึกอบรม ซึงรายได้ทีเกิดจากโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

มหาวิทยาลยัเป็นผูเ้รียกเกบ็ เนืองจากจะตอ้งลงทะเบียนผ่านระบบธรรมศาสตร์ Gen Next Academy 

ซึงเมือ login เขา้ไปทาํการจ่ายเงิน รายได้ต่าง ๆ จะถูกเก็บเขา้มาทีมหาวิทยาลยั ขณะนีถึงเวลาที

สินสุดภาคการศึกษาทีหนึง ซึงเพงิเปิดแรก คือ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ปรากฏวา่มีรายไดเ้ขา้มาใน

มหาวทิยาลยัจาํนวนไม่มาก เพียงไม่กีหมืนบาท ในเงินจาํนวนดงักล่าวไดเ้คยมีมติสภามหาวทิยาลยั  
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ในการประชุมครังที ๑๒/๒๕๖๑ เมือวนัที ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ และในการประชุมครังที            

๓/๒๕๖๒ เมือวนัที ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการจดัสรรรายไดร้ะหว่างมหาวิทยาลยักบั

คณะ ดงันี 

รูปแบบการเรียน โครงการ สัดส่วน ม. สัดส่วนคณะ 

แบบชนัเรียน 

แบบผสมระหวา่ง 

ชนัเรียนและ

ออนไลน ์

โครงการปกติทุกระดบัการศึกษา ๔๐ % ๖๐ % 

โครงการพิเศษ ป.ตรี, ป.โท (หลกัสูตร

แผน ก) และ ป.เอก 

๒๕ % ๗๕ % 

สาํหรับปริญญาโท ทีเปิดสอนทงัแผน ก 

และแผน ข 

๓๐ % ๗๐ % 

แบบออนไลน ์ - ๙๕ % ๕ % 

หลกัสูตรฝึกอบรม - ๗ % ๙๓ % 

  เนืองจากหลกัการการจดัสรรรายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการธรรมศาสตร์

ตลาดวิชาทีสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบไปแลว้นนั เป็นการจดัสรรเฉพาะมหาวิทยาลยักบั

คณะ โดยยงัมิได้มีการกาํหนดสัดส่วนการจัดสรรค่าธรรมเนียมระหว่างคณะกบัอาจารยผ์ูส้อน

รายวิชาในโครงการฯ ดงันนั เพือให้ครอบคลุมในรายวิชาทุกประเภท/โครงการ ฝ่ายวิชาการจึงขอ

เสนอแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างคณะและอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาใน

โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา โดยจดัสรรให้อาจารยผ์ูส้อนในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของรายไดที้

คณะไดรั้บ ดงันี 

รูปแบบ จดัโดย 
มธ. 

คณะ/หน่วยงาน 

ไดจ้าก ม. 
สดัส่วนภายในคณะ 

กองคลงั อาจารย ์ คณะ อาจารย ์

แบบชนัเรียน 

แบบผสมระหวา่ง

ชนัเรียนและ

ออนไลน ์

โครงการปกติจดัโดยคณะ ๔๐ % - ๖๐ % ๔๘ % ๑๒ % 

โครงการพิเศษ (ตรี, โท แผน ก, เอก)  ๒๕ % - ๗๕ % ๖๐ % ๑๕ % 

โครงการพิเศษ (โททีเปิดทงั แผน ก 

และ ข)  

๓๐ % - ๗๐ % ๕๖ % ๑๔ % 

ฝ่ายวิชาการ ๘๐ % ๒๐ %  - - 
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รูปแบบ จดัโดย 
มธ. 

คณะ/หน่วยงาน 

ไดจ้าก ม. 
สดัส่วนภายในคณะ 

กองคลงั อาจารย ์ คณะ อาจารย ์

Online ฝ่ายวิชาการ ๗๖ % ๑๙ % ๕ % ๕ % - 

คณะ (  ๑.๕ เท่า) ๕ % - ๙๕ % ๗๖ %  ๑๙ % 

Workshop คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ๗ % ๙๓ % ๙๓ %* 

   *สัดส่วนระหว่างคณะและอาจารยผ์ูส้อนเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 

  ผูอ้าํนวยการสถาบนัเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษยก์ล่าวว่า ในกรณีทีสถาบนัฯ จะ

ใชแ้บบฟอร์มบางแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ และ Sharing room กรณีนียงัใชไ้ดห้รือไม่ เช่น สมมติ

จะเป็นลกัษณะของหลกัสูตรทีจะทาํออนไลน์ แต่ใชว้ทิยากรจากภายนอกจะสามารถ Sharing room 

ไดห้รือไม่ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ กรณีนีสามารถใชไ้ด ้
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบแนวทางการจดัสรรค่าธรรมเนียมของวิชา/

หลกัสูตรทีเปิดสอนในโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวชิา ตามทีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท ี ๕  เรืองเสนอทปีระชุมเพือพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย 

    ๕.๑ เรือง  พิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

  มหาวิทยาลัย ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพแถลงว่า ฝ่ายวางแผนขอเสนอการ

พิจารณากรอบยทุธศาสตร์การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายจากรายไดม้หาวทิยาลยั ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพอืใชร้ะหวา่งเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ไปถึงเดือนกนัยายน ๒๕๖๓ ซึงโดย

ปกติแลว้หน่วยงานตอ้งจดัทาํงบประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ประเด็นคือ ตงัแต่ปี 

๒๕๖๑ ในการทาํงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานทีทาํมานอกจากเป็นรายจ่ายทีใชด้าํเนินการแลว้ 

ยงัมีเกณฑ์กาํหนดให้หน่วยงานทาํงบประมาณรายจ่ายทีใช้ในการพฒันาหน่วยงานของตนเองตาม

ยทุธศาสตร์ ๓ สร้าง ๒ มุ่งของมหาวทิยาลยั เป็นกลไกทีจะทาํใหห้น่วยงานไม่ใชเ้งินไปกบังาน 
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ประจาํ จะตอ้งลงเงินไปในการพฒันาและเป็นไปตามกรอบ ๓ สร้าง ๒ มุ่ง ของมหาวิทยาลยั แต่

นาํไปลงทีแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดงันี 

  ๑. วตัถุประสงค ์

   ๑ .๑  เพื อส ร้างกลไกใน การพัฒ น ามห าวิท ยาลัยโดยใช้แผน กลยุทธ์

มหาวิทยาลยั ฉบบัที ๑๒ เป็นแนวทางการพฒันา และใชง้บประมาณเป็นตวัขบัเคลือนการพฒันาให้

สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

   ๑.๒ เพือใหเ้กิดความเชือมโยงกนัระหว่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบัการ

จดัทาํงบประมาณรายจ่าย ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัทงัในระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัหน่วยงาน 

  ๒. หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบประมาณ 

        เพือให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้โดยกาํหนดใหห้น่วยงานจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพือ

การดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึงกาํหนด

หลกัเกณฑ ์ดงันี 

        ๒.๑ ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันามหาวทิยาลยั มี ๕ ยทุธศาสตร์ ดงันี 

     ยุทธศาสตร์ที ๑ สร้างบัณฑิตทีมีคุณลักษณะ GREATS /Entrepreneur /

        ภาษาที ๓ 

     ยทุธศาสตร์ที ๒ สร้างสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมทีก่อใหเ้กิดการ 

         เปลียนแปลงในเชิงพฒันาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 

     ยุทธศาสตร์ที ๓ : สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทงั

           ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

     ยทุธศาสตร์ที ๔ : มุ่งเนน้การเป็น“มหาวิทยาลยัเพือประชาชน”ทีให้บริการ

           วชิาการและบริการสุขภาพทีไดม้าตรฐานสากล 

     ยทุธศาสตร์ที ๕ : มุ่งสู่ความมนัคง ยงัยนื ดว้ยการบริหารจดัการทีทนัสมยั 

         ๒.๒ กรอบยุทธศาสตร์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ

มหาวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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กลุ่มหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร์ที 

๑ 

ยทุธศาสตร์ที 

๒ 

ยทุธศาสตร์ที 

๓ 

ยทุธศาสตร์ที  

๔ 

ยทุธศาสตร์ที 

๕ 

 

 

 

รวมงบยุทธศาสตร์ 

สร้างบณัฑิตที

มีคุณลกัษณะ 

GREATS 

สร้างสรรค์

งานวิจยัและ

นวตักรรมเชิง

พฒันาต่อสงัคม 

ไทยและสงัคม

โลก 

สร้างความเป็น

นานาชาติและ

เครือข่ายทงั

ภายในและ

ภายนอก

ประเทศ 

มุ่งเนน้การเป็น  "ม.

เพือประชาชน" ที

ใหบ้ริการวิชาการ

และบริการสุขภาพ

ทีได้

มาตรฐานสากล 

มุ่งสู่ความมนัคง 

ยงัยืน ดว้ยการ

บริหารจดัการที

ทนัสมยั 

๑. กลุ่ม

หน่วยงาน

จดัการเรียน

การสอน  

 

ไม่กาํหนดร้อยละ แต่ทุกยทุธศาสตร์จะตอ้งมีการจดัทาํงบตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที ๑-๕ 

รวมกนั  ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ๑๐ ของ

ประมาณการรายได ้

๒. กลุ่มวิจยั     

ไม่กาํหนดร้อยละ แต่ยทุธศาสตร์ที ๒-๕ จะตอ้งมีการจดัทาํงบ    

ตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที ๒-๕ 

รวมกนั  ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ๑๐ ของ

ประมาณการรายได ้

๓. กลุ่ม

โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ 

   

ไม่กาํหนดร้อยละ แต่ยทุธศาสตร์ที ๒-๕ จะตอ้งมีการจดัทาํงบ    

ตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที ๒-๕ 

รวมกนั   ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ๑๐ ของ

ประมาณการรายได ้

๔. กลุ่ม

หน่วยงาน

บริการ  

      ไม่กาํหนดร้อยละ แต่

ยทุธศาสตร์ที ๔ และ ๕ จะตอ้ง

มีการจดัทาํงบตามยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที ๔ และ ๕ 

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ ๕ ของประมาณการ

รายได ้

๕. กลุ่ม

หน่วยงาน

วิสาหกิจ  

        ไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ ๕ 

ยทุธศาสตร์ที ๕               

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ๕ 

ของประมาณการรายได ้

๖. กลุ่ม

สาํนกังาน

อธิการบดี 

 

ไม่กาํหนดร้อยละ แต่ทุกยทุธศาสตร์จะตอ้งมีการจดัทาํงบตามยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที ๑-๕ 

รวมกนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ ๑๐ ของประมาณ

การรายได ้
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หมายเหตุ :   

  ๑ . ก ลุ่ม ห น่ วยงาน จัดการเรียนก ารส อน  ได้แ ก่  ค ณ ะ /ส ถาบัน ภ าษ า/ SIIT/

วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วยฯ/นวตักรรม/สหวิทยาการ/ วิทยาลยัปรีดีฯ/ โลกคดีศึกษา/ วิทยาลยัแพทย์

นานาชาติจุฬาภรณ์ 

  ๒. กลุ่มวิจยั ไดแ้ก่ ไทยคดีศึกษา/ สถาบนัเอเชีย/ สํานักเสริมและทรัพยฯ์/ สถาบนั

อาณาบริเวณ/สาํนกังานสัญญาฯ/ สาํนกังานวทิยช์นัสูงฯ 

  ๓. กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ ไดแ้ก่ สาํนกังานทรัพยสิ์นและกีฬา/สํานกัพิมพ ์มธ./โรง

พิมพ ์มธ./ศูนยห์นงัสือ มธ./สาํนกังานธรรมศาสตร์สัมพนัธ์     

  ๔ . กลุ่มหน่วยงานบริการ ได้แก่ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา/หอสมุด มธ./ 

สาํนกังานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศฯ/ TU-RAC / โรงเรียนอนุบาล มธ. 

  สาํหรับหลกัเกณฑนี์เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตัิในปี ๒๕๖๑ แลว้ กรณีนี

เป็นการนาํเสนอ ก.บ.ม. เพือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบวา่ จะใชเ้กณฑเ์ช่นเดิมหรือไม่ ซึงหากมีมติ 

จะเปลียนแปลง จะตอ้งนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัอีกครังหนึงว่า จะให้เปลียนแปลงตามมติ ก.บ.ม. 

หรือไม่ สําหรับการนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัทีผ่านมา สภามหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความเห็นชอบและ

ใหค้วามเห็นว่า ใหด้าํเนินการแลว้คณะทาํไดจ้ริงหรือไม่ ใหร้ายงานสภามหาวิทยาลยัทราบดว้ย ซึง

ไดชี้แจงในสภามหาวทิยาลยัแลว้ โดยมีหน่วยงานทีทาํไดแ้ละทาํไม่ได ้แต่ดว้ยความทีเป็นปีแรกสภา

มหาวิทยาลัยจึงยงัไม่มีมาตรการใด เพียงแต่รับทราบสําหรับหน่วยงานทีทําได้หรือทําไม่ได ้

หน่วยงานทีทาํไม่ไดมี้อยูส่องประเภท คือ หน่วยงานทีมีรายไดสู้งมาก บางคณะทาํรายไดต่้อปีไดสู้ง

มาก เมือคิดเป็น ๑๐% ของรายได ้จึงเป็นตวัเลขทีสูงมาก อาจตงังบประมาณมานอ้ย กบัอีกประเภท

หนึงทีทาํไม่ไดไ้ม่ตาํกวา่ ๑๐% คือ หน่วยงานทีไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากงบคลงั ซึงเป็นหน่วยงาน

ทีเลียงตวัเองทงัหมด ค่าใชจ่้ายทีตอ้งจ่ายค่าบุคลากรและค่าใชจ่้ายอืน ๆ จึงสูง แต่หน่วยงานประเภท

นีบางหน่วยงานสามารถทาํไดต้ามเกณฑ์เช่นเดียวกนั และประเด็นนีไดมี้การหารือกนัในกรรมการ

งบประมาณว่า จะทาํอย่างไรกบัหน่วยงานทงัสองประเภทนี และมีมติว่า ยงัไม่ปรับเกณฑ์ แต่หากมี

ความจาํเป็นทีทาํใหท้าํไม่ได ้ใหท้าํหนงัสือชีแจงมา และจะนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 
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  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามทีเสนอ 
 

    ๕.๒ เรือง  การจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไป (Block grant) ให้คณะ/สํานัก/สถาบัน 

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพแถลงวา่  ฝ่ ายวางแ ผ น ข อ เส น อก าร

จดัสรรเงินอุดหนุนทวัไป (Block grant) ใหค้ณะ/สํานกั/สถาบนั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดงันี 

  ๑. ประมาณการเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การจดัสรรงบประมาณของมหาวทิยาลยัใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ เพอืนาํงบประมาณที

ไดรั้บจากมหาวิทยาลยัรวมเป็นเงินรายไดข้องหน่วยงาน และนาํไปจดัทาํงบประมาณรายจ่ายตาม

กรอบยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากรายได้หลัก ๘ ประเภท คือ ๑) ค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาตรี ๒) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๓) ค่าธรรมเนียม

โครงการบริการสังคม ๔) เงินนําส่งมหาวิทยาลัยของหน่วยงาน ๕) ค่าสาธารณูปโภคร้านค้า            

/โรงพยาบาลฯ/หน่วยงาน ๖) รายไดจ้ากเงินลงทุน ๗) รายไดจ้ากทีราชพสัดุ ๘) รายไดอื้น ๆ + เงิน

บริจาค 

  ประมาณการรายไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จาํนวน ๑,๓๙๗.๗๔ ลา้นบาท 

(ปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๑,๓๙๗.๒๑ ลา้นบาท) เพมิขึน ๐.๕๓ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ 

ประมาณการรายไดปี้ ๒๕๖๒ เปรียบเทียบปี ๒๕๖๓ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได ้ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ส่วนต่างทีเพมิขึน/ลดลง 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี 

๕๔๔.๘๙ ๕๔๓.๖๙ (๑.๒๐) (๐.๐๙) 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา 

๑๐๑.๒๖ ๙๕.๐๐ (๖.๒๖) (๐.๔๕) 
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ประเภทรายได ้ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ส่วนต่างทีเพมิขึน/ลดลง 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 

๓. ค่าธรรมเนียมโครงการ

บริการสังคม 

๒๕๖.๐๐ ๒๘๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๑.๗๒ 

๔. เงินนาํส่งมหาวทิยาลยั

ของหน่วยงาน   

๑๐๕.๐๐ ๑๐๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๗ 

๕. ค่าสาธารณูปโภคร้านคา้/ 

โรงพยาบาล/หน่วยงาน 

๑๗๓.๕๓ ๑๘๐.๗๓ ๗.๒๐ ๐.๕๒ 

๖. รายไดจ้ากเงินลงทุน ๘๒.๐๐ ๖๘.๐๐ (๑๔.๐๐) (๑.๐๐) 

๗. รายไดจ้ากทีราชพสัดุ ๙๑.๐๐ ๘๐.๖๐ (๑๐.๔๐) (๐.๗๔) 

๘. รายไดอื้น ๆ + เงินบริจาค ๔๓.๕๓ ๔๓.๗๒ ๐.๑๙ ๐.๐๑ 

รวมประมาณรายได ้ ๑,๓๙๗.๒๑ ๑,๓๙๗.๗๔ ๐.๕๓ ๐.๐๔ 

  การจดัสรรเงินอุดหนุนทวัไป(Block grant) 

  โดยนาํประมาณการเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไปจดัสรรเงินอุดหนุนทวัไป (Block grant) ตามเกณฑ ์ดงันี 

  ๑) การจดัสรรเงินอุดหนุนทวัไป (Block grant) สําหรับหน่วยงานจดัการเรียนการ

สอน ๒๐ หน่วยงาน 

       ๑.๑ ค่าหน่วยกิตระดบัปริญญาตรี 

  วงเงินจดัสรรจากค่าหน่วยกิต 

        ระดบัปริญญาตรี 

จดัสรรคณะ 

๗๐% 

จดัสรร มธ. 

๓๐% 

วงเงิน ๗๐ %  = ๑๘๘,๗๕๘,๕๐๐ 

จดัสรรเท่ากนั 

ทุกหน่วยงาน 

๔๐ % 

จดัสรรตาม 

FTES ๖๐% 

๒๖๙,๖๕๕,๐๐๐ ๑๘๘,๗๕๘,๕๐๐ ๘๐,๘๙๖,๕๐๐ ๗๕,๕๐๓,๔๐๐ ๑๑๓,๒๒๕,๑๐๐ 

      ๑.๒ ค่าหน่วยกิตระดบับณัฑิตศึกษา 

  วงเงินจดัสรรจากค่าหน่วยกิต 

        ระดบัปริญญาตรี 

จดัสรรคณะ ๗๐% จดัสรร มธ. ๓๐% วงเงิน ๗๐ %  = ๑๗,๘๕๐,๐๐๐ 

จดัสรรเท่ากนัทุก 

หน่วยงาน ๔๐ % 

จดัสรรตาม 

FTES ๖๐% 

๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗,๘๕๐,๐๐๐ ๗,๖๕๐,๐๐๐ ๗,๑๔๐,๐๐๐ ๑๐,๗๑๐,๐๐๐ 
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       ๑.๓ ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การศึกษา/หอ้งปฏิบตัิการ 

   - จัดสรรคืนให้ ๙๐% จากรายรับจริงทีจัดเก็บค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การศึกษา/

หอ้งปฏิบติัการ รวมเป็นเงิน ๔๒,๒๒๑,๒๐๐ บาท 

  ๒) การจดัสรรเงินอุดหนุนทวัไป (Block grant) สาํหรับหน่วยงานสนบัสนุน สาํนกั/สถาบนั  

จาํนวน ๖ หน่วยงาน ดงันี 

       ๒.๑ หอสมุดแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา 

หน่วย : บาท 

หน่วยงาน จดัสรร ปี ๒๕๖๓ 

๑. หอสมุดแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ๑.๑ ค่าบาํรุงห้องสมุดระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๑.๒ ค่าปรับห้องสมุด ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๗๗,๖๗๐,๐๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวมทงัสิน ๗๙,๑๗๐,๐๐๐ 

 

หน่วยงาน จดัสรร ปี ๒๕๖๓ 

๒. สาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา 

     ๒.๑ ค่าสมคัรระดบัปริญญาตรี ร้อยละ ๑๕ และระดบับณัฑิตศึกษา ร้อยละ ๒๕ 

     ๒.๒ ค่าจดทะเบียนลกัษณะวชิาระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา ร้อยละ ๕ 

     ๒.๓ ค่าพฒันาบุคลากร (ปี ๒๕๖๓ บุคลากร ๕๙ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 

 

๑,๔๓๐,๐๐๐ 

๑๔,๗๖๒,๗๐๐ 

๑๗๗,๐๐๐ 

รวมทงัสิน ๑๖,๓๖๙,๗๐๐ 

       ๒.๒ สถาบนัเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัไทยคดีศึกษา สถาบนัเอเชีย

ตะวนัออกศึกษา สาํนกังานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

หน่วย : บาท 

หน่วยงาน จดัสรร 

วงเงินขนัตาํ 

๔,๑๙๕,๒๐๐/๒ 

(ระดบั ป.ตรี + 

บณัฑิตศึกษาของ

หน่วยงาน) 

(๒) 

ค่าใชจ่้ายอืน รวมจดัสรร 

เงินอุดหนุนทวัไป 

ปี ๒๕๖๓ 

(๒) + (๕) 

 

(๖) 

งบประมาณ 

เพอืการ

พฒันา

บุคลากร 

(คนละ 

๓,๐๐๐) 

ค่าเครือข่าย 

(จดัสรร ๕%) 

(๕๗ ลา้นาท 

คูณ ๕%) 

 

(๔) 

จดัสรร 

(๓) + (๔) 

 

 

 

(๕) 

๑. สถาบนัเสริมศึกษา ๒,๐๙๗,๖๐๐ ๑๕๐,๐๐๐          ๑๕๐,๐๐๐         ๒,๒๔๗,๖๐๐ 
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หน่วยงาน จดัสรร 

วงเงินขนัตาํ 

๔,๑๙๕,๒๐๐/๒ 

(ระดบั ป.ตรี + 

บณัฑิตศึกษาของ

หน่วยงาน) 

(๒) 

ค่าใชจ่้ายอืน รวมจดัสรร 

เงินอุดหนุนทวัไป 

ปี ๒๕๖๓ 

(๒) + (๕) 

 

(๖) 

งบประมาณ 

เพอืการ

พฒันา

บุคลากร 

(คนละ 

๓,๐๐๐) 

ค่าเครือข่าย 

(จดัสรร ๕%) 

(๕๗ ลา้นาท 

คูณ ๕%) 

 

(๔) 

จดัสรร 

(๓) + (๔) 

 

 

 

(๕) 

และทรัพยากรมนุษย ์      

๒. สถาบนั 

ไทยคดีศึกษา 

๒,๐๙๗,๖๐๐ ๖๙,๐๐๐  ๖๙,๐๐๐ ๒,๑๖๖,๖๐๐ 

๓. สถาบนัเอเชีย

ตะวนัออกศึกษา 

๒,๐๙๗,๖๐๐ ๑๑๑,๐๐๐  ๑๑๑,๐๐๐ ๒,๒๐๘,๖๐๐ 

๔. สาํนกังานศูนย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สือสาร 

๒,๐๙๗,๖๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒,๘๖๖,๘๐๐ ๓,๐๑๖,๘๐๐ ๕,๑๑๔,๔๐๐ 

รวมทงัสิน ๘,๓๙๐,๔๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒,๘๖๖,๘๐๐ ๓,๓๔๖,๘๐๐ ๑๑,๗๓๗,๒๐๐ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืพิจารณา 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเห็นชอบดงันี 

  ๑. ประมาณการรายไดข้อง มธ. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาํนวน 

๑,๓๙๗,๗๔๔,๒๐๐ บาท 

  ๒. การจัดสรรเงินอุดหนุนทวัไป (Block grant) ให้คณะ/สํานัก/สถาบัน ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาํนวน ๓๕๖,๑๐๗,๑๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระที  ๖  เรือง เสนอทีประชมุเพือทราบ 
    ๖.๑ เรือง  รายงานรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ

  มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนิไตรมาสท ี๑ 

  (ตุลาคม ๒๕๖๑– ธนัวาคม ๒๕๖๑) 
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  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาคุณภาพแถลงว่า ฝ่ายวางแผนขอเสนอรายงาน

รับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได ้ของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สินไตรมาสที ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ ๑) งบประมาณรายจ่ายจากรายไดข้องหน่วยงาน และ ๒) งบประมาณ

รายจ่ายจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ทงั ๒ ส่วน รวม ๔๖ หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลยัมีการจดักลุ่ม

หน่วยงานตามพนัธกิจหลกัของหน่วยงานเป็น ๔ กลุ่ม ดงันี 

  ๑. กลุ่มหน่วยงานทีใหบ้ริการการศึกษาและวิชาการ ไดแ้ก่คณะ สํานกั สถาบนั 

ทงัหมด ๓๖ หน่วยงาน ประกอบดว้ยกลุ่มคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ๒๘ หน่วยงาน กลุ่มให้บริการ    

๓ หน่วยงาน และสถาบนัสาํนกัให้บริการวิชาการ ๕ หน่วยงาน 

  ๒.กลุ่มวิสาหกิจ ๘ หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาํนกังานทีมีภารกิจเฉพาะ มีหนา้ทีหลกัดา้น

การให้บริการหรือจดัหารายไดซึ้งมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ เช่น สาํนกังานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยขีันสูง สํานกังานบริหารทรัพยสิ์นและกีฬา ศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    

เป็นตน้ 

  ๓.กลุ่มหน่วยงานให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 

  ๔ กลุ่มสาํนกังานอธิการบดี 

  การรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ณ ไตรมาส ๑ สรุปสาระสาํคญั ดงันี 

  ๑. ประมาณการรายรับ ๓,๐๕๓.๒๑๘ ลา้นบาท มีรายรับจริง ๓,๐๙๐.๔๐๕ ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒ รายละเอียดประมาณการรับและรายรับจริงแยกตามประเภทของ

รายได ้พบว่ารายไดห้ลกัของมหาวิทยาลยัมาจากรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษาในกลุ่มคณะ/

สํานัก/สถาบนั และสํานักงานอธิการบดี สําหรับรายไดข้องกลุ่มหน่วยงานทีมีภารกิจเฉพาะ เช่น 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล และรายไดจ้ากการวจิยัในกลุ่มวิสาหกิจ มีรายรับจริงมากกว่า

ประมาณการรายได ้ณ สินไตรมาส ๑ 

  ๒. ประมาณการรายจ่าย ๒,๑๕๐.๔๕๓ ลา้นบาท มีรายจ่ายจริง ๑,๙๑๔.๗๑๑ ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐ พบว่า หน่วยงานทีมีรายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง มีบางหน่วยงานจดัทาํ

งบประมาณขาดดุลโดยนาํเงินสะสมมาตงัเป็นงบประมาณ และไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั

แลว้ ไดแ้ก่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์วิทยาลยัสหวทิยาการ วทิยาลยั 
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แพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ และสํานักงานธรรมศาสตร์สัมพนัธ์  กรณีหน่วยงานทีไม่ไดข้อ

อนุมติัใชเ้งินสะสมจากสภามหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ สาํนกังานสัญญา ธรรมศกัดิ เพือประชาธิปไตย  

โรงพิมพ์ มธ. และสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชันสูง นัน หน่วยงานตอ้งติดตามและ

ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณในไตรมาส ต่อไป 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

    ๖.๒ เรือง  การจัดทาํข้อเสนอการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ

  (TIPP) แผน ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

  กระทรวงการ ต่างประเทศ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เนืองด้วยทางกรมความร่วม

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินงานการจัดหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท

นานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programmer: TIPP) ซึงเป็นกลไกหลักในการ

ขบัเคลือนนโยบายทางการทูตของรัฐบาลไทย เพือใหบุ้คลากรจากประเทศกาํลงัพฒันาต่าง ๆ เขา้มา

ศึกษาในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมศกัยภาพของสถาบนัการศึกษาของประเทศไทยใหเ้ป็นที

ยอมรับในระดบันานาชาติ 

  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะจดัทาํแผนการดาํเนินงานจดัหลกัสูตรศึกษา

ระดบัปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จึงขอความร่วมมือในการ

พิจารณาจัดทําข้อเสนอหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลประกอบการจัดหลักสูตรศึกษา และจัดทํา

รายละเอียดหลกัสูตร รวมทงัระบุจาํนวนทุนและค่าใชจ่้ายทีจะรวมสนบัสนุน (Co – payment) ใน

แต่ละปี/หลกัสูตร จึงขอความร่วมมือในการพิจารณาคดัเลือกหลกัสูตรทีมหาวิทยาลยัมีความพร้อม

ทีจะจดัเป็นหลกัสูตรนานาชาติ มีความพร้อมดา้นบุคลากร และความเชียวชาญ ซึงจะยงัประโยชน์

ต่อการนาํไปประยุกตใ์ชข้อ้มูลผูรั้บทุนโดยจดัส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศภายในวนัที 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป ทงันี ฝ่ายวิชาการจะนาํเสนอส่งใหก้บัทางคณะ หากคณะใดสนใจทีจะ

เขา้ร่วมโครงการหลกัสูตรใด สามารถทีจะกรอกรายละเอียด เพือทีจะรวบรวมส่งให้กบัทางกรม

ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป 
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  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 

  ทีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงันี 

  ๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า มหาวิทยาลยัมีนโยบายเรืองการสนับสนุน

งบประมาณหรือไม่ เพราะเป็นเรืองทีสาํคญั 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณีนีเป็นการ Co-pay อาจจะไดส่้วนลด แต่

ถึงแม้จะลดแล้วหลักสูตรน่าจะยงัอยู่ได้ต่อ หมายความว่า รับเพียงครึงเดียว ขณะนีมีทุนจาก

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เขา้ใจวา่ ทุนปริญญาโทและเอกของ 

สวทช. ไม่ไดส้นบัสนุนเรืองเหล่านีโดยตรง 

  ๒. คณบดีวิทยาลยัโลกคดีศึกษากล่าวว่า กรณีนีให้ส่งโดยตรงไปทางกรมความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศเลยใช่หรือไม่ และภายในวนัที ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ใช่หรือไม่ 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า จดัส่งมาทีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยัก่อน 

และฝ่ายวิชาการจะรวบรวมทุกหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนัแลว้ส่งในภาพรวมทงัหมด ฝ่ายวชิาการไดติ้ดต่อ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศไวแ้ลว้ จะขออนุโลมใหส่้งล่าชา้ไดเ้ลก็นอ้ย จะขอใหค้ณะส่งกลบั

มาฝ่ายวิชาการภายในวนัที ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ หรือวนัที ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจะรวบรวมส่ง

ใหก้บักรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

       คณบดีวิทยาลยัโลกคดีศึกษากล่าวว่า กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะตอบ

กลบัมาเมือใด เพราะหากมีผูส้มคัร จะไดแ้จง้ให้เจา้ตวัทราบ โดยเฉพาะหากเป็นนกัศึกษาต่างชาติจะ

มีเรืองของวซ่ีาทีตอ้งดาํเนินการ 

       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าวว่า กรณีนีจะขอไปสอบถามทางตน้เรืองอีกครังว่า 

จะตอบกลบัมาเมือใด 

  ๓. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า หากจะทาํเรืองนี ใบประกาศน่าจะมีลกัษณะ

พิเศษทีจะช่วยทาํให้โปรแกรมปกติมีความพิเศษขึนมา หากพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร

ปริญญาตรี เช่น Sufficiency Economy Philosophy หรือ Food Security หากใชโ้ครงการทีมีอยูแ่ลว้ก็

ไม่ตอ้งสร้างโครงการใหม่ และในใบประกาศให้เติมคาํว่า With Emphasis ในดา้นใด จะมีตน้ทุน

การบริหารโครงการทีลดลง ไม่ตอ้งสร้างหลกัสูตรใหม่ เพราะหากสร้างหลกัสูตรใหม่กจ็ะมีอาจารย์

เพมิขึน จะทาํใหมี้ปัญหาในการบริหารจดัการ และหากมหาวทิยาลยัสามารถทีจะช่วยกใ็หร้ะบุดว้ย 



- ๔๕ - 

 

ว่า จะช่วยในเรืองใด คณะต้องการทีจะทาํ ขอให้ช่วยเสริมในส่วนนีให้กับคณะ จึงจะสามารถ

ดาํเนินการไปได ้

  ๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณีนีจะเริมในปี ๒๕๖๓ ทุนทีจะเสนอเป็น

ทุนทีจะนํามาใช้ในปีการศึกษาหน้า ย ังมีเวลา และในส่วนของปริญญาบัตรทีคณบดีคณ ะ

เศรษฐศาสตร์เสนอ จะไปหารือว่า ติดระเบียบขอ้ใดหรือไม่ทีจะเพมิขอ้ความในปริญญาบตัรใหม้ีคาํ

วา่ Emphasis หรือ Major ขึนมา ซึงปกติจะทาํไม่ได ้
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท ี ๗  เรืองอนื ๆ 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท ี ๘  เรือง  กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครังต่อไป 

  ประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลยัขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยั ครังที ๙/๒๕๖๒ ในวนัพุธที ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมสัญญา  ธรรมศกัดิ ตึกโดม ชนัสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 

  จึงเสนอทีประชุมเพอืทราบ 
 

  มตทิปีระชมุ 
  ทีประชุมรับทราบ 
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