มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
--------------------รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนยรังสิต
------------------------ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ
๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรี ชา
๗. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ
๘. นายมานิจ
๙. ดร.วีรวัฒน์
๑๐. นายสุ จริ ต
๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษ หิ รัญ
๑๒. นายอภัย
๑๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก
๑๔. รองศาสตราจารย์ เกศินี
๑๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท

เศรษฐบุตร
ณ นคร
เลิศไพฑูรย์
จันทลักขณา
ชัยสูตร
สุ วรรณทัต
วะสี
สุ ขสมจิตร
กาญจนดุล
ปั จฉิ มนันท์
รดีศรี
จันทนจุลกะ
เหล่าธรรมทัศน์
วิฑูรชาติ

นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
วาณิ ชยเศรษฐกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
วังศกาญจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
รุ จิวชิ ชญ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร

-๒๑๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล
บุษบา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๐. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต
เอกจริ ยกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๒. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
๒๓. นางสุ พรรณ์
ว่องรักษ์สตั ว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
๒๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา
เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๕. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิ ทธ์
๒. นายพิชยั
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา
๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศักดิ์ชยั

คูวฒั นาชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
ชุณหวชิร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
วรัญญูวฒั นา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร (ลาประชุม)
คุณธรรมดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์
และประธานสภาอาจารย์ (ลาประชุม)
วงศกิตติรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์ (ลาประชุม)

-๓๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์

ประเสริ ฐสุ ข กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์ (ลาประชุม)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา
๗. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล
๙. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
๑๐. นางพรพิมล
๑๑. นางนุชริ นทร์
๑๒. นายนัทธี
๑๓. นางผกาพันธ์

เทพชัยศรี
ศิริไกร
ฉิ มอ้อย
วิศเวศวร
วิสุวรรณ
ติระสังขะ
รัฐอมฤต
รุ จิวชิ ชญ์
สาริ สุต
บุญศิริ
ชลูดดง
ฤทธิ์ดี
โสดามุข

๑๔. นายสมศักดิ์

ปฏิสงั ข์

๑๕. นางสาววรรณพรรณ
๑๖. นางสาวมยุลี
๑๗. นายภูมินาถ
๑๘. นายอดิศร
๑๙. นางสาวรักษิณา

นาคสังข์
สุ ดสระ
สวัสดี
เพชรคุม้
แสงศรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารและยัง่ ยืน
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
หัวหน้างานอัตรากําลัง
หัวหน้างานการคดีและร่ างระเบียบ
รักษาการในตําแหน่งเลขานุการสํานักงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สู ง
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง แจงการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หวั หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ก ํา หนดห้ า มบุ ค คลดํา รงตํา แหน่ ง นายกสภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาหรื อกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันเกินจํานวนที่ระบุในข้อ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ฯ และห้ามมิให้ผูด้ าํ รงตําแหน่ งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทน เบี้ ยประชุ ม หรื อสิ ทธิ ประโยชน์
อื่นใดนอกเหนื อจากที่ได้รับในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรื อกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้ นแล้ ว แต่ ก รณี เว้น แต่ จ ะเป็ นไปตามระเบี ย บหรื อหลั ก เกณฑ์ ที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบ นั้น
กระทรวงศึ กษาธิ การได้จดั ประชุ มเพื่อชี้ แจงนโยบายการดําเนิ นงานตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฯ แล้ว เมื่ อ วัน ที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ร ายละเอี ย ด ดัง นี้
๑. ตามคํา สั่ง หัว หน้า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ฯ ในวรรคสอง ข้อ ๓ กํา หนดว่า
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งนายกสภาสถาบันอุดมศึ กษาหรื อกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ งไม่มี
สิ ทธิ ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจากที่ได้รับในฐานะนายกสภา
สถาบันอุด มศึ กษาหรื อกรรมการสภาสถาบันอุ ดมศึ กษาจากสถาบัน อุดมศึ กษาแห่ งนั้น จึ งหมายถึ ง
เฉพาะกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นที่ถูกห้าม
มิ ใ ห้ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทน หรื อ เบี้ ย ประชุ ม หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ใดจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง นั้น
นอกเหนื อจากที่ได้รับในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรื อกรรมการสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
กล่ า วคื อ หากเป็ นกรรมการสภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง ในฐานะบุ ค ลากรภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น เช่น กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการประเภทคณาจารย์ประจําหรื อกรรมการ
ประเภทผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ยังมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดในฐานะอื่น
ที่เป็ นอยูจ่ ากสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ต่อไป
๒. กรณี ที่กรรมการสถาบันอุดมศึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการประจํา
คณะ สถาบัน สํานัก หรื อตําแหน่ งต่าง ๆ ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง เช่น ประธานกรรมการหรื อ
ประธานอนุ กรรมการ จะมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่น้ ัน เห็ นว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งจะให้อาํ นาจแก่สภาสถาบันอุดมศึกษาในการกํากับดูแลให้การบริ หารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นไปตามกฎหมายโดยเคร่ งครัด โดยกําหนดให้อธิ การบดีเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด

-๕ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ดัง นั้ น การแต่ ง ตั้ง ให้ น ายกสภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาหรื อกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาไปทําหน้าที่ใด ๆ ที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การบริ หารของอธิ การบดีกจ็ ะทําให้การทําหน้าที่ใน
บทบาทของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรื อกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาขาดความเป็ นกลาง เว้นแต่
จะได้รับแต่งตั้งจากสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ไปทําหน้าที่ใด ๆ ที่เป็ นภารกิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา
และอยู่ใ นอํานาจของสภาสถาบันอุด มศึ กษาโดยตรง สามารถดําเนิ นการได้ เช่ น การเป็ นประธาน
กรรมการ/คณะทํางาน/กรรมการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เป็ นต้น และเมื่อเป็ นเช่นนี้ สามารถ
มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน หรื อเบี้ยประชุม หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดในฐานะนั้น ๆ ได้
๓. ผูท้ ี่ ด าํ รงตํา แหน่ ง นายกสภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจะสามารถได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ํา รง
ตําแหน่ งอธิ การบดี หรื อผูบ้ ริ หารในสถาบันอุดมศึ กษาอื่ น ๆ หรื อในทางกลับกัน ผูท้ ี่ ดาํ รงตําแหน่ ง
อธิ การบดีหรื อผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษาแห่ งนั้น จะสามารถได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งนายกสภา
สถาบันอุดมศึ กษาแห่ งอื่นได้หรื อไม่น้ ัน เห็ นว่า แม้แต่ขอ้ ๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบ
แห่ งชาติฯ จะไม่ได้กาํ หนดครอบคลุมถึงประเด็นดังกล่าว แต่เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะตําแหน่ งอธิ การบดีถือเป็ นตําแหน่ งบริ หารสู งสุ ดของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่
นั้นอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา ฉะนั้น การแต่งตั้งให้อธิ การบดีของสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ ง
หนึ่ งไปดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ งอื่น หรื อในทางกลับกันการแต่งตั้งให้นายกสภา
สถาบันอุดมศึ กษาแห่ งหนึ่ งไปดํารงตําแหน่ งอธิ การบดี ของสถาบันอุดมศึ กษาแห่ งอื่ น ในช่ วงเวลา
เดี ยวกันย่อมมี ผลทําให้ผูด้ าํ รงตําแหน่ งอธิ การบดี ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในตําแหน่ งอธิ การบดี ได้
เต็มเวลา ซึ่งขัดต่อหลักการดํารงตําแหน่งบริ หารสู งสุ ดขององค์กร จึงไม่อาจทําได้
๔. ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่ งประธานกรรมการการอุดมศึ กษาหรื อกรรมการการอุดมศึกษาจะ
สามารถดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาได้หรื อไม่น้ นั เห็นว่า โดยบทบาทของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็ นองค์กรตามกฎหมายที่มีหน้าที่ในการกําหนดและกํากับติดตามให้การจัดการศึกษาซึ่ ง
เป็ นบทบาทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและสภา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นกลาง จึงไม่ควรเสนอแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการการอุดมศึกษาหรื อกรรมการการอุดมศึกษาไปดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรื อ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา เพราะอาจส่ งผลต่อการขัดกันของอํานาจหน้าที่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ีประชุม
รับทราบ

-๖๑.๒ เรื่อง ปฏิทนิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๐
อธิ การบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยขอเสนอปฏิทินการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้
เดือน
วันประชุม (วันจันทร์ )
มกราคม
๒๓
กุมภาพันธ์
๒๗
มีนาคม
๒๗
เมษายน
๒๔
พฤษภาคม
๒๒
มิถุนายน
๒๖
กรกฎาคม
๒๔
สิ งหาคม
๒๘
กันยายน
๒๕
ตุลาคม
๓๐
พฤศจิกายน
๒๗
ธันวาคม
๒๕
กําหนดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
มติท่ีประชุม
รับทราบ
๑.๓ เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
อธิ การบดีแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า หน่ วยงานต่าง ๆ ได้นาํ เอกสารมาแจกในที่ประชุ ม
จํานวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. จุลสารธรรมศาสตร์ ฉบับพิเศษ “ทรงเป็ นดวงธรรมนําทางให้ ธ สถิตในดวงใจโดม
นิรันดร์” จัดทําโดย งานสื่ อสารองค์กร มธ.
๒. จุลสาร SIIT NEWS ปี ที่ ๒๑ ฉบับที่๒ เดือนมิถุนายน ๒๐๑๖ จัดทําโดย สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓. จุ ล สารฉบับ ปฐมฤกษ์ ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๘ “ต้น กล้า ธรรมศาสตร์ ” จัด ทํา โดย
โรงเรี ยนอนุ บ าลแห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ใ นพระอุ ป ถัม ภ์ ข องสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาธิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์

-๘สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ีประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจ
รายงานการประชุ มและติ ดตามมติ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๘
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ได้ด าํ เนิ น การตรวจรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งฉบับพิจารณาลับ ฉบับย่อและฉบับสมบูรณ์แล้ว จึ งขอเสนอรายงาน
ฉบับย่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ส่ วนรายงานการประชุ มฉบับสมบูรณ์จะได้นาํ ไปไว้ประจําห้อง
ประชุม หากมีขอ้ แก้ไขประการใด ขอได้แจ้งฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
๔.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจ
รายงานการประชุ ม และติ ด ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ที่
๑๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ดําเนิ น การตรวจรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๙
ฉบับพิจารณาลับ ซึ่งมีจาํ นวน ๑๐ หน้า ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่ า วว่ า รายงานในหน้ า ๗ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๕ เรื่ อง ขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ขอแก้ไข จากเดิม “ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ” เป็ น “ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป”

-๘มติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับโดยมีการแก้ไข
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแตงตัง้ ตําแหนงทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
อธิ การบดี แถลงว่า คณะกรรมการที่ ปรึ กษาและพิจารณาตําแหน่ งวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้นาํ เสนอผลการพิจารณา ผูส้ มควรดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อธิ ก ารบดี ก ล่ า วว่า สถาบัน เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธรได้แ ยกระบบการพิ จ ารณา
ตําแหน่งทางวิชาการแยกดําเนินการจากระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดาํ เนิ นการใน
รู ปแบบเดียวกัน ซึ่ งในการประชุมครั้งต่อไป จะมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จัดทํา
รู ปแบบเอกสารนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เหมือนกับของมหาวิทยาลัย คือ ระบุวนั ที่ขอตําแหน่ งให้
ชัดเจน
มติท่ีประชุม
อนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการของสถาบัน เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ดร.พิ ษณุ ตู้จิน ดา ดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศ วกรรมและ
เทคโนโลยีเคมีชีวภาพ
๒. Dr.Amin Eisazadeh ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีโยธา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงรางองคกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Organizational Profile: OP)
ปการศึกษา ๒๕๕๘
อธิการบดีกล่าวว่า โครงร่ างองค์กร (Organizational Profile: OP) นั้น มหาวิทยาลัยมี
นโยบายในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความ
เป็ นเลิศ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป ดังนั้น ในการดําเนินการในเรื่ อง EdPEx จะต้อง

-๙ทราบถึงรายละเอียดของโครงร่ างองค์กรของมหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึ กษาแถลงว่า EdPEx เป็ นเครื่ องมื อที่ ใ ช้พฒ
ั นา
องค์ก ร เห็ น ว่า ในการพัฒ นาองค์ก รนั้น จํา เป็ นต้อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดของโครงร่ า งองค์ก ร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ลักษณะองค์กร
๑.๑ สภาพแวดล้อมขององค์กร ประกอบด้วย
(๑) หลักสู ตร และบริ การ
(๒) พันธกิจ วิสยั ทัศน์และค่านิยม
(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
(๔) สิ นทรัพย์
(๕) กฎระเบียบ ข้อบังคับ
๑.๒ ความสัมพันธ์ระดับองค์กร ประกอบด้วย
(๑) โครงสร้างองค์กร
(๒) ผูเ้ รี ยน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(๓) ผูส้ ่ งมอบและคู่ความร่ วมมือ
๒. สภาวการณ์ขององค์กร ประกอบด้วย
๒.๑ สภาพด้านการแข่งขัน
(๑) ลําดับการแข่งขัน
(๒) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
๒.๒ บริ บทเชิ ง กลยุ ท ธ์ เกี่ ย วข้อ งกับ ความท้า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ในเรื่ องการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร และการปฏิบตั ิการ การพัฒนาการจัดการเชิ งระบบด้วยการใช้มูลจริ งในการ
ตัดสิ นใจ การเพิ่มประสิ ทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรี ยนการสอนให้เป็ น Active Learning ด้วยการพัฒนาอาจารย์ในเรื่ องการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่ การ
รักษาเสถียรภาพของภาพลักษณ์ มธ. และเกี่ยวกับความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ คือ มธ. มีชื่อเสี ยงยาวนาน
เป็ นที่รู้จกั อาจารย์มีความสามารถและมีชื่อเสี ยง ความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษา และเครื อข่ายศิษย์เก่า
บุคลากรมีความในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- ๑๐ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า
ขอเสนอโครงสร้ างเพิ่มเติ ม
หากพิจารณาสังคมปั จจุบนั ซึ่ งมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมที่มี
การเชื่ อมโยงและมีความสลับซับซ้อนส่ งผลกระทบถึงการทํางานให้ได้ผล หากดูสถานการณ์ทวั่ ไปใน
ปั จจุบนั ทั้งในสหรัฐอเมริ กาและประเทศในทวีปยุโรปที่มีการทํางานรู ปแบบเดิม ๆ ซึ่ งไม่บรรลุผลสําเร็ จ
เพราะสังคมในปั จจุบนั มี ความสลับซับซ้อนและยากลําบากค่อนข้างมาก การใช้องค์ความรู้ และการ
วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ แต่จาํ เป็ นต้องใช้การเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิในสถานการณ์
จริ ง และมีผวู ้ เิ คราะห์ชาวอังกฤษ Mr.Robert Chambers ทําการวิเคราะห์วา่ เพราะเหตุใดการพัฒนาต่าง ๆ
จึ งไม่ประสบผลสําเร็ จ และได้บทสรุ ปว่า เป็ นเพราะการใช้องค์ความรู ้ โดยไม่ได้เรี ยนรู ้ จากการใช้
สถานการณ์จริ ง จึงไม่ประสบผลสําเร็ จ เพราะฉะนั้นการเรี ยนรู้ ใหม่ คือการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในหลาย ๆ
ฝ่ ายที่จะประสบความสําเร็ จในสถานการณ์จริ ง และใช้ศาสตร์ ต่าง ๆ ร่ วมกัน ที่เรี ยกว่า Delivery Science
คือ สมมติที่สามเพื่อจะทําให้ประสบผลสําเร็ จ
๒. ศาสตราจารย์ หิ รัญ รดี ศรี กล่าวว่า สําหรั บโครงร่ างองค์กร มธ. นั้น คล้าย ๆ กับ
จะนําไปสู่ การทําแผนปฏิบตั ิการของ มธ. โดยการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
๓. รองศาสตราจารย์ เกศิ นี วิฑูรชาติ กล่าวว่า ในส่ วนสิ นทรั พย์ของ มธ. ในเอกสาร
ประกอบการประชุม ยังขาดที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ซอยงามดูพลี และหอพักรัชดาภิเษกที่ตลิ่งชัน ขอให้
เพิ่มเติมให้ครบด้วย
๔. ประธานกล่าวว่า เรื่ องของที่ดินทั้งหมดของ มธ. จําเป็ นจะต้องระบุไว้ในโครงร่ าง
องค์กรด้วยหรื อไม่
๕. อธิ การบดีกล่าวว่า ในส่ วนของที่ดินของ มธ. ให้ใส่ ในโครงร่ างองค์กรเท่าที่จาํ เป็ น
และสํา คัญ เท่ า นั้น และขอรั บ ไปพิ จ ารณาว่า การเขี ย นโครงร่ า งองค์ก รต้อ งมี ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ ให้
ครบถ้วน แต่การดําเนินการอาจจะดําเนินการในส่ วนที่จาํ เป็ นเท่านั้น
๕. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กล่าวว่า สถาบันการศึกษามีแนวโน้มที่จะเป็ นไป
ทางธุ รกิ จการค้ามากขึ้น เช่ น ใช้คาํ ว่าลูกค้า หากเปรี ยบลูกศิ ษย์เสมื อนเป็ นลูกค้า เห็ นว่าไม่น่าจะเป็ น
คุณภาพการศึกษาที่เป็ นอนาคตของประเทศในการสร้างผูน้ าํ และนํามาเปรี ยบเทียบเป็ นลูกค้าตั้งแต่แรก
จิตวิญญาณในทางด้านคุณภาพของจิตใจนั้น ไม่แน่ใจว่าจะเป็ นทิศทางของการวัดคุณภาพทางการศึกษา
สําหรับการแข่งขันในการสร้างความเข้มแข็งต่อตนเอง ซึ่ งจะต้องดําเนินการอย่างเต็มความสามารถหรื อ
อาจจะเรี ยกว่า ๑๐๐% แต่หากคําว่า “แข่งขัน” มีความหมายเชิงธุรกิจ เห็นว่า ไม่น่าเหมาะสมสําหรับ

- ๑๑ สถาบันการศึกษา และในเรื่ องสภาวะขององค์กร ทําให้เกิดคําถามว่า เพราะเหตุใด มธ. จึงเปรี ยบเทียบ
กับ Seoul National University ของสาธารณรัฐเกาหลี มธ. มีรากเหง้าของการพัฒนาอย่างไร จึงนําไป
เที ยบจับคู่กนั อย่างที่ นําเสนอ เพราะเหตุ ใดจึ งจัดคู่เที ยบเช่ นนี้ ขอสอบถามรองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาว่า หากเปรี ยบเทียบงบประมาณระหว่าง Seoul National University มีงบประมาณ
ประจําปี จํานวนเท่าใด และ มธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี จากรั ฐบาลปี ละเท่าใด เพราะ
เหตุ ใดจึ งนํามาจัดเป็ นคู่เที ยบของ มธ. และเพราะเหตุใด มธ. จึ งไม่จดั คู่เที ยบกับมหาวิทยาลัย UPM
(University Putra Malaysia) ในเรื่ องการจับคู่เทียบ ใช้หลักเกณฑ์อย่างไร
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า เรื่ องของการจัดคู่เที ยบนั้น เพื่อ
สร้างความมุ่งหมายที่จะทําการพัฒนาตนเอง มิได้เป็ นในแง่ที่จะทําการแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะ สําหรับ
หลักการในการหาคู่เทียบ คือการหาคู่เทียบที่จะทําให้ มธ. พัฒนาในทิศทางที่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัย
ไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เช่น ในขณะที่เป็ นวิทยากรนําเสนอเรื่ องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เกณฑ์ EdPEx ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยก็เห็นพ้องต้องกันว่า Seoul National University นั้น มีพ้ืนฐาน
คล้ายๆ กัน และมีการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ ว
๖. รองศาสตราจารย์ เกศิ นี วิฑูรชาติ กล่าวว่า สําหรั บความสัมพันธ์ระหว่าง มธ. กับ
Seoul National University นั้น มีความใกล้ชิดสนิ ทสนมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
หลากหลายคณะ เช่ น คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา และมีความใกล้ชิด ประเด็นที่สาํ คัญคือ นอกจากพื้นฐานการพัฒนาที่มีความใกล้เคียงกัน คือ
การเป็ น Competitive University เช่นเดียวกัน และคณะทางด้านบริ หารธุ รกิจของ Seoul National
University กับคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชีมีการพัฒนาที่มีความใกล้เคียงกันและได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับนานาชาติหรื อที่เรี ยกว่า AACSB เช่นเดียวกัน ประเด็นที่สาํ คัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล จากมหาวิ ท ยาลัย คู่ สั ญ ญาเพื่ อ ใช้ ใ นการกํา หนดมาตรฐาน หรื อใช้ใ นการ
เปรี ยบเทียบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้น้ นั มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างสู งมาก และเห็นว่าจะทําให้เกิดประโยชน์
ในการดําเนินงานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า สําหรับคําว่า “ลูกค้า” ถือเป็ นคํา
เรี ยกของภาคธุ รกิ จหรื ออาจจะหมายความรวมถึ งผูร้ ั บประโยชน์ก็ได้ เพราะฉะนั้น มธ. มี การสร้ าง
หลักสู ตรและบริ การต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อที่จะทําให้นกั ศึกษาได้รับประโยชน์ต่าง ๆ หรื อได้รับประสิ ทธิ ผล
จากการเรี ยนรู้และมีองค์ความรู ้ที่เพียงพอ ฉะนั้น จึงควรใช้คาํ ว่า “นักศึกษา” และ “ผูร้ ับบริ การอื่น” แทน
คําว่า “ลูกค้า”

- ๑๒ ๗. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กล่าวว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
กล่าวมานั้น เป็ นเรื่ องดี ขอสนับสนุนว่า Seoul National University นั้น ถือว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความ
เจริ ญก้าวหน้า หาก มธ. เทียบกับ Seoul National University ถือเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะชาวเกาหลีมีระเบียบ
วินยั เคร่ งครัด วัฒนธรรมต่าง ๆ มีความคล้ายคลึงกับชาวญี่ปุ่นค่อนข้างมาก จึงทําให้เกิดคําถามว่า เหตุใด
มธ. จึงกําหนดคู่เทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ เมื่อพิจารณาจากนิ สัย วัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
ชาวไทย มี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ ชาวมาเลเซี ย มากกว่า สิ ง คโปร์ แ ละฟิ ลิ ป ปิ นส์ และหากทํา การศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบที่สามารถนําผลลัพธ์ออกมาใช้ได้โดยตรง ในบางครั้งได้นาํ มหาวิทยาลัยในประเทศสิ งคโปร์
เปรี ยบเที ย บกับ มหาวิ ท ยาลัย ต่ า ง ๆ ของประเทศไทยอยู่ เ สมอ ขอสอบถามว่ า งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศสิ งคโปร์ น้ นั ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อปี จํานวนเท่าใด ปรากฏว่า
งบประมาณของมหาวิ ท ยาลัย ในประเทศสิ ง คโปร์ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว เท่ า กับ งบประมาณต่ า ง ๆ ทุ ก
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยทั้งหมด เพราะฉะนั้น การเปรี ยบเที ยบจําเป็ นต้องทําการวิเคราะห์เชิ ง
คุณภาพให้มาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องประเพณี วัฒนธรรม ลักษณะนิ สัย เป็ นต้น เพื่อที่จะทําการแลกเปลี่ยน
ข้อมู ลซึ่ งจะตรงกับประเด็นความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้ น เห็ นว่า ประเทศเกาหลี มีความแตกต่ างกับ
ประเทศไทยค่อนข้างมาก
อธิ การบดีกล่าวว่า สําหรับคู่เทียบนั้น มธ. อาจจะเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยแห่ งใดก็
สามารถทําได้ แต่ที่เลือก Seoul National University เพราะ QS University Ranking อยูใ่ นลําดับที่ดี อีก
ทั้ง มีความคล้ายคลึงกับ มธ. เป็ น Competitive University รวมทั้งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ เพราะมีบางมหาวิทยาลัย มธ. ขอเป็ นคู่เทียบก็ไม่
ให้ความร่ วมมื อ ส่ วนเรื่ องมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซี ยหรื อสิ งคโปร์ น้ ัน มี ชื่อเสี ยงและให้การ
ยอมรับไม่เทียบเท่า Seoul National University
๘. ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความเป็ นมาของ
Seoul National University นั้น หากพิจารณาในด้านองค์ความรู ้ถือว่าเป็ นที่ยอมรับ แต่ความเป็ นมาใน
อดีตของ Seoul National University นั้นยังไม่เป็ นที่รู้จกั มากเท่าที่ควร
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษากล่ าวว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.จรั ญ
จันทลักขณา กล่าวมานั้น มีความสนใจเรื่ อง Culture ที่แตกต่างกันระหว่าง มธ. กับ Seoul National
University จะมีวิธีการจัดการอย่างไร หากคนไทยมีความเป็ นระเบียบวินยั แตกต่างจากประเทศเกาหลี
และญี่ปุ่น และถ้า มธ. มีความต้องการที่จะทําการปรับปรุ งและส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่มีการตั้งเป้ าหมาย
ระเบียบวินยั เพิ่มมากยิง่ ขึ้น แต่ตอ้ งไม่ลืมความเป็ นไทย ดังนั้น ขอเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

- ๑๓ ของคนไทย คือ การหาความสมดุลในการพัฒนาที่ทาํ ให้คนไทยอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
๙. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า กรณี คู่เปรี ยบเทียบ หาก มธ.
จะเพิ่ ม คู่ เ ปรี ย บเที ย บอี ก มหาวิ ท ยาลัย หนึ่ งได้ห รื อ ไม่ ประเด็น ที่ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลัย เสนอ
แลกเปลี่ยนความรู้กนั ส่ งผลทําให้มีแนวความคิดที่ลึกซึ้ งมากยิ่งขึ้นในเรื่ องการเปรี ยบเทียบคู่มากยิ่งขึ้น
ขอเสนอคู่เปรี ยบเทียบอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ ง คือ University of Malaya เพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีสิ่งที่
คล้ายคลึงและใกล้ชิดกับประเทศไทย โดยหากเปรี ยบเทียบอดีตที่ผา่ นมาปรากฏว่า ชาวมาลายูมีสิ่งที่ดอ้ ย
กว่าคนไทยอีก แต่ปัจจุบนั รายได้ต่อหัวของชาวมาเลเซี ยมีรายได้มากกว่าเกือบเป็ นเท่าหนึ่ งของชาวไทย
ภายในระยะเวลาอีกไม่นานสภาพเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซี ยจะเทียบเท่าเศรษฐกิจประเทศของไทย
ทั้ง ๆ ที่ความเป็ นมาของชาวมาเลเซี ยไม่มีความแตกต่างจากประเทศไทย แต่อาจจะเป็ นเพราะการบริ หาร
จัดการของประเทศมาเลเซียได้ประสบผลสําเร็ จมากกว่าประเทศไทย จึงขอเสนอให้เพิ่มคู่เปรี ยบเทียบอีก
แห่ งหนึ่ ง โดยทําให้เป็ นสามเส้า ถ้าเทียบกับความเป็ นจริ งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร แต่สามารถหาวิธีการ
บริ หารจัดการที่สามารถทําให้มีสภาพที่ดีข้ ึนพอสมควร University of Malaya แต่ถา้ ต้องการเปรี ยบเทียบ
คู่ กับ มหาวิท ยาลัย ที่ มีพ้ืน ฐานที่ คล้ายคลึ งกับ มธ. และอยู่ใ นทวีปเอเชี ยเช่ น เดี ย วกัน แต่ มีม าตรฐาน
ใกล้เคียงกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย Seoul National University วิธีการดังกล่าวจะทําให้เกิดมีพ้ืนฐาน
ทางด้านการเปรี ยบเทียบที่ดีข้ ึน
๑๐. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับคู่เทียบต่าง ๆ ได้ค่อนข้างมาก แต่ถา้ จะมองในเชิงประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต
เห็ นว่า ควรหาผูท้ ี่ มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญมาดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
ตัวอย่างเช่น นายวิรไท สันติประภพ ในสมัยก่อนดํารงตําแหน่งผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทย ได้เคย
เสนอความเห็นโครงการความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย Harvard University กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศจี นให้ทาํ งานร่ วมกัน หากมองในอนาคต มธ. จะทํางานร่ วมกับมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก ปัจจุบนั ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการพัฒนาประเทศค่อนข้างมาก
และสหรัฐอเมริ กาก็ไม่สามารถละทิ้งได้ ดังนั้น หากทําเป็ นคู่เปรี ยบเทียบสามเส้า โดยมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้ และทํางานร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศจีนกับสหรัฐอเมริ กา และ มธ. อยู่เป็ น
ศูนย์กลาง ทําหน้าที่ เป็ นตัวเชื่ อมและแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย จะทําให้เกิ ดประโยชน์
มากยิง่ ขึ้น
อธิ การบดี กล่าวว่า ประเด็นคู่ เปรี ยบเที ยบนั้น มหาวิทยาลัยขอรั บข้อสังเกตจากที่
ประชุมไปพิจารณาในการเพิ่มคู่เปรี ยบเทียบเพิ่มขึ้นให้มากกว่า ๑ มหาวิทยาลัย

- ๑๔ -

มติท่ีประชุม
อนุ มตั ิ โครงร่ างองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Organizational Profile: OP)
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติกําหนดอํานาจหนาที่และแบงหนวยงานภายในสวนงานของคณะ
วิทยาลัยและสํานักงานที่มีหนาที่บริการและสนับสนุนการบริหาร (สํานักงานอธิการบดี
เดิม) เพิ่มเติม
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์แถลงว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศจัดตั้งคณะ
วิทยาลัย และสํานักงานที่มีหน้าที่ให้บริ การและสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย (สํานักงานอธิ การบดี
เดิ ม) โดยอํานาจหน้าที่ และการแบ่งหน่ วยงานภายในส่ วนงานอธิ การบดี โดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดและออกเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอขอความ
เห็นชอบไปแล้ว จํานวน ๓๘ หน่วยงาน นั้น บัดนี้ มีคณะ วิทยาลัย จํานวน ๓ หน่วยงาน และส่ วนงานใน
สังกัดสํานักงานบริ หารวิชาการและพัฒนานักศึกษา (สํานักงานอธิการบดีเดิม) ที่เหลือ ๑ ส่ วนงาน ขณะนี้
ได้จดั ทําโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเสร็ จแล้ว และท่านอธิ การบดีเห็นสมควรให้เพิ่มหน่วยงานใน
สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ อีก ๑ หน่วยงาน คือ งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ จึงขอเสนอกําหนดอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. คณะ วิทยาลัย จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ ออกเป็ น ๔ งาน
(๑) งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(๒) งานบริ การการศึกษาและประกันคุณภาพ
(๓) งานบริ การวิชาการและวิจยั
(๔) งานบริ หารการเงินและแผนงาน
๑.๒ คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ ออกเป็ น ๔ งาน
(๑) งานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๒) งานวางแผน การคลัง และพัฒนาคุณภาพ
(๓) งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
(๔) งานวิจยั วิเทศสัมพันธ์ และสื่ อสารองค์กร

- ๑๕ ๑.๓ วิทยาลัยนวัตกรรม แบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ ออกเป็ น ๔ งาน
(๑) งานบริ การการศึกษา
(๒) งานบริ หารและธุรการ
(๓) งานการคลังและทรัพย์สิน
(๔) งานวิจยั และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. สํานักงานที่มีหน้าที่ให้บริ การและสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย (ส่ วนงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีเดิม ) ดังนี้
๑. สํานักงานบริ หารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ๓ ส่ วนงาน ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักฯ ไปแล้ว
๒ ส่ วนงาน คือ กองบริ การการวิจยั กองกิจการนักศึกษา และเสนอเพิ่มอีก ๑ ส่ วนงาน คือ กองบริ หาร
วิชาการ โดยขอแบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็ น ๔ งาน ดังนี้
(๑) งานหลักสู ตรสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
(๒) งานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสุ ขศาสตร์
(๓) งานส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
(๔) งานบริ หารวิชาการศึกษาทัว่ ไป
๒. สํานักงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และกฎหมาย ซึ่ งประกอบด้วย ๒ ส่ วนงาน คือ
กองทรัพยากรมนุษย์ และกองนิ ติการ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบให้กองทรัพยากรมนุษย์
แบ่งหน่ วยงานภายในออกเป็ น ๔ งานไปแล้ว และอธิ การบดีเห็นสมควรให้งานพิจารณาตําแหน่ งทาง
วิ ช าการ ซึ่ งเดิ ม สั ง กัด กองบริ ก ารวิ ช าการไปสั ง กัด กองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แต่ เ นื่ อ งจากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้ งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่ อ วัน ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
ได้เห็ นชอบให้การแบ่งหน่ วยงานภายในส่ วนงาน มี ได้ไม่เกิ น ๔ งาน จึ งขออนุ มตั ิ ให้กองทรั พยากร
มนุษย์ มี ๕ งาน เป็ นกรณี พิเศษ ดังนี้
(๑) งานบริ หารบุคคลและทะเบียนประวัติ
(๒) งานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ
(๓) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๔) งานสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์
(๕) งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- ๑๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติท่ีประชุม
อนุ มั ติ ก ารขอกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการแบ่ ง หน่ วยงานภายในของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม กองบริ ก ารวิชาการ โดยอนุ มตั ิ เพิ่มงาน
พิ จ ารณาตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการเป็ นหน่ ว ยงานภายใน สั ง กัด กองทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งจะทํา ให้ มี
๕ งาน เป็ นกรณี พิเศษ ตามที่เสนอ
๕.๓ เรื่อง สรุปผลการจัดบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๕๘
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั แถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิให้คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
จัดโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปี การศึกษา ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ ฝ่ ายวิจยั ได้สรุ ปผล
การจัดบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งสิ้ น ๒๕ หน่วยงาน จํานวน
๔๓ โครงการ และดําเนินการได้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ แต่มีขอ้ สังเกตจากการจัดโครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คมระดับสถาบัน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. ในกรณี ที่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มีการเปลี่ยนผูบ้ ริ หารจะส่ งผลให้การจัดโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คมระดับสถาบันเปลี่ยนไปตามนโยบายของผูบ้ ริ หารชุดใหม่ ซึ่งทําให้การจัดบริ การ
วิชาการแก่สงั คมระดับสถาบันขาดความต่อเนื่อง
การแก้ปัญหาเบื้องต้น คณะกรรมการบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ได้แจ้ง
เจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ให้ประสานงานกับผูบ้ ริ หารชุดใหม่ ขอให้คงการจัดบริ การวิชาการแก่
สังคมระดับสถาบันตามแผนการจัดบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ปี การศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ ผูบ้ ริ หารคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ควรทําความเข้าใจและให้ความสําคัญ
กับการจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน เพราะเมื่อแผนการจัดบริ การวิชาการแก่สังคม
ระดับสถาบันได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ควรดําเนินการตามแผน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยั ที่ไม่
สามารถจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบันได้ตามแผนที่ ได้รับอนุ มตั ิ คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน ต้องทําบันทึกชี้แจงเหตุผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
๒. ในกรณี ที่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจัดบริ การวิชาการแก่
สังคม ซึ่ งเจ้าหน้าที่ใหม่อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทําโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมระดับ
สถาบัน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามปฏิทินกิจกรรม

- ๑๗ การแก้ปัญหาเบื้องต้น คณะกรรมการบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ช่วยให้
คําปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจใน
การจัดบริ การวิชาการแก่สงั คมระดับสถาบัน และให้สามารถปฏิบตั ิตามปฏิทินกิจกรรมได้ทนั ตามเวลาที่
กําหนด
ข้อเสนอแนะ เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดบริ การวิชาการแก่สังคมใหม่ ควร
ให้เจ้าหน้าที่คนเดิม ถ่ายทอดงานหรื อสอนงานและเป็ นพี่เลี้ ยงจนกว่าเจ้าหน้าที่ ใหม่จะมีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิ บตั ิ งาน หรื ออาจมี การจัดทําคู่มือการให้บริ การวิชาการแก่ สังคมของคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ได้ศึกษาก่อนการปฏิบตั ิ
๓. บางคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ไม่ปฏิ บตั ิตามปฏิ ทินกิ จกรรมการให้บริ การวิชาการแก่
สังคมระดับสถาบัน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ ก่อให้เกิ ดปั ญหาไม่สามารถรายงานผลการจัดบริ การ
วิชาการแก่สงั คมระดับสถาบันและจัดหาเอกสารอ้างอิงได้ตามเวลาที่กาํ หนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่ าวว่า การจัดโครงการบริ การวิช าการแก่ สังคมระดับหน่ วยงานในแต่ ล ะ
ปี การศึกษา กรณี หน่ วยงานเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารใหม่ มหาวิทยาลัยควรจะได้เสนอแนะให้ดาํ เนิ นการ
ตามโครงการที่หน่วยงานได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยไว้โดยต่อเนื่องจนสิ้ นสุ ดระยะโครงการก่อน
และเรื่ องดังกล่าวมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

มติท่ีประชุม
อนุมตั ิผลการจัดบริ การวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิจัย แถลงว่า ฝ่ ายวิจัย ขอเสนอแผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คมระดับ
สถาบัน ปี การศึ กษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของชุ มชนและคณะ/สํานัก/สถาบัน
ต่าง ๆ จํานวน ๒๗ หน่วยงาน รวม ๓๗ โครงการ ดังนี้
๑. คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมเผยแพร่ กฎหมายแก่ประชาชน
ในชนบท ชุมชน ต่างจังหวัด
๒. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการเสริ มความคิด
ติดปี กวิชาชีพนักบัญชี และโครงการบริ การเพื่อสังคม (CONC Thamasat Forum)

- ๑๘ ๓. คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิ ปไตย
สําหรับครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๔. คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน ๒ โครงการ คื อ โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ สําหรั บ
ครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา และโครงการสัมมนาทางวิชาการ
๕. คณะสัง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ จํา นวน ๑ โครงการ คื อ โครงการเสริ ม สร้ า งและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุในชุมชน ตําบลบางคนที
๖. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ชุมชน
ห้วยแม่เพรี ยง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโครงการจิตอาสาและบริ การวิชาการแก่ชุมชน
โครงการสนุกกับภาษาฝรั่งเศสกับพี่ มธ.
๗. คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน จํา นวน ๑ โครงการ คื อ โครงการการ
จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการรณรงค์ทางสังคม
๘. คณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา จํา นวน ๑ โครงการ โครงการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์
๙. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จํา นวน ๓ โครงการ คื อ โครงการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตจุลินทรี ยส์ ังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในสภาวะดินเค็ม โครงการ บริ การวิชาการเพื่อสังคม
ยัง่ ยืน และโครงการ การเพาะเห็ดเศรษฐกิตแบบครบวงจร
๑๐. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่ อสารและเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแก่ผสู ้ ู งอายุ ชุมชนเทศบาลนครรังสิ ต
เทศบาลเมืองคลองหลวง และเทคบางเมืองท่าโขลง
๑๑. คณะแพทยศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ คือ โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
โครงการศู น ย์แ พทย์ป ฐมภู มิ แ ละแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ และโครงการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข/อาสาสมัคร/กลุ่มจิตอาสา
๑๒. คณะสหเวชศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการบูรณาการบริ การทางวิชาการ
กับการเรี ยนการสอนและหรื อการวิจยั เทคนิ คการแพทย์ในชุมชนเทศบาลเมืองนครรังสิ ต/หรื อเทศบาล
เมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
๑๓. คณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ คือ โครงการในกลุ่มรายวิชาทันตกรรม
ชุมชน โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพช่องปากชุมชนโรงเรี ยนบุญคุม้ ราษฎร์ บาํ รุ ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และโครงการฟันเทียมพระราชทาน

- ๑๙ ๑๔. คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คื อ โครงการการบริ การและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเชิงรุ กสําหรับประชากรทุกกลุ่มวัยในชุมชนเทศบาลเมืองนครหลวง
๑๕. คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จํา นวน ๑ โครงการ คื อ โครงการพัฒ นาลวดลายและ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไทย
๑๖. คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการผัง เมื อ ง จํา นวน ๑ โครงการ คื อ โครงการ
หมอบ้าน หมอเมือง ชุมชนเทศบาลนครรังสิ ต เทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลเมืองคลองหลวง
๑๗. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาด้าน
สาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๘. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริ มสร้างสมรรถนะการใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมแก่ชุมชน
๑๙. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพชุมชนด้านภูมิปัญญา
๒๐. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
๒๑. วิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม
ชุมชนและเสริ มสร้างนักพัฒนาชุมชนสู่ สงั คม
๒๒. วิทยาลัยนวัตกรรม จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการร่ วมอนุ รักษ์ สื บสาร ต่อยอด
ทุนวัฒนธรรมแก่ชุมชน นางเลิ้ง : ศิลปะ และวัฒนธรรมความบันเทิงที่ยงั มีลมหายใจ ชุมชนนางเลิ้ง
๒๓. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการบ่มเพาะผูป้ ระกอบวิสาหกิจ
เพื่อมวลชน
๒๔. วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการสอนภาษาจีน
ชุมชนโรงเรี ยนวัดสังเวช
๒๕. สถาบันภาษา จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ชุมชนท่าโขลง
๒๖. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ จํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการบัณฑิต
อาสาสมัครรับใช้สงั คม/ชุมชน และโครงการเสวนาสื บสานปณิ ธานงานอาสาสมัครและงานพัฒนาของ
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๒๗. คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการการ
ขับเคลื่อนการเรี ยนรู ้ชุมชนและสถานศึกษาเชิงพื้นที่

- ๒๐ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายอภัย จันทนจุลกะ กล่าวว่า กรณี การจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมเพื่อส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ของชุมชน ควรจะได้พิจารณาชุมชนที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอเสนอ
ชุมชนเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง คือ ชุมชนท่าพระจันทร์

มติท่ีประชุม
อนุ ม ัติ แ ผนบริ การวิ ช าการแก่ สั ง คมระดับ สถาบัน ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิจยั รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง
๖.๑ เรื่อง คณบดีคณะนิติศาสตรเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
คณบดีคณะนิติศาสตร์แถลงว่า ขอเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริ หารคณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ ๕ กรกรฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประสงค์ให้คณะนิ ติศาสตร์ เป็ น
สถาบันการศึกษากฎหมายของไทยก้าวไกลระดับโลก โดยการสร้ างบัณฑิตที่ทนั โลกทันสมัย สํานึ ก
รับผิดชอบอย่างยัง่ ยืน สื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ทรงพลัง มีสุนทรี ยะในหัวใจ เป็ นผูน้ าํ ทํางานเป็ นทีม และ
มี จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้อ งระหว่า งประเด็ น ยุท ธศาสตร์ แ ละ
เป้ าประสงค์ มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้ าประสงค์หน่วยงาน ดังนี้
๑. เป้ าประสงค์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้มีคุณลักษณ์ GREATS ด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ดังนี้
๑.๑ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
๑.๑.๑. การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้วให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไทยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๑.๑.๒ การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐานภายในประเทศและเป็ น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๑.๑.๓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนและการสอนเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการบนระบบคอมพิวเตอร์หรื อออนไลน์
๑.๑.๔ การส่ งเสริ มให้มีการนําผลการศึกษาวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอนหรื อ
เป็ นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาสังคม

- ๒๑ ๑.๑.๕ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ในรู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนบางรายวิชาเป็ นภาษาอังกฤษหรื อการ
จัดการฝึ กอบรมนอกห้องเรี ยน ตลอดจนการจัดกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
๑.๒ การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน และคุณธรรมจริ ยธรรม
๑.๒.๑ การส่ งเสริ มให้นัก ศึ กษามี ทกั ษะและมี ประสบการณ์ ในการศึ กษาวิจัย
ตั้งแต่การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
๑.๒.๒ การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และ
จัดหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
๑.๒.๓ การส่ งเสริ มให้นักศึกษามีประสบการณ์ในทางปฏิบตั ิ และเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั นักศึกษาก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
๑.๒.๔ การส่ งเสริ มให้นักศึ กษาได้รั บการฝึ กอบรมพัฒนาจิ ตใจผ่านกิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่คณะนิติศาสตร์ จดั ขึ้น หรื อกลุ่มนักศึกษาจัดขึ้นเอง
๑.๒.๕ การส่ งเสริ มให้นักศึ กษานําความรู ้ กฎหมายไปปรั บใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา
สังคมหรื อทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๑.๒.๖ การจัด กิ จ กรรมสั น ทนาการและกิ จ กรรมเชื่ อ มความสั ม พัน ธ์ ใ นหมู่
นักศึกษาในศูนย์การศึกษาเดียวกันหรื อระหว่างศูนย์การศึกษา
๑.๒.๗ การส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาจัด กิ จ กรรมทางวิ ช าการ หรื อ กิ จ กรรมเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์กบั นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การสร้างเครื อข่ายนักศึกษาโดยเฉพาะในหมู่
นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
๑.๒.๘ การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวหรื อระยะ
สั้นกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
๑.๒.๙ การส่ งเสริ มให้มีการรั บนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสู ตรต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเป็ นนานาชาติและการส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
๑.๒.๑๐ การส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาผู ้พิ ก ารได้ มี โ อกาสทางการศึ ก ษาและ
การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อให้นกั ศึกษาผูพ้ ิการได้รับบริ การทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๒. เป้ าประสงค์ที่ ๒ ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
และนําไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยัง่ ยืน ดังนี้

- ๒๒ ๒.๑ การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั โดยใช้เครื่ องมือหรื อวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการวิจยั
ร่ วมกับศาสตร์อื่น ๆ
๒.๒ การวางกรอบทิ ศ ทางในการพัฒ นางานวิ จัย ของคณาจารย์โ ดยคํา นึ ง ถึ ง การ
ยกระดับความรู้ ที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอนและการให้บริ การวิชาการที่ ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
๒.๓ การจัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติและความเชี่ ยวชาญของอาจารย์และ
นักวิจยั ของคณะนิ ติศาสตร์ รวมทั้งฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อเก็บรวบรวมงานวิจัยของอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
๒.๔ การสร้าง Research Clusters เพื่อสร้างเครื อข่ายของการทําวิจยั และพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจยั
๒.๕ ส่ งเสริ มให้มีการทําวิจยั ร่ วมกันระหว่างอาจารย์ประจําและสถาบันวิชาการใน
ต่างประเทศ
๒.๖ พัฒนาศูนย์ศึกษาวิจยั กฎหมายเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศูนย์การศึกษาวิจยั ที่
เกิดจากความร่ วมมือกับต่างประเทศ
๒.๗ การจัดทําวารสารวิชาการทางกฎหมายเป็ นภาษาอังกฤษ โดยผลักดันให้ได้รับ
การรับรองในระดับนานาชาติ
๒.๘ ส่ ง เสริ มให้ ค ณาจารย์ตี พิ ม พ์ผ ลงานทางวิ ช าการเป็ นภาษาอัง กฤษและใน
วารสารวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ\
๒.๙ พัฒนาระบบการเผยแพร่ งานวิจยั ของอาจารย์ออกสู่ สาธารณะให้กว้างขวางและ
เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
๓. เป้ าประสงค์ที่ ๓ ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการ ความร่ วมมือกับ
ชุมชนและสังคม การสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล ดังนี้
๓.๑ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในทางวิ ช าการทั้ง ภายในและต่ า งประเทศเพื่อ การพัฒ นา
คณะนิติศาสตร์ ให้เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนําในระดับประเทศและเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ
๓.๑.๑ การสร้ างและเข้ า ร่ วมเครื อข่ า ยหรื อองค์ ก รทางวิ ช าการกั บ
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓.๑.๒ การจัดกิจกรรมทางวิชาการนานาชาติ

- ๒๓ ๓.๑.๓ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
๓.๑.๔ การเชิ ญนักวิชาการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิชาวต่างประเทศมาบรรยายทั้งหมด
หรื อบางส่ วนของรายวิชาในหลักสู ตรภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย หรื อบรรยายพิเศษ
๓.๑.๕ การเข้าร่ วมจัดทําหรื อพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายทั้งของไทยเองและของ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๓.๑.๖ การส่ งเสริ มให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางวิชาการหรื อ
เพิ่มพูนความรู ้ในต่างประเทศและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
๓.๑.๗ การส่ งเสริ มให้นักศึกษาของคณะนิ ติศาสตร์ สร้ างหรื อเข้าร่ วมเครื อข่าย
หรื อองค์กรนักศึกษาของสถาบันต่างประเทศ
๓.๑.๘ การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาของคณะนิ ติศาสตร์ เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดับนักศึกษาที่จดั ขึ้นภายในประเทศหรื อในต่างประเทศ
๓.๒ การสร้างเครื อข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและการสร้างความเชื่อมโยงกับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ ดังนี้
๓.๒.๑ การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ รั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งคณะนิ ติ ศ าสตร์ กับ
ศิษย์เก่าอย่างสมํ่าเสมอ
๓.๒.๒ การส่ งเสริ มให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาคณะนิ ติศาสตร์ ทั้ง
ในรู ปกิ จ กรรมทางวิ ช าการ และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น เพื่ อ ระดมทุ น ส่ ง เสริ มภารกิ จ ของ
คณะนิติศาสตร์
๓.๒.๓ การติดต่อสื่ อสารระหว่างคณะนิติศาสตร์ กบั ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก
เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรื อข่าวสารกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ อย่างต่อเนื่ อง
๓.๒.๔ การส่ งเสริ มบทบาทองอาจารย์ในการใช้ความรู ้ความสามารถเพื่อตอบ
ปั ญหาของสังคมหรื อให้ขอ้ แนะนําในการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม
๓.๒.๕ การส่ งเสริ มให้นักศึกษามีบทบาทในการแก้ไขปั ญหาให้กบั สังคมผ่าน
โครงงานภาคปฏิบตั ิหรื อกิจกรรมในรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของความรู ้ในห้องเรี ยน
กับสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในทางปฏิบตั ิ
๓.๒.๖ การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางกฎหมายและวิชาชี พ
อื่น ๆ ในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรี ยนการสอนและการผลิตนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรี ยนการสอนและการผลิตนักกฎหมายไปรับใช้ในแต่ละภาคส่ วนของสังคม

- ๒๔ รวมทั้งรับฟั งความคิดเห็ นหรื อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อนักกฎหมายเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาคณะนิติศาสตร์
๔. เป้ าประสงค์ ๔ สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับการบริ การความรู้ดา้ น
กฎหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม ดังนี้
๔.๑ การเปิ ดหลักสู ตรใหม่ ๆ ทั้งที่เป็ นหลักสู ตรเพื่อรับปริ ญญาและหลักสู ตรอบรม
ระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาองค์ความรู ้ ทางวิชาการของบุคลากรของ
คณะนิติศาสตร์
๔.๒ การพัฒนาศูนย์นิติศาสตร์ ให้เป็ นศูนย์ทางวิชาการนอกจากคงหน้าที่สาํ คัญในการ
เป็ นศู น ย์ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชนแล้ว ศู น ย์นิ ติ ศ าสตร์ ย งั เป็ นกลไกสํา คัญ ในการเป็ น
หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ
๔.๓ การส่ งเสริ มให้คณาจารย์มีบทบาทในการนําองค์ความรู ้และความเชี่ ยวชาญทาง
กฎหมายไปให้บริ การแก่สงั คมอย่างเป็ นรู ปธรรม
๕. เป้ าประสงค์ที่ ๕ คณะนิติศาสตร์ มีระบบบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
๕.๑ ด้านบุคลากร
๕.๑.๑ การปรับโครงสร้ างการบริ หารบุคลากรโดยเน้นให้แต่ละศูนย์การศึกษา
(campus) มีบทบาทตัดสิ นใจในงานบริ หารต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบมากขึ้น เพื่อลดความซับซ้อนของการ
บริ หารงานและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบตั ิภารกิจ
๕.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะในการบริ หารจัดการ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริ หารจัดการ และทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ
๕.๑.๓ การลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน โดยเพิ่มบทบาทบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในการตัดสิ นใจหรื อดําเนินงานธุรการหรื อภารกิจประจําวัน
๕.๑.๔ การปรับโครงสร้างของค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรเพื่อสร้าง
ความเป็ นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
๕.๑.๕ การส่ งเสริ มให้บุคลากรทําการศึกษาวิจยั สถาบันเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์
๕.๑.๖ ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการได้เ พิ่ ม พูน ความรู้ ศึ ก ษาวิ จัย หรื อ
หาประสบการณ์ทางด้านการสอนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

- ๒๕ ๕.๑.๗ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการแก้ปัญหาพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
ระบบงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศในการทํางาน
๕.๑.๘ การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานร่ วมกันของบุคลากร
๕.๑.๙ การจัดทําโครงการนักวิจยั ทางนิติศาสตร์ รุ่นใหม่เพื่อเสริ มสร้างทักษะการ
วิจยั และการผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติให้กบั อาจารย์ประจํารุ่ นใหม่ของคณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
๕.๑.๑๐ การจัดทําโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรั บ
การปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ประจําของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕.๒ ด้านสภาพแวดล้อม
๕.๒.๑ การปรับปรุ งอาคารให้เกิ ดความสวยงาม ตลอดจนอํานวยความสะดวก
และให้ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรและการใช้ชีวติ ของนักศึกษา
๕.๒.๒ การจัดสรรการใช้พ้นื ที่ภายในอาคารที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
๕.๒.๓ การปรั บ ปรุ งภู มิ ท ัศ น์ ภ ายนอกอาคารให้เ กิ ด ความสวยงามและสร้ า ง
บรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
๕.๒.๔ การจัดสรรพื้นที่เพื่อให้นกั ศึกษาใช้ทาํ กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์
๕.๒.๕ การติ ด ตั้งอุปกรณ์ เครื่ องมื อ และเทคโนโลยีเพื่ อสนับสนุ นการเรี ย น
การสอน การปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
๕.๒.๖ การศึ กษาความเป็ นไปได้และการวางแผนในการจัดสร้ างอาคารเรี ยน
คณะนิติศาสตร์ ณ ศูนย์รังสิ ต
๕.๒.๗ การจัดสถานที่ให้ส่งเสริ มความเป็ นนานาชาติ
๕.๒.๘ การปรั บปรุ งเว็บไซต์หรื อฐานข้อมูลของคณะนิ ติศาสตร์ ให้เป็ นระบบ
มีความทันสมัย ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของ
องค์กร
๕.๒.๙ การใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและคุม้ ค่า
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

- ๒๖ ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า ขอเสนอกลยุทธ์เรื่ องการสร้างบัณฑิต
ที่ มีล กั ษณะ Greats
โดยการคัดเลื อกนักเรี ยนที่ เก่ งที่ สุ ดเข้ามาเรี ยนโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุ น
ทุนการศึกษาจํานวนไม่เกิ น ๕ ทุนต่อปี โดยประกาศรับสมัครนักเรี ยนทัว่ ประเทศโดยจัดสอบแข่งขัน
เพื่อคัดเลื อกนักเรี ยนที่ เก่ งที่ สุดมาเรี ยนที่ คณะนิ ติศาสตร์ และ มธ. มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา
เหล่ านั้น สําหรั บนักเรี ย นที่ เก่ งไม่ ว่าอาจารย์จะทําการสอนด้วยวิธี ก ารใด ๆ จะไม่ ส่ งกระทบไปถึ ง
นักเรี ยนที่เก่งแต่อย่างใด วิธีดงั กล่าวทําให้เกิดการกระตุน้ ทางด้านวิชาการ รวมถึงยังส่ งผลถึงการกระตุน้
อาจารย์ผูส้ อน เพราะอาจารย์ที่ ท าํ การสอนนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ที่ เรี ย นเก่ ง จะทําให้อ าจารย์ผูส้ อนมี
ความสุ ขมาก และเมื่อนักศึกษาเหล่านั้นมีโอกาสทําการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ นักศึกษาจะทําการ
เชื่ อมโยงอาจารย์จากประเทศต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติ ม เพราะนิ สัยของคนไทยที่ต่างประเทศชื่ นชอบ คือ
มี ค วามอ่ อ นโยนและมี ค วามสามารถทางวิ ช าการด้ว ย จะช่ ว ยเชื่ อ มโยงให้ ช าวต่ า งประเทศที่ มี
ความสามารถเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพิม่ มากยิง่ ขึ้น
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า นักกฎหมายที่คณะนิ ติศาสตร์
มธ. ขาดผูท้ ี่มีความรู้ รอบ คือ ผูท้ ี่มิใช่ รู้แต่ขอ้ กฎหมายหรื อเทคนิ ค แต่นักกฎหมายที่ดีควรจะต้องเป็ น
นักปฏิรูปที่มีความต้องการจะปฏิรูปหรื อทําการเปลี่ยนแปลงเรื่ องต่าง ๆ ในบ้านเมือง และนําสิ่ งที่มีความ
ต้องการจะทําไปรวมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งไม่ใช่นกั กฎหมาย แต่มีความตั้งใจและใฝ่ ฝัน มีขอ้ มูลในเรื่ องต่าง ๆ ของ
ตนเอง เห็นควรให้นกั กฎหมายลองเขียนแผนการทางกฎหมายที่ควรจะทําอย่างไร และร่ างกฎหมายควร
จะมีกี่ฉบับและมีข้ นั ตอนในการดําเนิ นการอย่างไรบ้าง เช่ น ถ้ามี ผูท้ ี่ มาเสนอว่า ทําอย่างไรที่จะทําให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นธุ รกิจการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยการนําเรื่ องที่คนไทยมี
ความถนัดจริ ง ๆ คือ เรื่ องธุรกิจการท่องเที่ยวมาทําให้เป็ นเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ประเด็นดังกล่าวถือว่า
เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างดําเนิ นการได้ยากมาก กฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นกฎหมายของ
สังคมอุต สาหกรรม ประเด็นที่ ต้องการให้ด าํ เนิ นการ คื อ มิ ใ ช่ ก ารลอกเลี ย นแบบแนวความคิ ด ของ
ชาวต่างชาติต่าง ๆ สามารถดําเนิ นการทํากฎหมายให้เป็ นสังคมอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป็ น
หลัก แต่มีขอ้ เท็จจริ งได้จากการที่มีการจัดส่ งบุคคลไปอยูใ่ นองค์กรต่าง ๆ และได้แนวความคิดว่าจะต้อง
จัดทําเรื่ องธุรกิจท่องเที่ยว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ธุรกิจท่องเที่ยวที่ทาํ ให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรื อ
ภู มิ ภ าคนั้น มี ก ฎหมายใดบ้า งที่ จ ะต้อ งจัด ทํา ขึ้ น มา หรื อ กฎหมายใดที่ ข ัด ขวางขึ้ น มา เห็ น ว่า คณะ
นิติศาสตร์ มธ. สามารถพัฒนาตามรู ปแบบดังกล่าว ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบคณะนิ ติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ จะต้องทําการเปรี ยบเทียบว่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความโดดเด่นอย่างไร

- ๒๗ และอาจจะมีความแตกต่างจากคณะนิ ติศาสตร์ มธ. หรื ออาจจะบอกว่า คณะนิ ติศาสตร์ ตอ้ งการจะเป็ น
Global School of Law แต่ในทางปฏิบตั ิจริ ง ๆ ก็จะมีความภูมิใจกับการที่มีศิษย์เก่าได้ดาํ รงตําแหน่ง
ประธานศาลฎีกา หรื อสอบเนติบณ
ั ฑิตยสภาได้จาํ นวนเท่าใด จนในที่สุดจะทําให้ลืมเรื่ อง School of Law
เพราะฉะนั้น เห็นว่าคณบดีคณะนิติศาสตร์ควรลงมือปฏิบตั ิกบั เรื่ องหรื อโครงการต่าง ๆ เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า ประเด็นที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
เอนก อภิปรายนั้น เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ คือ กฎหมายถ้าไม่ระมัดระวังจะเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ดังนั้น การเขียนกฎหมายเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือควบคุมไว้ให้เหมือนเดิม แต่สังคม
ปั จจุบนั ต้องการความเปลี่ยนแปลง ตามที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อภิปรายนั้น
หมายถึง กฎหมายเป็ นเครื่ องมือที่จะปฏิรูป เพราะสังคมจําเป็ นจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้า มิใช่ทาํ หน้าที่
ควบคุมให้ทุกสิ่ งอยูท่ ี่เดิม หากอยูท่ ี่เดิมไม่ได้ สรรพสิ่ งทุกอย่างล้วนเป็ นไปตามกาลเวลา
๓. รองศาสตราจารย์ เกศิ นี วิฑูรชาติ กล่าวว่า ปั จจุบนั มธ. มีโครงการใหม่ ๆ เกิ ดขึ้น
ค่อนข้างมาก และมีความต้องการที่จะให้คณะต่าง ๆ ของ มธ. มีลกั ษณะเป็ น Global ดังนั้น ต้องการให้
คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของสถานที่ สิ่ ง แวดล้อ ม จะหาวิ ธี ก ารดํา เนิ น การอย่า งไร
ที่จะทําให้นกั ศึกษาของ มธ. ที่มีผลการเรี ยนดีอยูแ่ ล้วได้มีโอกาสระดมความคิดเห็น และคิดโครงการที่
เป็ นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ให้กบั สังคมได้
๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรั ญ จันทลักขณา กล่าวว่า เมื่ อเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า “การสอนกฎหมายแบบให้
ท่องจํา เป็ นสาเหตุของความวุน่ วายในบ้านเมืองปั จจุบนั ” สิ่ งที่ยกขึ้นมานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะ
กําลังเน้นเรื่ อง Global Law School ตามที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวไว้
ข้างต้นแล้ว ขอฝากไว้ว่า Local ก็มีความสําคัญ เพราะเมื่อลงพื้นที่ในชุมชน จะพบกับความยุติธรรม
ชุมชน หรื อความเหลื่อมลํ้าของการใช้กฎหมายในระดับชาวบ้านมีอยูจ่ าํ นวนมากในสังคม ปั จจุบนั ปั ญหา
เรื่ องการใช้ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม หรื อเรื่ องการทิ้งขยะในชุมชนต่าง ๆ เป็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในหมู่บา้ น
และชุมชนอย่างมาก เห็นว่า หากนักกฎหมายได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับสภาพกับปั ญหาต่าง ๆ เหล่านั้น
อย่างใกล้ชิด จะทําให้นกั กฎหมายได้เห็นกฎหมายกับชีวิต เป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่เป็ นเพียงกฎหมายลอย ๆ และ
ไม่เป็ นแบบวิชาเคมีลอย ๆ ออกมา แต่จะเป็ นกฎหมายที่ มีผลต่อชี วิต คนจะฆ่ากันในชุ มชนเนื่ องจาก
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่ งกฎหมายจะช่วยได้ค่อนข้างมาก และกฎหมายเป็ นนิ ติบูรณาการที่เกี่ ยวข้องกับชี วิต
เห็ น ว่าเรื่ องดังกล่ า วมี ความสําคัญ อย่า งยิ่ง อี ก ทั้งความรู้ สึ ก ในใจ เห็ น ว่าเรื่ อ งดังกล่ าวมี ความสําคัญ
มากกว่า Global of Law อีกด้วย หากสามารถบริ หารความยุติธรรมให้ได้ดี เห็นว่าความสมานฉันท์ใน

- ๒๘ บ้านเมืองคงจะเกิดขึ้นได้มากยิง่ ขึ้น
คณบดี คณะนิ ติ ศ าสตร์ ก ล่ า วว่า สิ่ งที่ นํา เสนอได้อ าศัย จากการซึ ม ซับ และเข้า ร่ ว ม
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของนักปราชญ์จากราชบัณฑิตหลายท่าน ขอรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิ และเห็นว่าสอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
คือ มิได้เฉพาะปั ญหาความเป็ นนานาชาติ เพียงอย่างเดี ยว แต่ทางคณะมี ความคิดเรื่ องภายในประเทศ
ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สามารถตอบโจทย์สังคมไทยด้วย ส่ วนเรื่ องการทําให้กฎหมายเป็ นสิ่ งที่สร้างสรรค์ ไม่เป็ น
เพียงกฎหมายที่ ปิดกั้นไม่ยอมรั บการเปลี่ ยนแปลง คื อจะไม่ ทาํ ให้นักกฎหมายเป็ นเพียงหัวสี่ เหลี่ ยม
จะเป็ นกระแสของการอนุรักษ์โดยที่สนใจว่า สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และอีกหลาย ๆ เรื่ องที่
เน้นว่า การวิจยั เป็ นหัวใจสําคัญ เพราะได้แนวความคิดจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร ที่ได้ทาํ
การสอนหนังสื อร่ วมกันมาเป็ นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ก็ใ ห้แนวความคิ ด ต่ าง ๆ ว่า การมี ชื่ อเสี ยงของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรจะมีชื่อเสี ยงจากความคิดการเป็ นผูน้ าํ และต้องดําเนิ นการโครงการใหญ่ ๆ ตามที่
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่ าวมาข้างต้น เพราะ มธ. เป็ นมหาวิทยาลัยที่ มี
ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ย อมรั บ โครงการใหญ่ ๆ ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง แต่ เ รื่ องนานาชาติ เ พี ย งเท่ า นั้ น แต่ เ รื่ อง
ภายในประเทศก็ถือเป็ นเรื่ องใหญ่ ดังนั้น ขอรั บข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากที่ประชุ มไปปรับปรุ ง
เรื่ อ งสถานที่ ต้ ัง ณ มธ. ศู น ย์รั ง สิ ต และบริ เ วณใกล้เ คี ย งภายในจัง หวัด ปทุ ม ธานี และจะพยายาม
ดําเนินการให้คณะนิติศาสตร์สามารถช่วยเหลือชุมชนของศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของ มธ. ได้มากขึ้น

มติท่ีประชุม
เห็ นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิ บตั ิ งานของคณบดี คณะนิ ติศาสตร์ ตามที่ เสนอและ
มอบหมายให้คณบดี คณะนิ ติศาสตร์ รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ ประชุ มไปพิจารณาดําเนิ นการ
ต่อไป
๖.๒ เรื่อง คณบดีคณะสหเวชศาสตรเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ แถลงว่า ขอเสนอวิสยั ทัศน์และแนวทางการบริ หารคณะสหเวช
ศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประสงค์ให้คณะสหเวชศาสตร์
เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยเด่นในความเป็ นธรรมศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ความเชื่ อมโยงและสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้ าประสงค์ มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์หน่วยงาน ดังนี้
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS โดยการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็ นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสู ตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม

- ๒๙ ๒. สร้ า งสรรค์ง านวิจัย และนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง พัฒ นาต่ อ
สังคมไทยและสังคมโลก โดยการสร้างงานวิจยั ที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และสากลเพิ่มขึ้น โดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวิจยั
๓. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อทั้งภายในและภายนอก โดยการส่ งเสริ มและแสวงหา
ความร่ วมมือทางวิชาการ การวิจยั กับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ
๔. มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การวิ ช าการและบริ การสุ ข ภาพด้ ว ยคุ ณ ภาพที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล บริ การวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการเรี ยนการสอน การวิจยั และนวัตกรรม ซึ่ งเป็ น
การส่ งเสริ มการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
๕. มุ่งสู่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืนด้วยการบริ หารจัดการที่ ทนั สมัย การบริ หารจัดการที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมุ่งทํานุบาํ รุ งสังคมปาระชาธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ
ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่ าวว่า
คณะสหเวชศาสตร์ มี ความ
เจริ ญก้าวหน้าค่อนข้างมาก และภาระงานของมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่เป็ น Technical Approach หาก
สามารถทําให้เชื่ อมโยงให้เป็ น System Approach จะมี ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาก กรณี น้ ี ก็คือในระบบ
ปั จจุบนั โรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๘๐๐ แห่ ง กับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน
๑๐,๐๐๐ แห่ ง ที่ทาํ งานอยู่ในระดับตําบล กําลังทํางานกันอย่างมากและสร้ างองค์ความรู้ข้ ึนมาจากการ
ปฏิบตั ิ กําลังพัฒนาที่เรี ยกว่า สถาบันการศึกษาระบบสุ ขภาพ (Dishfer Health System Academy)
หากคณะสหเวชศาสตร์ ไปร่ วมพัฒนากับเขตสุ ขภาพสักหนึ่ งเขต มีพ้ืนที่จาํ นวน ๓-๔ จังหวัด สําหรั บ
เขตสุ ขภาพมี ท้ งั หมด ๑๒ เขต โดยพิจารณาว่าสิ่ งที่ คณะมี ความชํานาญ และความรู้ ถึ งสภาพในเขต
สุ ขภาพอยูใ่ นสภาพใด โดยทําเป็ น Area Based Research Development สิ่ งที่ช่วยให้เขตสุ ขภาพสามารถ
พัฒนาเต็มรู ปแบบทั้งเขตได้อย่างไร วิธีดงั กล่าวถือเป็ น System Approach เพิม่ ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง
๒. นางสุ พรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ กล่าวว่า คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มองเห็ นตัวชี้ วดั ของ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการชัดเจนมาก โดยส่ งเสริ มให้บุคลากรดํารงตําแหน่งชํานาญการ
ซึ่ งถือเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

- ๓๐ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า ปั จจุบนั คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วม
ในเรื่ องของ Area Based Approach เขตพื้นที่รับผิดชอบอยูใ่ นพื้นที่เทศบาลนครรังสิ ตและพื้นที่รอบ ๆ
ซึ่ งทางเทศบาลนครรั งสิ ตได้ดาํ เนิ นการเรื่ องโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่ข้ ึนอยู่กบั
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และเทศบาล ซึ่ งทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้ส่งคณาจารย์และทีมงานเข้า
ไปให้องค์ความรู ้และให้บริ การตรวจสุ ขภาพ รวมถึงการตรวจเพื่อค้นหาสัดส่ วนของประชากรที่มีปัญหา
เรื่ องธาลัสซี เมียที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครรังสิ ต รวมทั้งการพัฒนาในเรื่ อง Posture ของการ
ทํา งานแม่ ค ้า ในตลาดเกี่ ย วกับ วิธีก ารหรื อ ท่ า นั่ง ขายสิ น ค้า ผิ ด วิ ธี ซึ่ งส่ ง ผลกระทบถึ ง สุ ข ภาพทั่ว ไป
โรคเกี่ ย วกับ กระดู ก หรื อไขสัน หลังต่ าง ๆ การเดิ น การบาดเจ็บ รวมทั้ง แรงงานในโรงงานต่ า ง ๆ
ที่ รพ.สต. ส่ งเจ้าหน้าที่ เข้าไปดูแล และทางคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมส่ งเจ้าหน้าที่ เข้าไปดูแลร่ วมด้วย
อีกส่ วนหนึ่ ง คือ ทางคณะจัดทีมงานเข้าไปตรวจเพื่อประเมินสุ ขภาพเป็ น Gate Keeper ดูแลในเรื่ องของ
สภาวะโรคเรื้ อรังบางโรคเพื่อส่ งต่อให้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

มติท่ีประชุม
เห็ นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิ บตั ิ งานของคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ตามที่ เสนอ
และมอบหมายให้ค ณบดี ค ณะสหเวชศาสตร์ รั บ ข้อ เสนอแนะ/ข้อ สั ง เกตของที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป
๖.๓ เรื่อง คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
คณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร์ แถลงว่ า ขอเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแนวทางการบริ หาร
คณะ เภสัช ศาสตร์ ตั้ง แต่ วนั ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ถึ ง วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๒
ประสงค์ใ ห้
คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ โดดเด่นการวิจยั วิทยาการ
ด้านเภสัชกรรม เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพในระดับชุ มชน โดยมี ความเชื่ อมโยงและสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์หน่วยงาน ดังนี้
๑. เป้ าประสงค์ที่ ๑ สร้ า งบัณ ฑิ ต เภสั ช ศาสตร์ ใ ห้ มี ส มรรถนะตามเกณฑ์ม าตรฐาน
ผูป้ ระกอบวิชาชี พเภสัชกรรม และมาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตอาสาในการรั บใช้ชุมชน
มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ คือ
๑.๑ ด้านการจัดการศึกษา
๑.๑.๑ ผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ๖ ปี (Pharm. D.) ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การบริ บาลทางเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม) ที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และมีคุณลักษณะ GREATS โดยมีเป้ าหมายการรับ

- ๓๑ นักศึกษา ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐ คน และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้นไป จํานวนปี ละ
๙๐ คน ผ่านระบบ กสพท.และ/หรื อ ระบบ Entrance ๔.๐
๑.๑.๒ ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม ที่เน้นการ
วิจยั โดยมีเป้ าหมายการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวนปี ละ ๕ คน
๑.๑.๓ แผนการเปิ ดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารเภสัชกิจ
๑.๑.๔ แผนการเปิ ดหลักสู ตรวุฒิบตั รเฉพาะทาง ภายใต้วทิ ยาลัยเภสัชบําบัด
๑.๑.๕ แผนการเปิ ดหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
๑.๒ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๒.๑ พัฒนาการเรี ยนการสอนให้บณ
ั ฑิ ตมี คุณลักษณะ GREATS ด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง Active Learning
๑.๒.๒ พัฒนาการเรี ยนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ สู่ ความเป็ นนานาชาติภายใต้
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
๑.๒.๓ พัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน และด้านภาษาอังกฤษ
๑.๒.๔ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
และเพื่อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
๑.๒.๕ ส่ งเสริ มการจัดทําตําราทางด้านเภสัชศาสตร์
๑.๓ ด้านการนักศึกษา
สนับ สนุ น การพัฒ นาและกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาทุ ก ด้ า น และมี จิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ (จิ ต สาธารณะ
วิถีประชาธิปไตย คุณธรรม จริ ยธรรม) โดยการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
๒. เป้ าประสงค์ที่ ๒ ผลงานวิจยั พื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ซ่ ึ งสามารถนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ และมี ผลกระทบต่อการจัดอันดับของคณะและมหาวิทยาลัย และ
ผลงานวิจยั ประยุกต์ที่สอดคล้องกับบริ บทด้านการสาธารณสุ ขของประเทศ คือ ด้านการวิจยั ดังนี้
๒.๑ ระดมความคิ ด เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการวิ จั ย ของคณะเภสั ช ศาสตร์
ให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและความต้องการของสังคม ที่เป็ นโครงการวิจยั แบบบูรณา
การโดยคณาจารย์ทุกคนในคณะมีส่วนร่ วมดําเนินงานวิจยั
๒.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการวิจยั เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการของกลุ่ม
อาจารย์และนักวิจยั

- ๓๒ ๒.๓ สร้ างเครื อข่ายด้านการวิจยั กับสถาบันและแหล่งทุนที่ ให้การสนับสนุ น
ทั้งในและต่างประเทศ
๓. เป้ าประสงค์ที่ ๓ สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการและวิจยั กับคณะเภสัชศาสตร์
และสถาบันชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการวิจยั ดังนี้
๓.๑ พัฒนาความร่ วมมือทางวิชาการและวิจยั กับคณะเภสัชศาสตร์ ในสถาบันเครื อข่าย
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (RUN)
๓.๒ พัฒนาความร่ วมมือทางวิชาการและวิจยั กับสถาบันวิจยั ชั้นนําในประเทศ
๓.๓ พัฒนาความร่ วมมือทางวิชาการและวิจยั กับคณะเภสัชศาสตร์ ช้ นั นําในประเทศ
ทวีปเอเซียและยุโรป
๔. เป้ าประสงค์ที่ ๔ ประชาชนได้รับความรู้ ในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ
การแก้ปัญหาจากการใช้ยาเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลคุณภาพชี วิต ตลอดจนช่วยให้คาํ ปรึ กษา
และสนับสนุ นการพึ่งพาตนเองของชุมชนเป้ าหมาย บุคลากรผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้รับการ
พัฒนาความรู ้ทางวิชาการที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบตั ิงาน และเพิ่มศักยภาพ
ด้านการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของภาคอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ในด้านการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม คือ
๑. พัฒนาสถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเป็ นร้านยาคุณภาพต้นแบบ
๒. จัดทําแผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คมด้านการใช้ยาในชุมชนเป้ าหมาย
๓. การประชุม/อบรมวิชาการและการบริ การวิชาการในรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmacy Education - CPE)
๔. ให้คาํ ปรึ กษาและบริ การวิชาการด้านการผลิตยาแก่ภาคอุตสาหกรรม
๕. การฝึ กอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพให้กบั เภสัชกรที่ปฏิบตั ิหน้าในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
๕. เป้ าประสงค์ที่ ๕ ระบบการบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วม ที่ โปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมื อ บุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะวิชาชี พ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรได้รับการ
สนับสนุนให้ไปอบรม/ประชุมในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และบุคลากรได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

- ๓๓ ๕.๑ ด้านการบริ หาร
๑. นําเทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิ ทธิภาพสู ง
๒. บุคลากรในคณะมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์
๓. กระจายอํานาจการตัดสิ นใจให้เหมาะสม เพื่อให้การบริ หารจัดการมีความ
คล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ
๔. แสวงหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
๕.๒ ด้านพัฒนาบุคลากร
๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่ วมการอบรม/สัมมนา
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับความรู้ดา้ นวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จดั โดยภาครัฐและภาคเอกชน
๒. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น งบประมาณให้ ค ณาจารย์ไ ปประชุ ม วิ ช าการและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
๓. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ไปอบรมความรู้
เกี่ ยวกับการบริ หารวิชาการและวิจยั การบริ หารสํานักงาน การบริ หารงบประมาณและการคลัง และ
ด้านอื่นๆที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
๔. กําหนดเป้ าหมายให้คณาจารย์ทุกคนมีตาํ แหน่งทางวิชาการ
๕.๓ ด้านงานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาไทย
๑. จัด กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง ถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ (จิ ต สาธารณะ
วิถีประชาธิ ปไตย คุณธรรม จริ ยธรรม) ให้กบั นักศึกษาและบุคลากรโดยเน้นใน ๓ เรื่ องคือ เสรี ภาพใน
การแสดงออกความมีประชาธิ ปไตย และความไม่อยูเ่ ฉยเมื่อเกิดความไม่เป็ นธรรมในสังคม
๒. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ
ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. นายอภั ย จั น ทนจุ ล กะ กล่ า วว่ า ปั จจุ บ ั น มธ. มี ค ณะทางสายสุ ขศาสตร์
ซึ่ ง ประกอบด้ว ย คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
เห็นว่า คณะเภสัชศาสตร์ ควรผลิตยา โดยเฉพาะยาสมุนไพร ควรนําออกจําหน่ายให้ประชาชนทัว่ ไป

- ๓๔ เพราะปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์และยาที่ผลิตจากสมุนไพรไทยได้รับการยอมรับค่อนข้างมาก และได้มีโอกาส
ไปเยี่ย มเยีย นโรงพยาบาลที่ อ าํ เภอนิ ค มคํา สร้ อ ย จัง หวัด มุ ก ดาหาร ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลของสมเด็จ
พระสังฆราชเป็ นผูด้ ูแล และโรงพยาบาลดังกล่าวสามารถทําการผลิ ตยาสมุนไพรออกจําหน่ ายโดยมี
คุณสมบัติไม่แตกต่างไปจากยาสมุนไพรอภัยภูเบศร์ เพราะฉะนั้น หากคณะเภสัชศาสตร์ สามารถทําการ
ผลิตยาโดยใช้สมุนไพรต่าง ๆ จากพื้นที่ในภาคกลางซึ่ งมีอยู่จาํ นวนหลากหลายชนิ ด และเมื่อผูป้ ่ วยเข้า
รั ก ษาที่ โ รงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ ก็ ส ามารถใช้ ย าสมุ น ไพรไทยรั ก ษาผู ้ ป่ วยเหล่ า นั้ นได้
โดยคณะเภสั ช ศาสตร์ เ ป็ นผู้ผ ลิ ต ยาสมุ น ไพร ขอสนั บ สนุ น ให้ มี โ ครงการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ นใน
คณะเภสัชศาสตร์ ต่อไปในอนาคต
๒. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กล่าวว่า ขอสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่ งเป็ นตัวอย่างและแนวความคิดตั้งแต่วิสัยทัศน์ของหน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์ เป็ น
สถาบัน การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาชั้น นํา ของประเทศ มี ค วามโดดเด่ น เรื่ อ งงานวิ จัย วิ ท ยาการด้า น
เภสั ช กรรมเพื่ อ การพัฒ นาสุ ข ภาพในระดับ ชุ ม ชน ขอชื่ น ชมเพราะเป้ าหมายในการพัฒ นาของ
มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ได้วางเป้ าหมายการพัฒนาสู่ ระดับโลก แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็มีความทุกข์
ยากลําบากที่อาศัยอยู่ในประเทศจํานวนหลายสิ บล้านคน ซึ่ งมีแนวความคิดว่าในระดับสู งสุ ดขององค์
ความรู ้ทางวิชาการหากมองข้ามปั จจัยดังกล่าว อาจจะส่ งผลทําให้เดินไปไม่ถูกทิศทาง เห็นว่าความเป็ น
เลิศควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน วิธีการดังกล่าวสามารถผลักดัน
ทําให้องค์กรพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศได้ หรื ออาจจะกล่าวว่าเป็ น Global ได้จาก Local ซึ่ งปั จจุบนั นี้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กําลังหลงทางกับความเป็ นที่ยอมรับโดยไม่มีทิศทางที่แน่ นอน แต่วิธีการที่คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ กาํ ลังดําเนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นการมองเห็นปั ญหาที่ชดั เจน ในส่ วนที่คณะเภสัช
ศาสตร์ เปิ ดร้ านยาคุณภาพต้นแบบ “โอสถโดม” ถือเป็ นการพัฒนาสถานปฏิ บตั ิ การเภสัชกรรมชุ มชน
เห็ น ว่าสถานที่ ด ังกล่ าวเป็ นที่ ฝึ กฝนและฝึ กปฏิ บ ัติจริ งของลู ก ศิ ษย์ เป็ นการเรี ย นรู้ แบบลงมื อ ปฏิ บ ัติ
(Active Learning) โดยตรง และยังถือเป็ นการสร้างจิตวิญญาณของลูกศิษย์ เพราะฉะนั้น หากโครงการ
ดังกล่าวสามารถจัดทําได้โดยเร็ วถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีมาก ๆ และน่าสนับสนุนอย่างยิง่ และในเรื่ องที่ตอ้ งการ
จะชี้ ให้เห็นก็คือ การวิจยั พื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่ องวัตถุดิบ สมุนไพรต่าง ๆ เรื่ อง
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ดี เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กาเสนองบประมาณให้เพื่ออํานวยความสะดวกในการนํา
สมุนไพรต่าง ๆ ของประเทศไทยไปใช้ซ่ ึ งเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ๆ และมีขอ้ ดีแต่ไม่ได้ใช้ ในปั จจุบนั สมุนไพร
“กวาวเครื อ” ซึ่ งเกษตรกรปลูกและส่ งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เมื่อได้รับฟังแล้วเกิดความสังเวชใจ เพราะ
ประเทศญี่ปุ่นซื้อกวาวเครื อจากเกษตรกรไทยเพื่อนําไปสกัดสารที่ออกฤทธิ์ และนําไปจดทะเบียนเป็ น

- ๓๕ ลิ ข สิ ท ธิ์ ของประเทศญี่ ปุ่ น ต่ อ จากนั้น ประเทศญี่ ปุ่ นก็จ ะไม่ สั่ ง ซื้ อ กวาวเครื อ อี ก ต่ อ ไป เช่ น เดี ย วกับ
สมุนไพร เปล้าน้อยเช่นเดียวกัน หากคิดไปข้างหน้า ขณะนี้ขา้ วราคาตกตํ่ารัฐบาลจําเป็ นต้องรับจํานําข้าว
วิ ธี ด ัง กล่ า วถื อ เป็ นมาตรการระยะสั้ นและการจํา นํา ข้า วทํา ให้ เ สี ย งบประมาณจํา นวนมาก หากนํา
งบประมาณของรัฐบาลจํานวนพันล้านบาท จัดตั้ง Cluster ผลิตยาโดยใช้วสั ดุทางการเกษตร เช่น นําข้าว
ที่ลน้ ตลาดนํามาสกัดเพื่อหาสารต้นแบบและใช้ทาํ เป็ นผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ มากมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็ น
พัน ล้านบาท หรื ออาจประยุกต์ทาํ ครี มทาหน้า ซึ่งเรื่ องดังกล่าว เห็นว่า มีความเกี่ยวกับการแปรรู ปวัตถุดิบ
ทางการเกษตรต่าง ๆ นั้นเกี่ยวข้องกับคณะเภสัชศาสตร์เป็ นอย่างมาก
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ขอรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่าน และสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประชุมกับทางไอเท็ปของ สวทช. ในการค้นหาสมุนไพรไทย รวมทั้ง
อาจารย์อาวุโสในคณะได้กล่าวถึงสมุนไพรไทยเช่นเดี ยวกับแนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.จรั ญ
จันทลักขณา เช่ น เปล้าน้อย ซึ่ งทางประเทศญี่ ปุ่นนําไปสกัดหาสาร และนําไปจดสิ ทธิ บตั รเป็ นของ
ประเทศญี่ ปุ่น ปั จจุ บนั ประเทศญี่ ปุ่นไม่ซ้ื อสมุนไพรดังกล่าวจากประเทศไทย ทางคณะเภสัชศาสตร์
ได้คิดในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่คณะเภสัชศาสตร์ จะไม่ดาํ เนิ นการแต่เพียงคนเดียว แต่อาจจะ
รวมกับคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ร่ วมกันจัดทําเวชภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
เพราะจากประสบการณ์ที่เคยได้รับทุนของศูนย์ Nano Technology ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวช
สํา อางค์จ ากสมุ น ไพรบางชนิ ด และทํา การต่ อ ยอดต่ อ ไปในอนาคต เป็ นความร่ ว มมื อ กัน ระหว่า ง
๕ สถาบั น คื อ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ม หิ ด ล มหาวิ ท ย า ลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ งประสบความสําเร็ จระดับหนึ่ ง อย่างไรก็ตามจะทํา
การเชื่อมโยงให้เป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ในอนาคต แต่เรื่ องการสกัดสารเพื่อทําเป็ น
ยาสมุนไพรไทยนั้น มีความยากกว่ายาแผนปั จจุบนั เพราะจะต้องทําให้ทราบว่าสารออกฤทธิ์ ต่าง ๆ คือ
สิ่ งใด และจะต้องทําให้ได้ถึงจุดที่นาํ ไปประยุกต์ได้จริ ง ประเด็นปั ญหาหลัก คือ เรื่ องของความปลอดภัย
ซึ่ งจําเป็ นจะต้องทําการศึกษาให้รู้วา่ มาจากสาเหตุใด

มติท่ีประชุม
เห็ น ชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิ บ ัติง านของคณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร์ ต ามที่ เ สนอ
และมอบหมายให้ ค ณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร์ รั บ ข้อ เสนอแนะ/ข้อ สั ง เกตของที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป
๖.๔ เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและการแบง

สวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
อธิการบดีแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙

- ๓๖ สิ งหาคม ๒๕๕๙ มี ม ติ เห็ น ชอบให้เ ปลี่ ย นชื่ อ ส่ วนงาน และเห็ น ชอบให้ส่ ว นงานเปลี่ ย นสังกัด นั้น
กองนิ ติการดําเนิ นการจัดทําร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่ วน
งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่าย เปลี่ ยนชื่ อเป็ น สํานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
๒. สํานักงานจัดการทรัพย์สินและศูนย์บริ การการกีฬา เปลี่ยนชื่อเป็ น สํานักงานบริ หาร
ทรัพย์สินและกีฬา
๓. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็ น กองพัฒนาคุณภาพ และย้ายสังกัดจากเดิม
ที่สงั กัด สํานักงานบริ หารวิชาการและพัฒนานักศึกษา ไปสังกัด สํานักงานยุทธศาสตร์ และการคลัง
๔. ศู น ย์สั ญ ญาธรรมศัก ดิ์ เพื่ อ ประชาธิ ป ไตย เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ศู น ย์ป ระชาธิ ป ไตยและ
พลเมือง
๕. ในส่ วนของศูนย์การปกครองท้องถิ่นขอเปลี่ยนชื่ อส่ วนงานเป็ น “ศูนย์ศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น” นั้น เนื่ องจากตามข้อ ๑๒ (๔) แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อ
วันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ใช้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น อยู่แล้ว ฝ่ ายกฎหมายจึงไม่ได้
ดําเนินการแก้ไข
๖. เนื่ องจากการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่ อวัน ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน
๒๕๕๘ ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ โครงการจัดตั้งโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้ ึ นมาอี ก
หน่วยงานหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีผกู ้ าํ กับดูแลในเรื่ องการบริ หารจัดการภายใน จึงได้ดาํ เนินการ
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพิ่มเติมในคราวเดียวกันนี้ กําหนดให้โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ เพื่อรองรับการบริ หารจัดการภายใน และเพื่อ
ให้เป็ นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าวด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

มติท่ีประชุม
อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

- ๓๗ ๖.๕ เรื่อง ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ๒๕๕๙
อธิ การบดี แถลงว่า ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบว่ า กรณี ก ารแต่ ง ตั้ง ให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง ศาสตราจารย์ข องพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย สั ง กัด คณะ
แพทยศาสตร์ ซึ่ งปรากฏในขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ คณะอนุ กรรมการเกี่ ยวกับตําแหน่ งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณากระบวนการ วิธีการและขั้นตอนการกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ของ
บุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กําหนด
ว่ า “ในกรณี ของตําแหน่ งศาสตราจารย์ เมื่ อสภามหาวิ ทยาลัยอนุ ม ัติ แล้วให้ เสนอรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ก.พ.อ. เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง” นั้น เป็ นการขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ การบริ หารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึ กษา มาตรา
๖๕/๑ และ มาตรา ๖๕/๒ ที่เป็ นอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา มิใช่อาํ นาจของ ก.พ.อ.
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนิ นการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่ งศาสตราจารย์ดาํ เนิ นการด้วยความ
เรี ยบร้ อย งานพิ จารณาตําแหน่ งทางวิ ชาการ กองบริ การวิ ชาการ จึ งขอเสนอแก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุ ค คลให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
เดิ ม ข้อ ๘ ในกรณี ของตําแหน่ งศาสตราจารย์เมื่ อสภามหาวิทยาลัยอนุ ม ตั ิ แล้ว ให้เสนอ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ผ่าน ก.พ.อ. เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แก้ไข ข้อ ๘
(๑) ในกรณี ของตําแหน่ งศาสตราจารย์ เมื่ อสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิ แล้ว ให้เสนอ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ผ่าน ก.พ.อ. เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) สํ า หรั บ การพิ จ ารณาตํา แหน่ ง ศาสตราจารย์ข องผู้ข อซึ่ งเป็ นพนั ก งาน
มหาวิ ทยาลัย เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย อนุ ม ัติ แ ล้ว ให้ เสนอรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ นําเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

- ๓๘ อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณานําเสนอชื่ อไป และได้มีขอ้ เสนอแนะมาให้
แก้ไขในเชิ งเทคนิ ค สําหรั บขั้นตอนของการตรวจสอบข้อความให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ หากมี
รายละเอี ยดในข้อกฎหมายหรื อในประเด็นถ้อยคําใดที่ จะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยจะ
มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายมหาวิทยาลัยไปดําเนิ นการแก้ไข และจะขอสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

มติท่ีประชุม
๑. เห็ นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (.....) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยไปดําเนิ นการแก้ไข และนําเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่ ง เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
๗.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยรายงานการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบาย
หลักของอธิ การบดี ตั้งแต่วนั ที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่ งจะมีขอ้ มูลด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประชาชน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๒ เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย
รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่ นที่ ๕๐ และรุ่ นที่
๕๑) เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยหนังสื อเวียน จํานวน ๒ ครั้ง จํานวน ๒ คน และขอแก้ไขตัวสะกด

- ๓๙ นามสกุล รุ่ นที่ ๔๓ จํานวน ๑ ราย รวมถึงขอแก้ไขสาขาวิชาผูส้ าํ เร็ จการศึกษา คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี รุ่ นที่ ๓๔ จาก สาขาวิชาการเงิน เป็ น สาขาวิชาการบัญชี จํานวน ๕ ราย ซึ่ งได้พน้ กําหนดเวลา
ทักท้วงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดทักท้วง จึงถือว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๓ เรื่อง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติของผูบริหาร จํานวน ๒ หนวยงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่ อ งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ดาํ รงตําแหน่ งดังกล่าวครบ ๒ ปี
แล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ กําหนดให้ทาํ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณบดี ผู้อ ํา นวยการสถาบัน /สํ า นัก เมื่ อ ดํา รงตํา แหน่ ง ครบ ๒ ปี
มหาวิทยาลัยได้นาํ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร ทั้ง ๒ หน่ วยงาน โดยมี นายมานิ จ สุ ขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นประธานกรรมการ ส่ วนกรรมการอื่น ๆ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศดังกล่าว ซึ่ งนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้ลงนามในคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิ กายน
๒๕๕๙ แล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๔ เรื่อง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํานวน ๒ ฉบับ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมตั ิขอ้ บังคับ ฯ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

- ๔๐ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้ างและการบริ หารงานภายใน
ส่ วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๙
ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับฯ
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บงั คับในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๕ เรื่อง ฝายวิชาการรายงานการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวิ ช าการได้ ส รุ ปเรื่ องการ
ปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร ในครั้งนี้ อธิ การบดีได้อนุมตั ิ
ให้คณะ/หน่ วยงาน จํานวน ๔ แห่ ง ปรั บปรุ งแก้ไขอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร รวมทั้งสิ้ น ๒๖ หลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์และการจัดการเรี ยน
การสอนของหลักสูตร ดังนี้
คณะ/หน่ วยงาน
๑. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๒. คณะศิลปศาสตร์
๓. คณะแพทยศาสตร์
๔. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รวม

ตรี
๖
๑
๗
๑๔

ระดับการศึกษา
โท
๗
๔
๑๑

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

เอก
๑
๑

รวม
๑๓
๑
๑
๑๑
๒๖

- ๔๑ ๗.๖ เรื่อง ฝายการคลังรายงานเรื่องที่อธิการบดีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ฝ่ ายการคลัง รายงานเรื่ องที่
อธิ การบดีอนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ดังนี้
๑. ขออนุมตั ิโอนงบประมาณเพื่อไปลงทุนค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จํานวน ๑ เรื่ อง
๒. ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณไปกําหนดรายการครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน ๑๒ เรื่ อง
๓. ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณ จํานวน ๑๑ เรื่ อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๗ เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารายงานการขออนุมตั ิกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานการขออนุมตั ิกนั เงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจําปี ๒๕๕๙
ดังนี้
๑. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
บาทถ้วน)
๒. แผนงานบริ การวิชาการแก่สงั คม เป็ นเงิน ๒๒๒,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. แผนงานบริ หาร เป็ นเงิน ๖,๖๘๗,๒๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น ๗,๐๖๙,๗๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

- ๔๒ ๗.๘ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการขยายเวลากันเงินและเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันภาษารายงานการขยายเวลา
กันเงิ น และเบิ ก จ่ ายเงิ น งบประมาณรายจ่ ายจากเงิ น รายได้หน่ วยงาน ประจํา ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
(โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) เป็ นเงิน ๑,๘๙๒,๕๗๐.๓๗ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิ บบาทสามสิ บเจ็ดสตางค์)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๙ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันไทยคดี ศึกษารายงานการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่ วยงาน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เป็ นเงิน
๑๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้
๑. ผลงานวิจยั ที่สร้างองค์ความรู้ จํานวน ๓ โครงการ เป็ นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท
๒. ผลงานการให้บริ การวิชาการ จํานวน ๑ โครงการ เป็ นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๐ เรื่อง สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานการนําสงงบการเงินประจําปและรายงาน
การเงิน ประจําเดือน ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบภายในรายงาน
การนําส่ งงบการเงินประจําปี ๒๕๕๘ และรายงานการเงินประจําเดือน จํานวน ๔๘ หน่วยงาน ณ วันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การนําส่ งงบการเงินประจําปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๔๘ หน่วยงาน นั้น
หน่วยงานได้นาํ ส่ งงบการเงินมาแล้วจํานวน ๔๗ หน่วยงาน คงค้าง ๑ หน่วยงาน คือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง

- ๔๓ ๒. การนําส่ งรายงานการเงิ นประจําเดื อน ตั้งแต่ เดื อนตุ ลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๙ ดังนี้
- หน่วยงานที่จดั ส่ งรายงานเป็ นปั จจุบนั จํานวน ๑๒ หน่วยงาน
- หน่ ว ยงานที่ ย งั ไม่ เ คยนํา ส่ ง รายงาน จํา นวน ๒ หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ สถาบัน สั ญ ญา
ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
- หน่ วยงานที่จดั ส่ งรายงานมาบ้างแต่ยงั ไม่เป็ นปั จจุบนั โดยค้างส่ ง คือ คณะวิทยาการ
เรี ยนรู ้ แ ละศึ ก ษาศาสตร์ วิ ท ยาลัย สหวิ ท ยาการ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละคณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่ อสารมวลชน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๑ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรรายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ร ายงานการ
ออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ
ผูบ้ ริ หารของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่ องปรั บอัตราค่าตอบแทนแก่ ผูใ้ ห้บริ การศูนย์วิจยั
ทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๒ เรื่อง สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการจัดเก็บเงินคาบริการของ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูง ประจําป ๒๕๕๙ และรายงานการ
ออกประกาศฯ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑและคาธรรมเนียมฯ(เพิ่มเติม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานวิทยาศาสตร์ และ

- ๔๔ เทคโนโลยีช้ นั สู งรายงานการจัดเก็บเงิ นค่าบริ การของศูนย์เครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจยั ขั้นสู ง
ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องการกําหนด
หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การของสํานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สู ง (เพิ่มเติม)
พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิ การบดีได้ลงนามในประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๓ เรื่อง สํานักงานทะเบียนนักศึกษารายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า สํา นัก งานทะเบี ย นนัก ศึ ก ษา
รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๔ เรื่อง ฝายบริหารการวิจัยรายงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน
ปการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการตอเนื่อง)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวิจยั รายงานโครงการบริ การ
วิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ปี การศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการต่อเนื่ อง) จํานวน ๒๗ หน่วยงาน จํานวน
๔๖ โครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

- ๔๕ ๗.๑๕ เรื่อง สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานการออกระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยเงิ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
แกลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สํ า นั ก งานศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารรายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแก่ลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งอธิ การบดีได้ลงนามในระเบียบฯ ดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
นายภูมินาถ สวัสดี
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการตรวจรายงานการประชุม
และติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

