
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
--------------------- 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
             คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙                          

วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนยรังสิต 

------------------------- 
 
ผูม้าประชมุ 
๑. ศาสตราจารยพิ์เศษ นรนิติ   เศรษฐบุตร    นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
๒. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.คณิต  ณ นคร     อุปนายกสภามหาวทิยาลยั 
๓. ศาสตราจารย ์ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย ์    อธิการบดี 
๔. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ   จนัทลกัขณา    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๕. รองศาสตราจารย ์ดร.นริศ   ชยัสูตร     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
๖. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.ปรีชา  สุวรรณทตั    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๗. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
๘. นายมานิจ     สุขสมจิตร    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๙. ดร.วรีวฒัน์     กาญจนดุล    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๑๐. นายสุจริต     ปัจฉิมนนัท ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๑๑. ศาสตราจารยพิ์เศษ หิรัญ   รดีศรี     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
๑๒. นายอภยั     จนัทนจุลกะ    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๑๓. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
๑๔. รองศาสตราจารย ์เกศินี   วฑูิรชาติ    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกลุ กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
๑๖. รองศาสตราจารย ์ดร.ประภสัสร์  วงัศกาญจน์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
๑๗. รองศาสตราจารย ์ดร.มรรยาท  รุจิวชิชญ ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
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๑๘. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์จิตตินดัด ์ หะวานนท ์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
๑๙. รองศาสตราจารย ์ดร.กมล   บุษบา    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
๒๐. ศาสตราจารย ์ดร.ไผทชิต   เอกจริยกร   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
๒๑. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร.ประกิตพนัธ์ุ  ทมทิตชงค ์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
                ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
๒๒. นายเสริม     กลัยารัตน์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั  
๒๓. นางสุพรรณ์    วอ่งรักษส์ตัว ์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั 
๒๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
          เลขานุการสภามหาวทิยาลยั  
๒๕. รองศาสตราจารย ์พรชยั   ตระกลูวรานนท ์ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

ผูไ้มม่าประชมุ 
๑. ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์   คูวฒันาชยั   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
          (ลาประชุม) 
๒. นายพิชยั           ชุณหวชิร   กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
          (ลาประชุม) 
๓. ศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์   วรัญญูวฒันา   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนผูบ้ริหาร (ลาประชุม) 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประชา  คุณธรรมดี   กรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ คณาจารย ์
          และประธานสภาอาจารย ์(ลาประชุม) 
๕. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ศกัด์ิชยั วงศกิตติรักษ ์   กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนคณาจารย ์(ลาประชุม) 
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๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สนัติรักษ ์ ประเสริฐสุข กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
       ผูแ้ทนคณาจารย ์(ลาประชุม) 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
๑. ศาสตราจารย ์ดร.ประมวญ  เทพชยัศรี รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศจี  ศิริไกร  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๓. รองศาสตราจารย ์ดร.วรียา  ฉิมออ้ย  รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินนัท ์ วศิเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
๕. รองศาสตราจารย ์ดร.ดนุพนัธ์  วสุิวรรณ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา ติระสงัขะ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและยัง่ยนื 
๗. ศาสตราจารย ์ดร.อุดม  รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๘. รองศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  รุจิวชิชญ ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๙. ศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์  สาริสุต  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 
๑๐. นางพรพิมล   บุญศิริ  ประธานสภาพนกังานมหาวทิยาลยั 
๑๑. นางนุชรินทร์   ชลูดดง  หวัหนา้งานอตัรากาํลงั 
๑๒. นายนทัธี    ฤทธ์ิดี  หวัหนา้งานการคดีและร่างระเบียบ 
๑๓. นางผกาพนัธ์   โสดามุข รักษาการในตาํแหน่งเลขานุการสาํนกังาน 
       วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง 
๑๔. นายสมศกัด์ิ   ปฏิสงัข ์ รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

สภามหาวทิยาลยั 
๑๕. นางสาววรรณพรรณ  นาคสงัข ์ รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานสภามหาวทิยาลยั 
๑๖. นางสาวมยลีุ   สุดสระ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๗. นายภูมินาถ   สวสัดี  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๘. นายอดิศร    เพชรคุม้ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๙. นางสาวรักษิณา   แสงศรี  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 

เร่ิมประชมุเวลา ๐๙.๑๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
    ๑.๑ เร่ือง  แจงการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
  ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เร่ือง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศกึษา 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีหวัหนา้คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติได้กําหนดห้ามบุคคลดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษาในช่วงเวลาเดียวกนัเกินจาํนวนท่ีระบุในขอ้ ๓ ของคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฯ และห้ามมิให้ผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์               
อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดรั้บในฐานะนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้ นแล้วแต่กรณี  เว ้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ นั้น  
  กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัประชุมเพ่ือช้ีแจงนโยบายการดาํเนินงานตามคาํสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ  แล้ว  เ ม่ือวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
  ๑. ตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ในวรรคสอง ข้อ ๓ กาํหนดว่า              
ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาตามวรรคหน่ึงไม่มี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดรั้บในฐานะนายกสภา
สถาบนัอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น จึงหมายถึง 
เฉพาะกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้นท่ีถูกห้าม               
มิให้ได้รับค่าตอบแทน หรือเบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้ น 
นอกเหนือจากท่ีไดรั้บในฐานะนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาหรือกรรมการสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าว 
กล่าวคือ หากเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้ งในฐานะบุคลากรภายในของ
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น เช่น กรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการประเภทคณาจารยป์ระจาํหรือกรรมการ
ประเภทผูบ้ริหาร เป็นตน้ ยงัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในฐานะอ่ืน
ท่ีเป็นอยูจ่ากสถาบนัอุดมศึกษานั้น ๆ ไดต่้อไป 
  ๒. กรณีท่ีกรรมการสถาบนัอุดมศึกษาผูท้รงคุณวุฒิไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการประจาํ
คณะ สถาบนั สํานกั หรือตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาแต่งตั้ง เช่น ประธานกรรมการหรือ
ประธานอนุกรรมการ จะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ ง
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะให้อาํนาจแก่สภาสถาบนัอุดมศึกษาในการกาํกบัดูแลให้การบริหารงาน
ของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยกาํหนดใหอ้ธิการบดีเป็นผูบ้ริหารสูงสุด 
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ของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้ น  การแต่งตั้ งให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศึกษาไปทาํหนา้ท่ีใด ๆ ท่ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบริหารของอธิการบดีกจ็ะทาํใหก้ารทาํหนา้ท่ีใน 
บทบาทของนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษาขาดความเป็นกลาง เวน้แต่
จะไดรั้บแต่งตั้งจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาใหไ้ปทาํหนา้ท่ีใด ๆ ท่ีเป็นภารกิจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
และอยู่ในอาํนาจของสภาสถาบนัอุดมศึกษาโดยตรง สามารถดาํเนินการได้ เช่น การเป็นประธาน
กรรมการ/คณะทาํงาน/กรรมการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เป็นตน้ และเม่ือเป็นเช่นน้ีสามารถ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน หรือเบ้ียประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในฐานะนั้น ๆ ได ้
  ๓. ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถได้รับแต่งตั้ งให้ดํารง
ตาํแหน่งอธิการบดี หรือผูบ้ริหารในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ หรือในทางกลบักนั ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง
อธิการบดีหรือผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาแห่งนั้น จะสามารถไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนายกสภา
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืนไดห้รือไม่นั้น เห็นว่า แมแ้ต่ขอ้ ๓ ของคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฯ จะไม่ไดก้าํหนดครอบคลุมถึงประเด็นดงักล่าว แต่เน่ืองจากผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษา
โดยเฉพาะตาํแหน่งอธิการบดีถือเป็นตาํแหน่งบริหารสูงสุดของสถาบนัอุดมศึกษา จึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
นั้นอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็เวลา ฉะนั้น การแต่งตั้งให้อธิการบดีของสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่ง
หน่ึงไปดาํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืน หรือในทางกลบักนัการแต่งตั้งให้นายกสภา 
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึงไปดาํรงตาํแหน่งอธิการบดีของสถาบนัอุดมศึกษาแห่งอ่ืน ในช่วงเวลา
เดียวกันย่อมมีผลทาํให้ผูด้าํรงตาํแหน่งอธิการบดีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งอธิการบดีได ้              
เตม็เวลา ซ่ึงขดัต่อหลกัการดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดขององคก์ร จึงไม่อาจทาํได ้
  ๔. ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการการอุดมศึกษาหรือกรรมการการอุดมศึกษาจะ
สามารถดาํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาไดห้รือไม่นั้น เห็นวา่ โดยบทบาทของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นองคก์รตามกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีในการกาํหนดและกาํกบัติดตามใหก้ารจดัการศึกษาซ่ึง
เ ป็นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้ น  เ พ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภา
สถาบนัอุดมศึกษาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นกลาง จึงไม่ควรเสนอแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการการอุดมศึกษาหรือกรรมการการอุดมศึกษาไปดาํรงตาํแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศึกษาหรือ
กรรมการสภาสถาบนัอุดมศึกษา เพราะอาจส่งผลต่อการขดักนัของอาํนาจหนา้ท่ี 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
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    ๑.๒ เร่ือง  ปฏิทนิการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๖๐ 
  อธิการบดีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัขอเสนอปฏิทินการ
ประชุมสภามหาวทิยาลยั ประจาํปี ๒๕๖๐ ดงัน้ี 

เดือน วนัประชุม (วนัจนัทร์) 
มกราคม ๒๓ 
กมุภาพนัธ์ ๒๗ 
มีนาคม ๒๗ 
เมษายน ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๒ 
มิถุนายน ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๔ 
สิงหาคม ๒๘ 
กนัยายน ๒๕ 
ตุลาคม ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๗ 
ธนัวาคม ๒๕ 

  กาํหนดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

     ๑.๓ เร่ือง  เอกสารแจกในที่ประชมุ 
  อธิการบดีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หน่วยงานต่าง ๆ ไดน้าํเอกสารมาแจกในท่ีประชุม 
จาํนวน ๓ รายการ ดงัน้ี 
  ๑. จุลสารธรรมศาสตร์ฉบบัพิเศษ “ทรงเป็นดวงธรรมนาํทางให้ ธ สถิตในดวงใจโดม           
นิรันดร์”  จดัทาํโดย งานส่ือสารองคก์ร มธ. 
  ๒. จุลสาร SIIT NEWS ปีท่ี ๒๑ ฉบบัท่ี๒ เดือนมิถุนายน ๒๐๑๖ จดัทาํโดย สถาบนั
เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  
  ๓. จุลสารฉบับปฐมฤกษ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ “ต้นกล้าธรรมศาสตร์”  จัดทาํโดย 
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ               
เจา้ฟ้ากลัยาธิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
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  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติท่ีประชมุ 

  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รบัรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๙  

        เมือ่วนัที่ ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแถลงว่า คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นการตรวจ
รายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ดาํเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙               
เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งฉบบัพิจารณาลบั ฉบบัย่อและฉบบัสมบูรณ์แลว้ จึงขอเสนอรายงาน
ฉบบัย่อให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณา ส่วนรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์จะไดน้าํไปไวป้ระจาํห้อง
ประชุม หากมีขอ้แกไ้ขประการใด ขอไดแ้จง้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ือง  รายงานการดาํเนนิการตดิตามมตสิภามหาวิทยาลยั  
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาลบั 
        ๔.๑  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
  ระเบียบวาระที่ ๔.๑  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแถลงว่า คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นการตรวจ
รายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี               
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดาํเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙               
ฉบบัพิจารณาลบั ซ่ึงมีจาํนวน ๑๐ หนา้ ใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณารับรอง 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ประธานกล่าวว่า รายงานในหน้า ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เ ร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้ ง
ศาสตราจารยพิ์เศษ คณะศิลปศาสตร์ ขอแกไ้ข จากเดิม “ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัให ้
ความเห็นชอบ” เป็น  “ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป”  
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  มติท่ีประชมุ 
  รับรองรายงานการประชุมฉบบัพิจารณาลบัโดยมีการแกไ้ข  
 

    ๔.๒ เร่ือง  ขออนุมัติแตงตัง้ตาํแหนงทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
  อธิการบดีแถลงว่า คณะกรรมการท่ีปรึกษาและพิจารณาตาํแหน่งวิชาการของสถาบนั
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และ
คณะกรรมการอาํนวยการสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้นาํเสนอผลการพิจารณา ผูส้มควรดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการระดบั
รองศาสตราจารย ์จาํนวน ๑ ราย และผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน ๑ ราย  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  อธิการบดีกล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้แยกระบบการพิจารณา
ตาํแหน่งทางวิชาการแยกดาํเนินการจากระเบียบกลางของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจะไดด้าํเนินการใน
รูปแบบเดียวกนั ซ่ึงในการประชุมคร้ังต่อไป จะมอบหมายใหส้ถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร จดัทาํ
รูปแบบเอกสารนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัให้เหมือนกบัของมหาวิทยาลยั คือ ระบุวนัท่ีขอตาํแหน่งให้
ชดัเจน 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมัติแต่งตั้ งผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
จาํนวน  ๒ ราย ดงัน้ี 
  ๑. ดร.พิษณุ  ตู้จินดา ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยเีคมีชีวภาพ  
  ๒. Dr.Amin Eisazadeh ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สังกดั ภาควิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยโียธา 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
     ๕.๑ เร่ือง  ขออนุมัติโครงรางองคกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Organizational Profile: OP)  
  ปการศกึษา ๒๕๕๘ 
  อธิการบดีกล่าววา่ โครงร่างองคก์ร (Organizational Profile: OP) นั้น มหาวทิยาลยัมี
นโยบายในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยใชเ้กณฑก์ารพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป ดงันั้น ในการดาํเนินการในเร่ือง EdPEx จะตอ้ง 
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ทราบถึงรายละเอียดของโครงร่างองคก์รของมหาวทิยาลยั 
  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแถลงว่า EdPEx เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พฒันา
องค์กร เห็นว่า ในการพฒันาองค์กรนั้ น จําเป็นต้องศึกษารายละเอียดของโครงร่างองค์กร โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. ลกัษณะองคก์ร 
       ๑.๑ สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ประกอบดว้ย  
   (๑) หลกัสูตร และบริการ  
   (๒) พนัธกิจ วสิยัทศัน์และค่านิยม 
   (๓) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 
   (๔) สินทรัพย ์
   (๕) กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
       ๑.๒ ความสมัพนัธ์ระดบัองคก์ร ประกอบดว้ย  
   (๑) โครงสร้างองคก์ร 
   (๒) ผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอ่ืนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
   (๓) ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ 
  ๒. สภาวการณ์ขององคก์ร ประกอบดว้ย 
       ๒.๑ สภาพดา้นการแข่งขนั 
   (๑) ลาํดบัการแข่งขนั 
   (๒) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั 
   (๓) ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ 
       ๒.๒ บริบทเชิงกลยุทธ์  เ ก่ียวข้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ในเร่ืองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร และการปฏิบติัการ การพฒันาการจดัการเชิงระบบดว้ยการใชมู้ลจริงในการ
ตดัสินใจ การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนวธีิการ 
เรียนการสอนใหเ้ป็น Active Learning ดว้ยการพฒันาอาจารยใ์นเร่ืองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การ
รักษาเสถียรภาพของภาพลกัษณ์ มธ. และเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ คือ มธ. มีช่ือเสียงยาวนาน
เป็นท่ีรู้จกั อาจารยมี์ความสามารถและมีช่ือเสียง ความเขม้แขง็ขององคก์รนกัศึกษา และเครือข่ายศิษยเ์ก่า 
บุคลากรมีความในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมเสนอความเห็นและขอ้สงัเกตบางประการ ดงัน้ี 
  ๑. ศาสตราจารย ์นายแพทย  ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า ขอเสนอโครงสร้างเพ่ิมเติม               
หากพิจารณาสังคมปัจจุบนั ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตค่อนขา้งมาก สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีมี
การเช่ือมโยงและมีความสลบัซบัซ้อนส่งผลกระทบถึงการทาํงานให้ไดผ้ล หากดูสถานการณ์ทัว่ไปใน
ปัจจุบนัทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรปท่ีมีการทาํงานรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงไม่บรรลุผลสาํเร็จ 
เพราะสังคมในปัจจุบนัมีความสลบัซับซ้อนและยากลาํบากค่อนขา้งมาก การใช้องค์ความรู้และการ
วิพากษว์ิจารณ์ไม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ แต่จาํเป็นตอ้งใชก้ารเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัในสถานการณ์
จริง และมีผูว้เิคราะห์ชาวองักฤษ Mr.Robert Chambers ทาํการวิเคราะห์วา่ เพราะเหตุใดการพฒันาต่าง ๆ 
จึงไม่ประสบผลสําเร็จ และได้บทสรุปว่า เป็นเพราะการใช้องค์ความรู้ โดยไม่ได้เรียนรู้จากการใช้
สถานการณ์จริง จึงไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ใหม่ คือการเรียนรู้ร่วมกนัในหลาย ๆ    
ฝ่ายท่ีจะประสบความสาํเร็จในสถานการณ์จริง และใชศ้าสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั ท่ีเรียกวา่ Delivery Science 
คือ สมมติท่ีสามเพ่ือจะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
  ๒. ศาสตราจารย ์หิรัญ  รดีศรี กล่าวว่า สําหรับโครงร่างองค์กร มธ. นั้น คลา้ย ๆ กับ               
จะนาํไปสู่การทาํแผนปฏิบติัการของ มธ. โดยการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
  ๓. รองศาสตราจารย ์เกศินี  วิฑูรชาติ กล่าวว่า ในส่วนสินทรัพยข์อง มธ. ในเอกสาร
ประกอบการประชุม ยงัขาดท่ีดินของกรมธนารักษท่ี์ซอยงามดูพลี และหอพกัรัชดาภิเษกท่ีตล่ิงชนั ขอให้
เพ่ิมเติมใหค้รบดว้ย 
  ๔. ประธานกล่าวว่า เร่ืองของท่ีดินทั้งหมดของ มธ. จาํเป็นจะตอ้งระบุไวใ้นโครงร่าง
องคก์รดว้ยหรือไม่ 
  ๕. อธิการบดีกล่าวว่า ในส่วนของท่ีดินของ มธ. ให้ใส่ในโครงร่างองคก์รเท่าท่ีจาํเป็น
และสําคญัเท่านั้ น และขอรับไปพิจารณาว่า การเขียนโครงร่างองค์กรต้องมีรายละเอียดต่างๆ ให้
ครบถว้น แต่การดาํเนินการอาจจะดาํเนินการในส่วนท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
  ๕. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา กล่าววา่ สถาบนัการศึกษามีแนวโนม้ท่ีจะเป็นไป
ทางธุรกิจการคา้มากข้ึน เช่น ใช้คาํว่าลูกคา้ หากเปรียบลูกศิษยเ์สมือนเป็นลูกคา้ เห็นว่าไม่น่าจะเป็น
คุณภาพการศึกษาท่ีเป็นอนาคตของประเทศในการสร้างผูน้าํ และนาํมาเปรียบเทียบเป็นลูกคา้ตั้งแต่แรก 
จิตวิญญาณในทางดา้นคุณภาพของจิตใจนั้น ไม่แน่ใจวา่จะเป็นทิศทางของการวดัคุณภาพทางการศึกษา 
สาํหรับการแข่งขนัในการสร้างความเขม้แขง็ต่อตนเอง ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการอยา่งเตม็ความสามารถหรือ 
อาจจะเรียกวา่ ๑๐๐% แต่หากคาํวา่ “แข่งขนั” มีความหมายเชิงธุรกิจ เห็นวา่ ไม่น่าเหมาะสมสาํหรับ 
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สถาบนัการศึกษา และในเร่ืองสภาวะขององคก์ร ทาํให้เกิดคาํถามว่า เพราะเหตุใด มธ. จึงเปรียบเทียบ
กบั Seoul National University ของสาธารณรัฐเกาหลี มธ. มีรากเหงา้ของการพฒันาอยา่งไร จึงนาํไป
เทียบจบัคู่กนัอย่างท่ีนําเสนอ เพราะเหตุใดจึงจดัคู่เทียบเช่นน้ี ขอสอบถามรองอธิการบดีฝ่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาวา่ หากเปรียบเทียบงบประมาณระหวา่ง Seoul National University มีงบประมาณ
ประจาํปีจาํนวนเท่าใด และ มธ. ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจาํปีจากรัฐบาลปีละเท่าใด เพราะ               
เหตุใดจึงนาํมาจดัเป็นคู่เทียบของ มธ. และเพราะเหตุใด มธ. จึงไม่จดัคู่เทียบกับมหาวิทยาลยั UPM 
(University Putra Malaysia) ในเร่ืองการจบัคู่เทียบ ใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
       รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า เร่ืองของการจดัคู่เทียบนั้น เพ่ือ
สร้างความมุ่งหมายท่ีจะทาํการพฒันาตนเอง มิไดเ้ป็นในแง่ท่ีจะทาํการแข่งขนัเพ่ือท่ีจะเอาชนะ สาํหรับ
หลกัการในการหาคู่เทียบ คือการหาคู่เทียบท่ีจะทาํให้ มธ. พฒันาในทิศทางท่ีตอ้งการให้มหาวิทยาลยั
ไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เช่น ในขณะท่ีเป็นวิทยากรนาํเสนอเร่ืองการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เกณฑ ์EdPEx ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัก็เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ Seoul National University นั้น มีพ้ืนฐาน
คลา้ยๆ กนั และมีการพฒันามหาวทิยาลยัอยา่งรวดเร็ว 
  ๖. รองศาสตราจารย ์เกศินี  วิฑูรชาติ กล่าวว่า สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่าง มธ. กบั 
Seoul National University นั้น มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัคณะ
หลากหลายคณะ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา และมีความใกลชิ้ด ประเด็นท่ีสาํคญัคือ นอกจากพ้ืนฐานการพฒันาท่ีมีความใกลเ้คียงกนั คือ 
การเป็น Competitive University เช่นเดียวกนั และคณะทางดา้นบริหารธุรกิจของ Seoul National 
University กบัคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมีการพฒันาท่ีมีความใกลเ้คียงกนัและไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานในระดบันานาชาติหรือท่ีเรียกวา่ AACSB เช่นเดียวกนั ประเดน็ท่ีสาํคญัอีกประเดน็หน่ึงก็คือ 
การแลกเปล่ียนข้อมูลจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเพื่อใช้ในการกําหนดมาตรฐาน หรือใช้ในการ
เปรียบเทียบแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งสูงมาก และเห็นว่าจะทาํให้เกิดประโยชน์
ในการดาํเนินงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า สําหรับคาํว่า “ลูกคา้” ถือเป็นคาํ
เรียกของภาคธุรกิจหรืออาจจะหมายความรวมถึงผูรั้บประโยชน์ก็ได้ เพราะฉะนั้น มธ. มีการสร้าง
หลกัสูตรและบริการต่าง ๆ ข้ึนมา เพ่ือท่ีจะทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บประโยชน์ต่าง ๆ หรือไดรั้บประสิทธิผล
จากการเรียนรู้และมีองคค์วามรู้ท่ีเพียงพอ ฉะนั้น จึงควรใชค้าํวา่ “นกัศึกษา” และ “ผูรั้บบริการอ่ืน” แทน
คาํวา่ “ลูกคา้”  
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  ๗. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา กล่าววา่ ตามท่ี รองศาสตราจารย ์เกศินี  วิฑูรชาติ 
กล่าวมานั้น เป็นเร่ืองดี ขอสนบัสนุนวา่ Seoul National University นั้น  ถือวา่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความ
เจริญกา้วหนา้ หาก มธ. เทียบกบั Seoul National University ถือเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะชาวเกาหลีมีระเบียบ
วนิยัเคร่งครัด วฒันธรรมต่าง ๆ มีความคลา้ยคลึงกบัชาวญ่ีปุ่นค่อนขา้งมาก จึงทาํใหเ้กิดคาํถามวา่ เหตุใด 
มธ. จึงกาํหนดคู่เทียบกบัมหาวิทยาลยัในประเทศเกาหลีใต ้เม่ือพิจารณาจากนิสัย วฒันธรรมต่าง ๆ ของ
ชาวไทย มีความคล้ายคลึงกับชาวมาเลเซียมากกว่าสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ และหากทาํการศึกษา
เปรียบเทียบท่ีสามารถนาํผลลพัธ์ออกมาใชไ้ดโ้ดยตรง ในบางคร้ังไดน้าํมหาวทิยาลยัในประเทศสิงคโปร์
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ของประเทศไทยอยู่เสมอ ขอสอบถามว่า งบประมาณของ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ของประเทศสิงคโปร์นั้นไดรั้บการจดัสรรงบประมาณต่อปีจาํนวนเท่าใด ปรากฏว่า
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์เพียงแห่งเดียว เท่ากับงบประมาณต่าง ๆ ทุก
มหาวิทยาลยัของประเทศไทยทั้งหมด เพราะฉะนั้น การเปรียบเทียบจาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพให้มาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองประเพณี วฒันธรรม ลกัษณะนิสัย เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะทาํการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลซ่ึงจะตรงกับประเด็นความต้องการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เห็นว่า ประเทศเกาหลีมีความแตกต่างกับ
ประเทศไทยค่อนขา้งมาก 
      อธิการบดีกล่าววา่ สาํหรับคู่เทียบนั้น มธ. อาจจะเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัแห่งใดก็
สามารถทาํได ้แต่ท่ีเลือก Seoul National University เพราะ QS University Ranking อยูใ่นลาํดบัท่ีดี อีก
ทั้ง มีความคลา้ยคลึงกบั มธ. เป็น Competitive University รวมทั้งมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งมหาวิทยาลยัทั้งสองแห่งได ้ เพราะมีบางมหาวิทยาลยั มธ. ขอเป็นคู่เทียบก็ไม่ 
ให้ความร่วมมือ ส่วนเร่ืองมหาวิทยาลยัในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์นั้น มีช่ือเสียงและให้การ
ยอมรับไม่เทียบเท่า Seoul National University  
  ๘. ศาสตราจารย ์ดร.คณิต  ณ นคร อุปนายกสภามหาวิทยาลยั กล่าวว่า ความเป็นมาของ 
Seoul National University นั้น หากพิจารณาในดา้นองคค์วามรู้ถือวา่เป็นท่ียอมรับ แต่ความเป็นมาใน
อดีตของ Seoul National University นั้นยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากเท่าท่ีควร 
       รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ตามท่ี ศาสตราจารย  ์ดร.จรัญ  
จนัทลกัขณา กล่าวมานั้น มีความสนใจเร่ือง Culture ท่ีแตกต่างกนัระหว่าง มธ. กบั Seoul National 
University จะมีวิธีการจดัการอยา่งไร หากคนไทยมีความเป็นระเบียบวินยัแตกต่างจากประเทศเกาหลี
และญ่ีปุ่น และถา้ มธ. มีความตอ้งการท่ีจะทาํการปรับปรุงและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีการตั้งเป้าหมาย
ระเบียบวนิยัเพ่ิมมากยิง่ข้ึน แต่ตอ้งไม่ลืมความเป็นไทย ดงันั้น ขอเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ 
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ของคนไทย คือ การหาความสมดุลในการพฒันาท่ีทาํใหค้นไทยอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  ๙. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กล่าวว่า กรณีคู่เปรียบเทียบ หาก มธ.               
จะเพ่ิมคู่เปรียบเทียบอีกมหาวิทยาลัยหน่ึงได้หรือไม่ ประเด็นท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
แลกเปล่ียนความรู้กนั ส่งผลทาํให้มีแนวความคิดท่ีลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนในเร่ืองการเปรียบเทียบคู่มากยิ่งข้ึน 
ขอเสนอคู่เปรียบเทียบอีกมหาวิทยาลยัหน่ึง คือ University of Malaya เพราะมหาวิทยาลยัดงักล่าวมีส่ิงท่ี
คลา้ยคลึงและใกลชิ้ดกบัประเทศไทย โดยหากเปรียบเทียบอดีตท่ีผา่นมาปรากฏวา่ ชาวมาลายมีูส่ิงท่ีดอ้ย
กวา่คนไทยอีก แต่ปัจจุบนัรายไดต่้อหวัของชาวมาเลเซียมีรายไดม้ากกวา่เกือบเป็นเท่าหน่ึงของชาวไทย 
ภายในระยะเวลาอีกไม่นานสภาพเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียจะเทียบเท่าเศรษฐกิจประเทศของไทย 
ทั้ง ๆ ท่ีความเป็นมาของชาวมาเลเซียไม่มีความแตกต่างจากประเทศไทย แต่อาจจะเป็นเพราะการบริหาร
จดัการของประเทศมาเลเซียไดป้ระสบผลสาํเร็จมากกวา่ประเทศไทย จึงขอเสนอใหเ้พ่ิมคู่เปรียบเทียบอีก
แห่งหน่ึง โดยทาํให้เป็นสามเส้า ถา้เทียบกบัความเป็นจริงท่ีไม่ค่อยจะดีเท่าท่ีควร แต่สามารถหาวิธีการ
บริหารจดัการท่ีสามารถทาํใหมี้สภาพท่ีดีข้ึนพอสมควร University of Malaya แต่ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบ
คู่กับมหาวิทยาลยัท่ีมีพ้ืนฐานท่ีคล้ายคลึงกับ มธ. และอยู่ในทวีปเอเชียเช่นเดียวกัน แต่มีมาตรฐาน
ใกลเ้คียงกบัมาตรฐานของมหาวิทยาลยั Seoul National University วิธีการดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดมีพ้ืนฐาน
ทางดา้นการเปรียบเทียบท่ีดีข้ึน 
  ๑๐. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า ประเด็นท่ีมีการแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกบัคู่เทียบต่าง ๆ ไดค่้อนขา้งมาก แต่ถา้จะมองในเชิงประโยชน์ในการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคต 
เห็นว่า ควรหาผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญมาดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างมาก               
ตวัอยา่งเช่น นายวิรไท สันติประภพ ในสมยัก่อนดาํรงตาํแหน่งผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย ไดเ้คย
เสนอความเห็นโครงการความเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลยั Harvard University กบัมหาวิทยาลยั               
ในประเทศจีนให้ทาํงานร่วมกัน หากมองในอนาคต  มธ. จะทาํงานร่วมกับมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทั้ง
ตะวนัตกและตะวนัออก ปัจจุบนัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมี้การพฒันาประเทศค่อนขา้งมาก  
และสหรัฐอเมริกากไ็ม่สามารถละท้ิงได ้ดงันั้น หากทาํเป็นคู่เปรียบเทียบสามเส้า โดยมีการแลกเปล่ียน 
องคค์วามรู้และทาํงานร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัของประเทศจีนกบัสหรัฐอเมริกา และ มธ. อยู่เป็น
ศูนยก์ลาง ทาํหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างมหาวิทยาลยั จะทาํให้เกิดประโยชน์               
มากยิง่ข้ึน 
        อธิการบดีกล่าวว่า ประเด็นคู่เปรียบเทียบนั้น มหาวิทยาลยัขอรับขอ้สังเกตจากท่ี
ประชุมไปพิจารณาในการเพ่ิมคู่เปรียบเทียบเพิ่มข้ึนใหม้ากกวา่ ๑ มหาวทิยาลยั  
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  มติท่ีประชมุ 
  อนุมติัโครงร่างองค์กรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (Organizational Profile: OP)             
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายใหม้หาวทิยาลยัรับขอ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา 
ดาํเนินการต่อไป 
 

    ๕.๒ เร่ือง  ขออนุมัติกําหนดอํานาจหนาที่และแบงหนวยงานภายในสวนงานของคณะ  
  วิทยาลัยและสํานักงานที่มีหนาที่บริการและสนับสนุนการบริหาร (สํานักงานอธิการบดี 
  เดิม) เพิ่มเติม 
  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงว่า ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วา่ดว้ยการจดัตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดป้ระกาศจดัตั้งคณะ 
วิทยาลยั และสาํนกังานท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนการบริหารมหาวิทยาลยั (สาํนกังานอธิการบดี
เดิม) โดยอาํนาจหน้าท่ีและการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยักาํหนดและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลยั ซ่ึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไดเ้สนอขอความ
เห็นชอบไปแลว้ จาํนวน ๓๘ หน่วยงาน นั้น บดัน้ี มีคณะ วิทยาลยั จาํนวน ๓ หน่วยงาน และส่วนงานใน
สงักดัสาํนกังานบริหารวชิาการและพฒันานกัศึกษา (สาํนกังานอธิการบดีเดิม) ท่ีเหลือ ๑ ส่วนงาน ขณะน้ี
ไดจ้ดัทาํโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในเสร็จแลว้ และท่านอธิการบดีเห็นสมควรใหเ้พ่ิมหน่วยงานใน
สังกดักองทรัพยากรมนุษย ์อีก ๑ หน่วยงาน คือ งานพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์จึงขอเสนอกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี  
  ๑. คณะ วทิยาลยั จาํนวน ๓ หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
      ๑.๑ คณะวศิวกรรมศาสตร์  แบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการ ออกเป็น ๔ งาน 
             (๑) งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
             (๒) งานบริการการศึกษาและประกนัคุณภาพ 
             (๓) งานบริการวชิาการและวจิยั 
             (๔) งานบริหารการเงินและแผนงาน 
      ๑.๒ คณะพยาบาลศาสตร์ แบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการ ออกเป็น ๔ งาน 
             (๑) งานบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
             (๒) งานวางแผน การคลงั และพฒันาคุณภาพ 
             (๓) งานวชิาการและพฒันานกัศึกษา 
             (๔) งานวจิยั วเิทศสมัพนัธ์ และส่ือสารองคก์ร 
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      ๑.๓ วทิยาลยันวตักรรม แบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการ ออกเป็น ๔ งาน 
   (๑) งานบริการการศึกษา   
   (๒) งานบริหารและธุรการ   
   (๓) งานการคลงัและทรัพยสิ์น 
   (๔) งานวจิยัและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. สาํนกังานท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั (ส่วนงานใน
สงักดัสาํนกังานอธิการบดีเดิม ) ดงัน้ี  
        ๑. สาํนกังานบริหารวิชาการและพฒันานกัศึกษา ประกอบดว้ย ๓ ส่วนงาน ซ่ึงสภา
มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและการแบ่งหน่วยงานภายในสาํนกัฯ ไปแลว้ 
๒ ส่วนงาน คือ กองบริการการวจิยั  กองกิจการนกัศึกษา และเสนอเพ่ิมอีก ๑ ส่วนงาน คือ กองบริหาร
วชิาการ โดยขอแบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็น ๔ งาน ดงัน้ี 
   (๑) งานหลกัสูตรสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 

(๒) งานหลกัสูตรวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสุขศาสตร์ 
(๓) งานส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
(๔) งานบริหารวชิาการศึกษาทัว่ไป 

        ๒. สาํนกังานบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละกฎหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย ๒ ส่วนงาน คือ 
กองทรัพยากรมนุษย ์และกองนิติการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลยั ไดใ้ห้ความเห็นชอบให้กองทรัพยากรมนุษย ์ 
แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ๔ งานไปแลว้  และอธิการบดีเห็นสมควรให้งานพิจารณาตาํแหน่งทาง
วิชาการ ซ่ึงเดิมสังกัดกองบริการวิชาการไปสังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘              
ไดเ้ห็นชอบให้การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน มีได้ไม่เกิน ๔ งาน จึงขออนุมติัให้กองทรัพยากร
มนุษย ์มี ๕ งาน เป็นกรณีพิเศษ ดงัน้ี 
   (๑) งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวติั 

(๒) งานแผนทรัพยากรมนุษยแ์ละสารสนเทศ 
(๓) งานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
(๔) งานสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 
(๕) งานพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมัติการขอกําหนดอํานาจหน้า ท่ีและการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรม กองบริการวิชาการ โดยอนุมติัเพ่ิมงาน
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเป็นหน่วยงานภายใน  สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะทําให้มี               
๕ งาน เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีเสนอ  
 

    ๕.๓ เร่ือง  สรุปผลการจัดบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัแถลงวา่ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัให้คณะ/วิทยาลยั/สถาบนั               
จดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดบัสถาบนั ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น บดัน้ี ฝ่ายวิจยัไดส้รุปผล
การจดับริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทั้งส้ิน ๒๕ หน่วยงาน จาํนวน           
๔๓ โครงการ และดาํเนินการไดค้รบถว้นร้อยละ ๑๐๐ แต่มีขอ้สังเกตจากการจดัโครงการบริการวิชาการ
แก่สงัคมระดบัสถาบนั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดงัน้ี 
  ๑. ในกรณีท่ีคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั มีการเปล่ียนผูบ้ริหารจะส่งผลให้การจดัโครงการ
บริการวชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนัเปล่ียนไปตามนโยบายของผูบ้ริหารชุดใหม่ ซ่ึงทาํใหก้ารจดับริการ
วชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนัขาดความต่อเน่ือง 
       การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั ไดแ้จง้
เจา้หนา้ท่ีคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ให้ประสานงานกบัผูบ้ริหารชุดใหม่ ขอให้คงการจดับริการวิชาการแก่
สังคมระดบัสถาบนัตามแผนการจดับริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั 
       ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ควรทาํความเขา้ใจและให้ความสําคญั
กบัการจดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั เพราะเม่ือแผนการจดับริการวิชาการแก่สังคม
ระดบัสถาบนัไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัแลว้ ควรดาํเนินการตามแผน ยกเวน้มีเหตุสุดวสิยัท่ีไม่ 
สามารถจดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนัไดต้ามแผนท่ีไดรั้บอนุมติั คณะ/วิทยาลยั/
สถาบนั ตอ้งทาํบนัทึกช้ีแจงเหตุผลเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
  ๒. ในกรณีท่ีคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั เปล่ียนเจา้หนา้ท่ีในการดูแลการจดับริการวิชาการแก่
สังคม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีใหม่อาจขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดบั
สถาบนั ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติัตามปฏิทินกิจกรรม 
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       การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั ช่วยให้
คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจใน
การจดับริการวชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนั และใหส้ามารถปฏิบติัตามปฏิทินกิจกรรมไดท้นัตามเวลาท่ี
กาํหนด 
       ขอ้เสนอแนะ เม่ือมีการเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีดูแลการจดับริการวิชาการแก่สังคมใหม่ ควร
ให้เจา้หน้าท่ีคนเดิม ถ่ายทอดงานหรือสอนงานและเป็นพ่ีเล้ียงจนกว่าเจา้หน้าท่ีใหม่จะมีความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติังาน หรืออาจมีการจดัทาํคู่มือการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/วิทยาลยั/
สถาบนั เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีใหม่ไดศึ้กษาก่อนการปฏิบติั 
  ๓. บางคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ไม่ปฏิบติัตามปฏิทินกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
สังคมระดบัสถาบนั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ ก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถรายงานผลการจดับริการ
วชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนัและจดัหาเอกสารอา้งอิงไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ประธานกล่าวว่า การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับหน่วยงานในแต่ละ            
ปีการศึกษา กรณีหน่วยงานเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ มหาวิทยาลยัควรจะไดเ้สนอแนะให้ดาํเนินการ
ตามโครงการท่ีหน่วยงานไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัไวโ้ดยต่อเน่ืองจนส้ินสุดระยะโครงการก่อน 
และเร่ืองดงักล่าวมอบหมายใหฝ่้ายบริหารมหาวทิยาลยัไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมติัผลการจดับริการวิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ 
และมอบหมายใหฝ่้ายบริหารมหาวทิยาลยัรับขอ้สงัเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

    ๕.๔ เร่ือง  ขออนุมัติแผนบริการวิชาการแกสังคมระดบัสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยแถลงว่า ฝ่ายวิจัยขอเสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคมระดับ
สถาบนั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและคณะ/สํานัก/สถาบนั              
ต่าง ๆ จาํนวน ๒๗ หน่วยงาน รวม ๓๗ โครงการ ดงัน้ี 
  ๑. คณะนิติศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน
ในชนบท ชุมชน ต่างจงัหวดั 
  ๒. คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จาํนวน ๒ โครงการ คือ โครงการเสริมความคิด                  
ติดปีกวชิาชีพนกับญัชี และโครงการบริการเพ่ือสงัคม (CONC Thamasat Forum) 
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  ๓. คณะรัฐศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตย 
สาํหรับครูผูส้อนวชิาสงัคมศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
  ๔. คณะเศรษฐศาสตร์ จาํนวน ๒ โครงการ คือ โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับ
ครูผูส้อนวชิาสงัคมศึกษาระดบัมธัยมศึกษา และโครงการสมัมนาทางวชิาการ 
  ๕. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างและ        
พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนชุมชน ตาํบลบางคนที 
  ๖. คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน ๒ โครงการ คือ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน
ห้วยแม่เพรียง อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี และโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
โครงการสนุกกบัภาษาฝร่ังเศสกบัพ่ี มธ. 
  ๗. คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการการ               
จดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการรณรงคท์างสงัคม 
  ๘ .  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จํานวน  ๑  โครงการ  โครงการท่องเท่ียว               
เชิงสร้างสรรค ์
  ๙. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๓ โครงการ คือ โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตจุลินทรียส์ังเคราะห์แสงเพ่ือใชใ้นสภาวะดินเคม็ โครงการ บริการวิชาการเพ่ือสังคม
ยัง่ยนื และโครงการ การเพาะเห็ดเศรษฐกิตแบบครบวงจร 
  ๑๐. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใชใ้นการส่ือสารและเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่ผูสู้งอาย ุชุมชนเทศบาลนครรังสิต 
เทศบาลเมืองคลองหลวง และเทคบางเมืองท่าโขลง 
  ๑๑. คณะแพทยศาสตร์ จาํนวน ๓ โครงการ คือ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
โครงการศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข/อาสาสมคัร/กลุ่มจิตอาสา 
  ๑๒. คณะสหเวชศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบูรณาการบริการทางวิชาการ
กบัการเรียนการสอนและหรือการวิจยัเทคนิคการแพทยใ์นชุมชนเทศบาลเมืองนครรังสิต/หรือเทศบาล
เมืองท่าโขลง จงัหวดัปทุมธานี 
  ๑๓. คณะทนัตแพทยศาสตร์ จาํนวน ๓ โครงการ คือ โครงการในกลุ่มรายวชิาทนัตกรรม
ชุมชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากชุมชนโรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์บาํรุง อาํเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธานี และโครงการฟันเทียมพระราชทาน 
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  ๑๔. คณะพยาบาลศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการการบริการและส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุกสาํหรับประชากรทุกกลุ่มวยัในชุมชนเทศบาลเมืองนครหลวง 
  ๑๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการพฒันาลวดลายและ
ผลิตภณัฑผ์า้ไทย 
  ๑๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ               
หมอบา้น หมอเมือง ชุมชนเทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลเมืองคลองหลวง 
  ๑๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพฒันาดา้น
สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ๑๘. คณะเภสัชศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการใชย้า
และผลิตภณัฑสุ์ขภาพอยา่งเหมาะสมแก่ชุมชน 
  ๑๙. วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพชุมชนดา้นภูมิปัญญา 
  ๒๐. สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการการแข่งขนั
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
  ๒๑. วิทยาลยัสหวิทยาการ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการศูนยช่์วยเหลือทางสังคม
ชุมชนและเสริมสร้างนกัพฒันาชุมชนสู่สงัคม 
  ๒๒. วิทยาลยันวตักรรม จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการร่วมอนุรักษ ์สืบสาร ต่อยอด
ทุนวฒันธรรมแก่ชุมชน นางเล้ิง : ศิลปะ และวฒันธรรมความบนัเทิงท่ียงัมีลมหายใจ ชุมชนนางเล้ิง 
  ๒๓. วทิยาลยัโลกคดีศึกษา จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบ่มเพาะผูป้ระกอบวสิาหกิจ
เพ่ือมวลชน 
  ๒๔. วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสอนภาษาจีน 
ชุมชนโรงเรียนวดัสงัเวช 
  ๒๕. สถาบนัภาษา จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอบรมภาษาองักฤษ ชุมชนท่าโขลง 
  ๒๖. วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ จาํนวน ๒ โครงการ คือ โครงการบณัฑิต
อาสาสมคัรรับใชส้งัคม/ชุมชน และโครงการเสวนาสืบสานปณิธานงานอาสาสมคัรและงานพฒันาของ 
ศาสตราจารย ์ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ 
  ๒๗. คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ จาํนวน ๑ โครงการ คือ โครงการการ 
ขบัเคล่ือนการเรียนรู้ชุมชนและสถานศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 
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  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  นายอภยั  จนัทนจุลกะ กล่าววา่ กรณีการจดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวติของชุมชน ควรจะไดพิ้จารณาชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัมหาวทิยาลยั ดงันั้น จึงขอเสนอ
ชุมชนเพ่ิมเติมอีกหน่ึงแห่ง คือ ชุมชนท่าพระจนัทร์ 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมัติแผนบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  – ๒๕๖๔              
ตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหฝ่้ายวจิยัรับขอ้สงัเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อเห็นชอบหรือทกัทว้ง 
     ๖.๑ เร่ือง  คณบดีคณะนิติศาสตรเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน 
  คณบดีคณะนิติศาสตร์แถลงวา่ ขอเสนอวิสัยทศัน์และแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ 
ตั้งแต่วนัท่ี ๕ กรกรฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประสงค์ให้คณะนิติศาสตร์เป็น
สถาบนัการศึกษากฎหมายของไทยกา้วไกลระดบัโลก โดยการสร้างบณัฑิตท่ีทนัโลกทนัสมยั สํานึก
รับผดิชอบอยา่งย ัง่ยนื ส่ือสารอยา่งสร้างสรรคท์รงพลงั มีสุนทรียะในหวัใจ เป็นผูน้าํ ทาํงานเป็นทีม และ
มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค ์มธ. กบัประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคห์น่วยงาน ดงัน้ี 
  ๑. เป้าประสงคท่ี์ ๑ สร้างบณัฑิตทางกฎหมายใหมี้คุณลกัษณ์ GREATS ดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
      ๑.๑ ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
   ๑.๑.๑. การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของสงัคมไทยและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
   ๑.๑.๒ การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้ไดม้าตรฐานภายในประเทศและเป็น
ท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
   ๑.๑.๓ การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนและการสอนเพ่ิม                
มากข้ึน โดยเฉพาะการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวชิาการบนระบบคอมพิวเตอร์หรือออนไลน์ 
   ๑.๑.๔ การส่งเสริมให้มีการนาํผลการศึกษาวิจยัมาใชใ้นการเรียนการสอนหรือ
เป็นขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาหรือพฒันาสงัคม 
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   ๑.๑.๕ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาองักฤษ ในรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นภาษาองักฤษหรือการ
จดัการฝึกอบรมนอกห้องเรียน ตลอดจนการจดักิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ 
      ๑.๒ การพฒันานกัศึกษาดา้นวชิาการ ทกัษะในการปฏิบติังาน และคุณธรรมจริยธรรม 
   ๑.๒.๑ การส่งเสริมให้นักศึกษามีทกัษะและมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย
ตั้งแต่การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
   ๑.๒.๒ การส่งเสริมให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ และ
จดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ 
   ๑.๒.๓ การส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในทางปฏิบติั และเตรียมความ
พร้อมใหก้บันกัศึกษาก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
   ๑.๒.๔ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมพฒันาจิตใจผ่านกิจกรรม             
ต่าง ๆ ท่ีคณะนิติศาสตร์จดัข้ึน หรือกลุ่มนกัศึกษาจดัข้ึนเอง 
   ๑.๒.๕ การส่งเสริมให้นักศึกษานาํความรู้กฎหมายไปปรับใช้เพ่ือแกไ้ขปัญหา
สงัคมหรือทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
   ๑.๒.๖ การจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ในหมู่
นกัศึกษาในศูนยก์ารศึกษาเดียวกนัหรือระหวา่งศูนยก์ารศึกษา 
   ๑.๒.๗ การส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมเช่ือม
ความสมัพนัธ์กบันกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายนกัศึกษาโดยเฉพาะในหมู่
นกัศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
   ๑.๒.๘ การส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระยะยาวหรือระยะ
สั้นกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 
   ๑.๒.๙ การส่งเสริมให้มีการรับนักศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างความเป็นนานาชาติและการส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้และวฒันธรรม 
   ๑ .๒ .๑๐  การส่งเสริมให้นักศึกษาผู ้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษาและ               
การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหน้กัศึกษาผูพิ้การไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียม 
  ๒. เป้าประสงคท่ี์ ๒ ผลิตผลงานวิจยั และนวตักรรมท่ีมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
และนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและยัง่ยนื ดงัน้ี 
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       ๒.๑ การส่งเสริมให้มีการวิจยัโดยใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการวิจยั
ร่วมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ 
       ๒.๒ การวางกรอบทิศทางในการพฒันางานวิจัยของคณาจารย์โดยคาํนึงถึงการ
ยกระดบัความรู้ท่ีนาํมาใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ในทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
       ๒.๓ การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและความเช่ียวชาญของอาจารยแ์ละ
นักวิจยัของคณะนิติศาสตร์ รวมทั้ งฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเก็บรวบรวมงานวิจัยของอาจารย ์              
คณะนิติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
       ๒.๔ การสร้าง Research Clusters เพ่ือสร้างเครือข่ายของการทาํวิจยัและพฒันาความ
เช่ียวชาญของอาจารยแ์ละนกัวจิยั 
       ๒.๕ ส่งเสริมให้มีการทาํวิจยัร่วมกนัระหว่างอาจารยป์ระจาํและสถาบนัวิชาการใน
ต่างประเทศ 
       ๒.๖ พฒันาศูนยศึ์กษาวิจยักฎหมายเฉพาะดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศูนยก์ารศึกษาวิจยัท่ี
เกิดจากความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
       ๒.๗ การจดัทาํวารสารวิชาการทางกฎหมายเป็นภาษาองักฤษ โดยผลกัดนัให้ไดรั้บ
การรับรองในระดบันานาชาติ 
       ๒.๘ ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษและใน
วารสารวชิาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ\ 
       ๒.๙ พฒันาระบบการเผยแพร่งานวิจยัของอาจารยอ์อกสู่สาธารณะให้กวา้งขวางและ
เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
  ๓. เป้าประสงคท่ี์ ๓ ผลกัดนัให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือกบั
ชุมชนและสงัคม การสร้างงานวจิยั และนวตักรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดบัหน่วยงาน 
และระดบับุคคล ดงัน้ี 
       ๓.๑ การสร้างเครือข่ายในทางวิชาการทั้ งภายในและต่างประเทศเพ่ือการพฒันา               
คณะนิติศาสตร์ใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาชั้นนาํในระดบัประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ คือ 
   ๓ .๑ .๑  การส ร้ า งและ เข้า ร่ วม เค รื อ ข่ า ยห รือองค์ก รทางวิ ช าก ารกับ
สถาบนัการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
   ๓.๑.๒ การจดักิจกรรมทางวชิาการนานาชาติ 
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   ๓.๑.๓ การแลกเปล่ียนบุคลากรทางวชิาการเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ 
   ๓.๑.๔ การเชิญนกัวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิชาวต่างประเทศมาบรรยายทั้งหมด
หรือบางส่วนของรายวชิาในหลกัสูตรภาษาองักฤษหรือภาษาไทย หรือบรรยายพิเศษ 
   ๓.๑.๕ การเขา้ร่วมจดัทาํหรือพฒันาฐานขอ้มูลกฎหมายทั้งของไทยเองและของ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
   ๓.๑.๖ การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือ
เพ่ิมพนูความรู้ในต่างประเทศและตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 
   ๓.๑.๗ การส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์สร้างหรือเขา้ร่วมเครือข่าย
หรือองคก์รนกัศึกษาของสถาบนัต่างประเทศ 
   ๓.๑.๘ การส่งเสริมให้นกัศึกษาของคณะนิติศาสตร์เขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ในระดบันกัศึกษาท่ีจดัข้ึนภายในประเทศหรือในต่างประเทศ 
       ๓.๒ การสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าท่ีเขม้แข็งและการสร้างความเช่ือมโยงกบัผูป้ระกอบ
วชิาชีพกฎหมายและวชิาชีพอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
    ๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับ               
ศิษยเ์ก่าอยา่งสมํ่าเสมอ 
    ๓.๒.๒ การส่งเสริมใหศิ้ษยเ์ก่าเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคณะนิติศาสตร์ ทั้ง
ในรูปกิจกรรมทางวิชาการ  และการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือระดมทุนส่งเสริมภารกิจของ               
คณะนิติศาสตร์ 
    ๓.๒.๓ การติดต่อส่ือสารระหวา่งคณะนิติศาสตร์กบัศิษยเ์ก่าและบุคคลภายนอก
เพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานหรือข่าวสารกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง 
    ๓.๒.๔ การส่งเสริมบทบาทองอาจารยใ์นการใชค้วามรู้ความสามารถเพื่อตอบ
ปัญหาของสงัคมหรือใหข้อ้แนะนาํในการแกปั้ญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในโอกาสต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
    ๓.๒.๕ การส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาให้กบัสังคมผ่าน
โครงงานภาคปฏิบติัหรือกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของความรู้ในหอ้งเรียน
กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบติั 
    ๓.๒.๖ การรับฟังความคิดเห็นของผูป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายและวิชาชีพ                
อ่ืน ๆ ในสาขาต่าง ๆ เพ่ือพฒันาคุณภาพของการเรียนการสอนและการผลิตนกักฎหมายในสาขาต่าง ๆ 
เพ่ือพฒันาคุณภาพของการเรียนการสอนและการผลิตนกักฎหมายไปรับใชใ้นแต่ละภาคส่วนของสงัคม  
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รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อนักกฎหมายเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาคณะนิติศาสตร์ 
  ๔. เป้าประสงค ์๔  สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บการบริการความรู้ดา้น
กฎหมายท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเหมาะสม ดงัน้ี 
      ๔.๑ การเปิดหลกัสูตรใหม่ ๆ ทั้งท่ีเป็นหลกัสูตรเพ่ือรับปริญญาและหลกัสูตรอบรม
ระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสังคม และพฒันาองคค์วามรู้ทางวิชาการของบุคลากรของ
คณะนิติศาสตร์ 
      ๔.๒ การพฒันาศูนยนิ์ติศาสตร์ใหเ้ป็นศูนยท์างวิชาการนอกจากคงหนา้ท่ีสาํคญัในการ
เป็นศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนแล้ว ศูนย์นิติศาสตร์ยงัเป็นกลไกสําคัญในการเป็น
หน่วยงานสนบัสนุนทางวชิาการ 
      ๔.๓ การส่งเสริมให้คณาจารยมี์บทบาทในการนาํองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญทาง
กฎหมายไปใหบ้ริการแก่สงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม 
  ๕. เป้าประสงคท่ี์ ๕ คณะนิติศาสตร์มีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
       ๕.๑ ดา้นบุคลากร 
    ๕.๑.๑ การปรับโครงสร้างการบริหารบุคลากรโดยเน้นให้แต่ละศูนยก์ารศึกษา 
(campus) มีบทบาทตดัสินใจในงานบริหารต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบมากข้ึน เพ่ือลดความซบัซ้อนของการ
บริหารงานและเพ่ิมความคล่องตวัในการปฏิบติัภารกิจ 
    ๕.๑.๒ การพฒันาศกัยภาพและพฒันาทกัษะของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทกัษะในการบริหารจดัการ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการบริหารจดัการ และทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษ 
    ๕.๑.๓ การลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดยเพ่ิมบทบาทบุคลากรสายสนบัสนุน
วชิาการในการตดัสินใจหรือดาํเนินงานธุรการหรือภารกิจประจาํวนั 
    ๕.๑.๔ การปรับโครงสร้างของค่าตอบแทนและสวสัดิการของบุคลากรเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
    ๕.๑.๕ การส่งเสริมให้บุคลากรทาํการศึกษาวิจยัสถาบนัเพ่ือแกปั้ญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ 
    ๕.๑.๖ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้เพ่ิมพูนความรู้ ศึกษาวิจัย หรือ               
หาประสบการณ์ทางดา้นการสอนในสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ 
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    ๕.๑.๗ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการแกปั้ญหาพฒันาหรือปรับปรุง
ระบบงานในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศในการทาํงาน 
    ๕.๑.๘ การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทาํงานร่วมกนัของบุคลากร 
    ๕.๑.๙ การจดัทาํโครงการนกัวิจยัทางนิติศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการ
วิจยัและการผลิตผลงานวิชาการในระดบันานาชาติให้กบัอาจารยป์ระจาํรุ่นใหม่ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ 
   ๕.๑.๑๐ การจดัทาํโครงการอบรมอาจารยใ์หม่เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ               
การปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยป์ระจาํของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
     ๕.๒ ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
   ๕.๒.๑ การปรับปรุงอาคารให้เกิดความสวยงาม ตลอดจนอาํนวยความสะดวก 
และใหค้วามปลอดภยัในการทาํงานของบุคลากรและการใชชี้วติของนกัศึกษา 
   ๕.๒.๒ การจดัสรรการใชพ้ื้นท่ีภายในอาคารท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   ๕.๒.๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารให้เกิดความสวยงามและสร้าง
บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย 
   ๕.๒.๔ การจดัสรรพ้ืนท่ีเพ่ือให้นกัศึกษาใชท้าํกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อ่ืน ๆ รวมทั้งกิจกรรมในการสร้างความสมัพนัธ์ 
   ๕.๒.๕ การติดตั้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียน               
การสอน การปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร และการจดักิจกรรมของนกัศึกษา 
   ๕.๒.๖ การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการวางแผนในการจดัสร้างอาคารเรียน
คณะนิติศาสตร์ ณ ศูนยรั์งสิต 
   ๕.๒.๗ การจดัสถานท่ีใหส่้งเสริมความเป็นนานาชาติ 
   ๕.๒.๘ การปรับปรุงเวบ็ไซต์หรือฐานขอ้มูลของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นระบบ               
มีความทนัสมยั ส่งเสริมการเรียนการสอนและการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 
   ๕.๒.๙ การใชท้รัพยากรใหเ้หมาะสมและคุม้ค่า 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
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  ท่ีประชุมเสนอความเห็นและขอ้สงัเกตบางประการ ดงัน้ี 
  ๑. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี กล่าววา่ ขอเสนอกลยทุธ์เร่ืองการสร้างบณัฑิต
ท่ีมีลกัษณะ Greats โดยการคดัเลือกนักเรียนท่ีเก่งท่ีสุดเขา้มาเรียนโดยมหาวิทยาลยัสนับสนุน
ทุนการศึกษาจาํนวนไม่เกิน ๕ ทุนต่อปี โดยประกาศรับสมคัรนักเรียนทัว่ประเทศโดยจดัสอบแข่งขนั
เพ่ือคดัเลือกนักเรียนท่ีเก่งท่ีสุดมาเรียนท่ีคณะนิติศาสตร์ และ มธ. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
เหล่านั้น สําหรับนักเรียนท่ีเก่งไม่ว่าอาจารยจ์ะทาํการสอนด้วยวิธีการใด ๆ จะไม่ส่งกระทบไปถึง
นกัเรียนท่ีเก่งแต่อยา่งใด วิธีดงักล่าวทาํใหเ้กิดการกระตุน้ทางดา้นวิชาการ รวมถึงยงัส่งผลถึงการกระตุน้
อาจารยผ์ูส้อน เพราะอาจารยท่ี์ทาํการสอนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนเก่ง จะทาํให้อาจารย์ผูส้อนมี
ความสุขมาก และเม่ือนกัศึกษาเหล่านั้นมีโอกาสทาํการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ นกัศึกษาจะทาํการ
เช่ือมโยงอาจารยจ์ากประเทศต่าง ๆ เขา้มาเพ่ิมเติม เพราะนิสัยของคนไทยท่ีต่างประเทศช่ืนชอบ คือ               
มีความอ่อนโยนและมีความสามารถทางวิชาการด้วย  จะช่วยเช่ือมโยงให้ชาวต่างประเทศท่ีมี
ความสามารถเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพ่ิมมากยิง่ข้ึน  
  ๒. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กล่าววา่ นกักฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์ 
มธ. ขาดผูท่ี้มีความรู้รอบ คือ ผูท่ี้มิใช่รู้แต่ขอ้กฎหมายหรือเทคนิค แต่นักกฎหมายท่ีดีควรจะตอ้งเป็น
นกัปฏิรูปท่ีมีความตอ้งการจะปฏิรูปหรือทาํการเปล่ียนแปลงเร่ืองต่าง ๆ ในบา้นเมือง และนาํส่ิงท่ีมีความ
ตอ้งการจะทาํไปรวมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงไม่ใช่นกักฎหมาย แต่มีความตั้งใจและใฝ่ฝัน มีขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ ของ
ตนเอง เห็นควรให้นกักฎหมายลองเขียนแผนการทางกฎหมายท่ีควรจะทาํอยา่งไร และร่างกฎหมายควร
จะมีก่ีฉบบัและมีขั้นตอนในการดาํเนินการอย่างไรบา้ง เช่น ถา้มีผูท่ี้มาเสนอว่า ทาํอย่างไรท่ีจะทาํให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นธุรกิจการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และวฒันธรรม โดยการนาํเร่ืองท่ีคนไทยมี
ความถนดัจริง ๆ คือ เร่ืองธุรกิจการท่องเท่ียวมาทาํใหเ้ป็นเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญั ประเดน็ดงักล่าวถือวา่
เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งดาํเนินการไดย้ากมาก กฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายของ
สังคมอุตสาหกรรม ประเด็นท่ีต้องการให้ดาํเนินการ คือ มิใช่การลอกเลียนแบบแนวความคิดของ
ชาวต่างชาติต่าง ๆ สามารถดาํเนินการทาํกฎหมายให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม โดยเนน้อุตสาหกรรมเป็น
หลกั แต่มีขอ้เทจ็จริงไดจ้ากการท่ีมีการจดัส่งบุคคลไปอยูใ่นองคก์รต่าง ๆ และไดแ้นวความคิดวา่จะตอ้ง
จดัทาํเร่ืองธุรกิจท่องเท่ียว เศรษฐกิจ วฒันธรรม ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรือ
ภูมิภาคนั้ น มีกฎหมายใดบ้างท่ีจะต้องจัดทาํข้ึนมา หรือกฎหมายใดท่ีขัดขวางข้ึนมา เห็นว่า คณะ
นิติศาสตร์ มธ. สามารถพฒันาตามรูปแบบดงักล่าว ซ่ึงหากเปรียบเทียบคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ จะตอ้งทาํการเปรียบเทียบวา่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีความโดดเด่นอยา่งไร  
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และอาจจะมีความแตกต่างจากคณะนิติศาสตร์ มธ. หรืออาจจะบอกว่า คณะนิติศาสตร์ตอ้งการจะเป็น 
Global School of Law แต่ในทางปฏิบติัจริง ๆ ก็จะมีความภูมิใจกบัการท่ีมีศิษยเ์ก่าไดด้าํรงตาํแหน่ง
ประธานศาลฎีกา หรือสอบเนติบณัฑิตยสภาไดจ้าํนวนเท่าใด จนในท่ีสุดจะทาํใหลื้มเร่ือง School of Law               
เพราะฉะนั้น เห็นวา่คณบดีคณะนิติศาสตร์ควรลงมือปฏิบติักบัเร่ืองหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
       ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า ประเด็นท่ี ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.
เอนก อภิปรายนั้น เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั คือ กฎหมายถา้ไม่ระมดัระวงัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงหลายอยา่ง ดงันั้น การเขียนกฎหมายเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือควบคุมไวใ้หเ้หมือนเดิม แต่สังคม
ปัจจุบนัตอ้งการความเปล่ียนแปลง ตามท่ี ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ อภิปรายนั้น 
หมายถึง กฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะปฏิรูป เพราะสังคมจาํเป็นจะตอ้งเคล่ือนไปขา้งหนา้ มิใช่ทาํหนา้ท่ี
ควบคุมใหทุ้กส่ิงอยูท่ี่เดิม หากอยูท่ี่เดิมไม่ได ้สรรพส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นไปตามกาลเวลา 
  ๓. รองศาสตราจารย ์เกศินี  วิฑูรชาติ กล่าวว่า ปัจจุบนั มธ. มีโครงการใหม่ ๆ เกิดข้ึน
ค่อนขา้งมาก และมีความตอ้งการท่ีจะให้คณะต่าง ๆ ของ มธ. มีลกัษณะเป็น Global ดงันั้น ตอ้งการให้
คณบดีคณะนิติศาสตร์พิจารณาในเร่ืองของสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม จะหาวิธีการดําเนินการอย่างไร               
ท่ีจะทาํให้นกัศึกษาของ มธ. ท่ีมีผลการเรียนดีอยูแ่ลว้ไดมี้โอกาสระดมความคิดเห็น และคิดโครงการท่ี
เป็นนวตักรรมเพื่อตอบโจทยปั์ญหาต่าง ๆ ใหก้บัสงัคมได ้ 
  ๔. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา กล่าวว่า เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.คณิต ณ นคร อุปนายกสภามหาวิทยาลยั ไดก้ล่าวว่า “การสอนกฎหมายแบบให้
ท่องจาํ เป็นสาเหตุของความวุน่วายในบา้นเมืองปัจจุบนั” ส่ิงท่ียกข้ึนมานั้นมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เพราะ
กาํลงัเนน้เร่ือง Global Law School ตามท่ี ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ ไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้แลว้ ขอฝากไวว้่า Local ก็มีความสําคญั เพราะเม่ือลงพื้นท่ีในชุมชน จะพบกบัความยุติธรรม
ชุมชน หรือความเหล่ือมลํ้าของการใชก้ฎหมายในระดบัชาวบา้นมีอยูจ่าํนวนมากในสังคม ปัจจุบนัปัญหา
เร่ืองการใชท้รัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม หรือเร่ืองการท้ิงขยะในชุมชนต่าง ๆ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น
และชุมชนอยา่งมาก เห็นวา่ หากนกักฎหมายไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสักบัสภาพกบัปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น
อยา่งใกลชิ้ด จะทาํใหน้กักฎหมายไดเ้ห็นกฎหมายกบัชีวิต เป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่เป็นเพียงกฎหมายลอย ๆ และ
ไม่เป็นแบบวิชาเคมีลอย ๆ ออกมา แต่จะเป็นกฎหมายท่ีมีผลต่อชีวิต คนจะฆ่ากนัในชุมชนเน่ืองจาก              
ขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ซ่ึงกฎหมายจะช่วยไดค่้อนขา้งมาก และกฎหมายเป็นนิติบูรณาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต 
เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมีความสําคญัอย่างยิ่ง อีกทั้ งความรู้สึกในใจ เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมีความสําคญั
มากกวา่ Global of Law อีกดว้ย หากสามารถบริหารความยติุธรรมใหไ้ดดี้ เห็นวา่ความสมานฉนัทใ์น 
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บา้นเมืองคงจะเกิดข้ึนไดม้ากยิง่ข้ึน 
        คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า ส่ิงท่ีนําเสนอได้อาศยัจากการซึมซับและเขา้ร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลยั ไดมี้โอกาสรับฟังความคิดเห็นของนกัปราชญจ์ากราชบณัฑิตหลายท่าน ขอรับ
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไปปฏิบติั และเห็นว่าสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะปฏิบติัอยูแ่ลว้ 
คือ มิไดเ้ฉพาะปัญหาความเป็นนานาชาติเพียงอย่างเดียว แต่ทางคณะมีความคิดเร่ืองภายในประเทศ               
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถตอบโจทยส์ังคมไทยดว้ย ส่วนเร่ืองการทาํใหก้ฎหมายเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค ์ไม่เป็น
เพียงกฎหมายท่ีปิดกั้นไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง คือจะไม่ทาํให้นักกฎหมายเป็นเพียงหัวส่ีเหล่ียม               
จะเป็นกระแสของการอนุรักษโ์ดยท่ีสนใจวา่ สังคมมีความเปล่ียนแปลงอยา่งไร และอีกหลาย ๆ เร่ืองท่ี
เนน้วา่ การวจิยัเป็นหวัใจสาํคญั เพราะไดแ้นวความคิดจาก ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.คณิต  ณ นคร ท่ีไดท้าํ
การสอนหนังสือร่วมกันมาเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ก็ให้แนวความคิดต่าง ๆ ว่า การมีช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ควรจะมีช่ือเสียงจากความคิดการเป็นผูน้าํและตอ้งดาํเนินการโครงการใหญ่ ๆ ตามท่ี 
ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ ได้กล่าวมาขา้งต้น เพราะ มธ. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  โครงการใหญ่ ๆ  ไม่ได้หมายถึงแต่เร่ืองนานาชาติเพียงเท่านั้ น  แต่เร่ือง
ภายในประเทศก็ถือเป็นเร่ืองใหญ่ ดงันั้น ขอรับขอ้เสนอแนะและขอ้สังเกตจากท่ีประชุมไปปรับปรุง
เร่ืองสถานท่ีตั้ ง ณ มธ. ศูนย์รังสิต และบริเวณใกล้เคียงภายในจังหวดัปทุมธานี และจะพยายาม            
ดาํเนินการใหค้ณะนิติศาสตร์สามารถช่วยเหลือชุมชนของศูนยก์ารศึกษาต่าง ๆ ของ มธ. ไดม้ากข้ึน  
  มติท่ีประชมุ 
  เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามท่ีเสนอและ
มอบหมายให้คณบดีคณะนิติศาสตร์รับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการ
ต่อไป 
 

     ๖.๒ เร่ือง  คณบดีคณะสหเวชศาสตรเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์แถลงวา่ ขอเสนอวสิยัทศัน์และแนวทางการบริหารคณะสหเวช 
ศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประสงคใ์ห้คณะสหเวชศาสตร์
เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นนาํท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการ โดยเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นท่ียอมรับ
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค ์มธ. กบัประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคห์น่วยงาน ดงัน้ี 
  ๑. สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ GREATS โดยการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานวชิาชีพและมีความเป็นสากล และพฒันาสาขาวชิา/หลกัสูตรใหม่ ๆ ท่ีตอบสนอง 
ความตอ้งการของสงัคม 
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  ๒. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพฒันาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก โดยการสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลระดบัชาติ
และสากลเพ่ิมข้ึน โดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวจิยั 
  ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก โดยการส่งเสริมและแสวงหา
ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจยักบัคณะ/สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเขม้แขง็ทาง
วชิาการ 
  ๔ .  มุ่ง เน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพด้วยคุณภาพท่ีได้
มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการเรียนการสอน การวิจยั และนวตักรรม ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมการสร้างรายไดเ้พ่ือพ่ึงพาตนเอง  
  ๕. มุ่งสู่ความมัน่คงและยัง่ยืนดว้ยการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั การบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา และการใช ้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งทาํนุบาํรุงสงัคมปาระชาธิปไตย ศิลปะ และวฒันธรรม 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
  ท่ีประชุมเสนอความเห็นและขอ้สงัเกตบางประการ ดงัน้ี 
  ๑. ศาสตราจารย ์นายแพทย  ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า คณะสหเวชศาสตร์ มีความ
เจริญกา้วหนา้ค่อนขา้งมาก และภาระงานของมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เป็น Technical Approach หาก
สามารถทาํให้เช่ือมโยงให้เป็น System Approach จะมีประโยชน์เพ่ิมข้ึนมาก กรณีน้ีก็คือในระบบ
ปัจจุบนัโรงพยาบาลชุมชน จาํนวน ๘๐๐ แห่ง กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) จาํนวน
๑๐,๐๐๐ แห่ง ท่ีทาํงานอยู่ในระดบัตาํบล กาํลงัทาํงานกนัอย่างมากและสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาจากการ
ปฏิบติั กาํลงัพฒันาท่ีเรียกว่า สถาบนัการศึกษาระบบสุขภาพ (Dishfer Health System Academy)              
หากคณะสหเวชศาสตร์ไปร่วมพฒันากบัเขตสุขภาพสักหน่ึงเขต มีพ้ืนท่ีจาํนวน ๓-๔ จงัหวดั สําหรับ              
เขตสุขภาพมีทั้ งหมด ๑๒ เขต โดยพิจารณาว่าส่ิงท่ีคณะมีความชาํนาญ และความรู้ถึงสภาพในเขต
สุขภาพอยูใ่นสภาพใด โดยทาํเป็น Area Based Research Development  ส่ิงท่ีช่วยใหเ้ขตสุขภาพสามารถ
พฒันาเตม็รูปแบบทั้งเขตไดอ้ยา่งไร วธีิดงักล่าวถือเป็น System Approach เพ่ิมข้ึนอีกวธีิหน่ึง 
  ๒. นางสุพรรณ์  ว่องรักษส์ัตว ์กล่าวว่า คณบดีคณะสหเวชศาสตร์มองเห็นตวัช้ีวดัของ
การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการชดัเจนมาก โดยส่งเสริมใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่งชาํนาญการ 
ซ่ึงถือเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
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        คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าววา่ ปัจจุบนัคณะสหเวชศาสตร์ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วม
ในเร่ืองของ Area Based Approach เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอยูใ่นพ้ืนท่ีเทศบาลนครรังสิตและพ้ืนท่ีรอบ ๆ 
ซ่ึงทางเทศบาลนครรังสิตไดด้าํเนินการเร่ืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ท่ีข้ึนอยู่กบั
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) และเทศบาล ซ่ึงทางคณะสหเวชศาสตร์ไดส่้งคณาจารยแ์ละทีมงานเขา้
ไปใหอ้งคค์วามรู้และใหบ้ริการตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจเพื่อคน้หาสดัส่วนของประชากรท่ีมีปัญหา
เร่ืองธาลสัซีเมียท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครรังสิต รวมทั้งการพฒันาในเร่ือง Posture ของการ
ทาํงานแม่ค้าในตลาดเก่ียวกับวิธีการหรือท่านั่งขายสินค้าผิดวิธี ซ่ึงส่งผลกระทบถึงสุขภาพทั่วไป               
โรคเก่ียวกับกระดูก หรือไขสันหลงัต่าง ๆ การเดิน การบาดเจ็บ รวมทั้ งแรงงานในโรงงานต่าง ๆ               
ท่ี รพ.สต. ส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ไปดูแล และทางคณะสหเวชศาสตร์ร่วมส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ไปดูแลร่วมดว้ย               
อีกส่วนหน่ึง คือ ทางคณะจดัทีมงานเขา้ไปตรวจเพ่ือประเมินสุขภาพเป็น Gate Keeper ดูแลในเร่ืองของ
สภาวะโรคเร้ือรังบางโรคเพ่ือส่งต่อใหท้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
  มติท่ีประชมุ 
  เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ตามท่ีเสนอ               
และมอบหมายให้คณบดีคณะสหเวชศาสตร์รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดาํเนินการต่อไป 
 

     ๖.๓ เร่ือง  คณบดีคณะเภสัชศาสตรเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์แถลงว่า  ขอเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร              
คณะ เภสัชศาสตร์ ตั้ งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประสงค์ให ้             
คณะเภสัชศาสตร์เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาชั้นนาํของประเทศ โดดเด่นการวิจยั วิทยาการ
ดา้นเภสัชกรรม เพ่ือการพฒันาสุขภาพในระดบัชุมชน โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งระหว่าง
ประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงค ์มธ. กบัประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคห์น่วยงาน ดงัน้ี 
  ๑. เป้าประสงค์ท่ี ๑ สร้างบัณฑิตเภสัชศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน              
ผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และมาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาในการรับใช้ชุมชน              
มีความเป็นผูน้าํ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวติ คือ 
      ๑.๑ ดา้นการจดัการศึกษา 
   ๑.๑.๑ ผลิตเภสัชศาสตรบณัฑิต ๖ ปี (Pharm. D.) ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การบริบาลทางเภสชักรรม และสาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ (วทิยาศาสตร์เภสชักรรม) ท่ีมีสมรรถนะ 
ตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพเภสชักรรม และมีคุณลกัษณะ GREATS โดยมีเป้าหมายการรับ 
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นกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาํนวน ๘๐ คน และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป จาํนวนปีละ 
๙๐ คน ผา่นระบบ กสพท.และ/หรือ ระบบ Entrance ๔.๐ 
   ๑.๑.๒ ผลิตวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ท่ีเนน้การ
วจิยั โดยมีเป้าหมายการรับนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาํนวนปีละ ๕ คน 
   ๑.๑.๓ แผนการเปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารเภสชักิจ 
   ๑.๑.๔ แผนการเปิดหลกัสูตรวฒิุบตัรเฉพาะทาง ภายใตว้ทิยาลยัเภสชับาํบดั 
   ๑.๑.๕ แผนการเปิดหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสชักรรมอุตสาหการ 
      ๑.๒ ดา้นพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   ๑.๒.๑ พฒันาการเรียนการสอนให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะ GREATS ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning  
   ๑.๒.๒ พฒันาการเรียนการสอนในคณะเภสชัศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติภายใต้
โครงการแลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัศึกษา 
   ๑.๒.๓ พฒันาอาจารยเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning การสร้างส่ือการเรียนการสอน และดา้นภาษาองักฤษ 
   ๑.๒.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
และเพ่ือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองตลอดชีวติ 
   ๑.๒.๕ ส่งเสริมการจดัทาํตาํราทางดา้นเภสชัศาสตร์ 
      ๑.๓ ดา้นการนกัศึกษา 
              สนับสนุนการพฒันาและกิจกรรมนักศึกษา ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาทุกด้าน  และมี จิตวิญญาณธรรมศาสตร์  ( จิตสาธารณะ               
วถีิประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม) โดยการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ 
  ๒. เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผลงานวิจยัพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ใหม่ซ่ึงสามารถนาํไป
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบันานาชาติ และมีผลกระทบต่อการจดัอนัดบัของคณะและมหาวิทยาลยั และ
ผลงานวจิยัประยกุตท่ี์สอดคลอ้งกบับริบทดา้นการสาธารณสุขของประเทศ คือ ดา้นการวจิยั ดงัน้ี 
   ๒ .๑  ระดมความคิดเ พ่ือกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์               
ใหเ้หมาะสมกบัความเช่ียวชาญของบุคลากรและความตอ้งการของสังคม ท่ีเป็นโครงการวิจยัแบบบูรณา
การโดยคณาจารยทุ์กคนในคณะมีส่วนร่วมดาํเนินงานวจิยั  
   ๒.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการวจิยัเพ่ือผลิตผลงานทางวชิาการของกลุ่ม 
อาจารยแ์ละนกัวจิยั  



- ๓๒ - 
 

   ๒.๓ สร้างเครือข่ายดา้นการวิจยักับสถาบนัและแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุน               
ทั้งในและต่างประเทศ 
  ๓. เป้าประสงคท่ี์ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการและวจิยักบัคณะเภสัชศาสตร์
และสถาบนัชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ ในดา้นการวจิยั ดงัน้ี 
       ๓.๑ พฒันาความร่วมมือทางวิชาการและวิจยักบัคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบนัเครือข่าย
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ (RUN) 
       ๓.๒ พฒันาความร่วมมือทางวชิาการและวจิยักบัสถาบนัวจิยัชั้นนาํในประเทศ 
       ๓.๓ พฒันาความร่วมมือทางวิชาการและวิจยักบัคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนาํในประเทศ
ทวปีเอเซียและยโุรป 
  ๔. เป้าประสงค์ท่ี ๔ ประชาชนไดรั้บความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ               
การแกปั้ญหาจากการใชย้าเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนในการดูแลคุณภาพชีวิต ตลอดจนช่วยให้คาํปรึกษา
และสนบัสนุนการพ่ึงพาตนเองของชุมชนเป้าหมาย บุคลากรผูป้ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไดรั้บการ
พฒันาความรู้ทางวิชาการท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการปฏิบติังาน และเพ่ิมศกัยภาพ
ดา้นการพฒันาการผลิตยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพของภาคอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ในดา้นการ
บริการวชิาการแก่สงัคม คือ 
       ๑. พฒันาสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน เพ่ือเป็นร้านยาคุณภาพตน้แบบ 
       ๒. จดัทาํแผนงานบริการวชิาการแก่สงัคมดา้นการใชย้าในชุมชนเป้าหมาย  
       ๓. การประชุม/อบรมวชิาการและการบริการวชิาการในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือการศึกษา 
ต่อเน่ืองทางเภสชัศาสตร์ (Continuing Pharmacy Education - CPE) 
       ๔. ใหค้าํปรึกษาและบริการวชิาการดา้นการผลิตยาแก่ภาคอุตสาหกรรม  
       ๕. การฝึกอบรมระยะสั้นดา้นวิชาชีพใหก้บัเภสัชกรท่ีปฏิบติัหนา้ในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
  ๕. เป้าประสงค์ท่ี ๕ ระบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ท่ีโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือ บุคลากรไดรั้บการพฒันา
สมรรถนะและทกัษะวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดรั้บการ
สนบัสนุนใหไ้ปอบรม/ประชุมในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และบุคลากรไดรั้บการพฒันา 
คุณภาพชีวติ สวสัดิการ สภาพแวดลอ้ม ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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       ๕.๑ ดา้นการบริหาร 
   ๑. นาํเทคโนโลยมีาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานและพฒันาระบบงานใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 
   ๒. บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางของคณะเภสชัศาสตร์ 
   ๓. กระจายอาํนาจการตดัสินใจใหเ้หมาะสม เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการมีความ
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
   ๔. แสวงหารายไดเ้พ่ือการพ่ึงพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
       ๕.๒ ดา้นพฒันาบุคลากร 

   ๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม/สมัมนา                
ทางวชิาการท่ีเก่ียวกบัความรู้ดา้นวชิาชีพเภสชักรรม ท่ีจดัโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ไปประชุมวิชาการและ
นาํเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไปอบรมความรู้
เก่ียวกบัการบริหารวิชาการและวิจยั การบริหารสาํนกังาน การบริหารงบประมาณและการคลงั และ
ดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  
   ๔. กาํหนดเป้าหมายใหค้ณาจารยทุ์กคนมีตาํแหน่งทางวชิาการ 

       ๕.๓ ดา้นงานส่งเสริมศิลปวฒันธรรม กีฬา และภูมิปัญญาไทย  
   ๑ .  จัดกิจกรรมปลูกฝัง  ถ่ายทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์  ( จิตสาธารณะ               
วิถีประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม) ให้กบันกัศึกษาและบุคลากรโดยเน้นใน ๓ เร่ืองคือ เสรีภาพใน
การแสดงออกความมีประชาธิปไตย และความไม่อยูเ่ฉยเม่ือเกิดความไม่เป็นธรรมในสงัคม 
   ๒. สอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นสมุนไพรและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
  ท่ีประชุมเสนอความเห็นและขอ้สงัเกตบางประการ ดงัน้ี 
  ๑ .  นายอภัย   จันทนจุลกะ  กล่าวว่ า  ปัจ จุบัน  มธ .  มีคณะทางสายสุขศาสตร์               
ซ่ึงประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ               
เห็นวา่ คณะเภสชัศาสตร์ควรผลิตยา โดยเฉพาะยาสมุนไพร ควรนาํออกจาํหน่ายใหป้ระชาชนทัว่ไป 
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เพราะปัจจุบนัผลิตภณัฑแ์ละยาท่ีผลิตจากสมุนไพรไทยไดรั้บการยอมรับค่อนขา้งมาก และไดมี้โอกาส
ไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลท่ีอาํเภอนิคมคาํสร้อย จังหวดัมุกดาหาร ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลของสมเด็จ
พระสังฆราชเป็นผูดู้แล และโรงพยาบาลดงักล่าวสามารถทาํการผลิตยาสมุนไพรออกจาํหน่ายโดยมี
คุณสมบติัไม่แตกต่างไปจากยาสมุนไพรอภยัภูเบศร์ เพราะฉะนั้น หากคณะเภสัชศาสตร์สามารถทาํการ
ผลิตยาโดยใชส้มุนไพรต่าง ๆ จากพ้ืนท่ีในภาคกลางซ่ึงมีอยู่จาํนวนหลากหลายชนิด และเม่ือผูป่้วยเขา้
รักษา ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  ก็สามารถใช้ยาสมุนไพรไทยรักษาผู ้ป่วย เหล่านั้ นได ้              
โดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู ้ผลิตยาสมุนไพร  ขอสนับสนุนให้มีโครงการดังกล่าวเกิดข้ึนใน               
คณะเภสชัศาสตร์ต่อไปในอนาคต 
  ๒. ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา กล่าววา่ ขอสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ของคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งและแนวความคิดตั้งแต่วิสัยทศัน์ของหน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ มีความโดดเด่นเร่ืองงานวิจัย วิทยาการด้าน              
เภสัชกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาพในระดับชุมชน  ขอช่ืนชมเพราะเป้าหมายในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ไดว้างเป้าหมายการพฒันาสู่ระดบัโลก แต่ในขณะเดียวกนัชาวบา้นก็มีความทุกข์
ยากลาํบากท่ีอาศยัอยู่ในประเทศจาํนวนหลายสิบลา้นคน ซ่ึงมีแนวความคิดว่าในระดบัสูงสุดขององค์
ความรู้ทางวิชาการหากมองขา้มปัจจยัดงักล่าว อาจจะส่งผลทาํให้เดินไปไม่ถูกทิศทาง เห็นว่าความเป็น
เลิศควรตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน วิธีการดงักล่าวสามารถผลกัดนั
ทาํให้องคก์รพฒันาสู่ความเป็นเลิศได ้หรืออาจจะกล่าวว่าเป็น Global ไดจ้าก Local ซ่ึงปัจจุบนัน้ี
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ กาํลงัหลงทางกบัความเป็นท่ียอมรับโดยไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน แต่วิธีการท่ีคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์กาํลงัดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการมองเห็นปัญหาท่ีชดัเจน ในส่วนท่ีคณะเภสัช
ศาสตร์เปิดร้านยาคุณภาพตน้แบบ “โอสถโดม” ถือเป็นการพฒันาสถานปฏิบติัการเภสัชกรรมชุมชน 
เห็นว่าสถานท่ีดังกล่าวเป็นท่ีฝึกฝนและฝึกปฏิบัติจริงของลูกศิษย  ์เป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
(Active Learning) โดยตรง และยงัถือเป็นการสร้างจิตวิญญาณของลูกศิษย ์เพราะฉะนั้น หากโครงการ
ดงักล่าวสามารถจดัทาํไดโ้ดยเร็วถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีมาก ๆ และน่าสนบัสนุนอยา่งยิง่ และในเร่ืองท่ีตอ้งการ
จะช้ีให้เห็นก็คือ การวิจยัพ้ืนฐานเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองวตัถุดิบ สมุนไพรต่าง ๆ เร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีดี เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาเสนองบประมาณให้เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการนาํ
สมุนไพรต่าง ๆ ของประเทศไทยไปใชซ่ึ้งเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ๆ และมีขอ้ดีแต่ไม่ไดใ้ช ้ในปัจจุบนัสมุนไพร 
“กวาวเครือ” ซ่ึงเกษตรกรปลูกและส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น เม่ือไดรั้บฟังแลว้เกิดความสังเวชใจ เพราะ
ประเทศญ่ีปุ่นซ้ือกวาวเครือจากเกษตรกรไทยเพ่ือนาํไปสกดัสารท่ีออกฤทธ์ิ และนาํไปจดทะเบียนเป็น 
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ลิขสิทธ์ิของประเทศญ่ีปุ่น ต่อจากนั้นประเทศญ่ีปุ่นก็จะไม่สั่งซ้ือกวาวเครืออีกต่อไป เช่นเดียวกับ
สมุนไพร เปลา้นอ้ยเช่นเดียวกนั หากคิดไปขา้งหนา้ ขณะน้ีขา้วราคาตกตํ่ารัฐบาลจาํเป็นตอ้งรับจาํนาํขา้ว
วิธีดังกล่าวถือเป็นมาตรการระยะสั้ นและการจาํนําข้าวทาํให้เสียงบประมาณจํานวนมาก หากนํา
งบประมาณของรัฐบาลจาํนวนพนัลา้นบาท จดัตั้ง Cluster ผลิตยาโดยใชว้สัดุทางการเกษตร เช่น นาํขา้ว
ท่ีลน้ตลาดนาํมาสกดัเพ่ือหาสารตน้แบบและใชท้าํเป็นผลิตภณัฑ์ยาต่าง ๆ มากมาย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็น              
พนั ลา้นบาท หรืออาจประยกุตท์าํครีมทาหนา้ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าว เห็นวา่ มีความเก่ียวกบัการแปรรูปวตัถุดิบ
ทางการเกษตรต่าง ๆ นั้นเก่ียวขอ้งกบัคณะเภสชัศาสตร์เป็นอยา่งมาก  
       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวว่า ขอรับขอ้เสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ทุกท่าน และสัปดาห์ท่ีผ่านมาไดป้ระชุมกบัทางไอเท็ปของ สวทช. ในการคน้หาสมุนไพรไทย รวมทั้ง
อาจารยอ์าวุโสในคณะไดก้ล่าวถึงสมุนไพรไทยเช่นเดียวกบัแนวความคิดของ ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  
จนัทลกัขณา เช่น เปลา้น้อย ซ่ึงทางประเทศญ่ีปุ่นนําไปสกดัหาสาร และนําไปจดสิทธิบตัรเป็นของ
ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นไม่ซ้ือสมุนไพรดงักล่าวจากประเทศไทย ทางคณะเภสัชศาสตร์               
ไดคิ้ดในประเด็นดงักล่าวเช่นเดียวกนั แต่คณะเภสัชศาสตร์จะไม่ดาํเนินการแต่เพียงคนเดียว แต่อาจจะ
รวมกบัคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ร่วมกนัจดัทาํเวชภณัฑจ์ากสมุนไพรไทย 
เพราะจากประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บทุนของศูนย ์Nano Technology ทาํการพฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเวช
สําอางค์จากสมุนไพรบางชนิด และทาํการต่อยอดต่อไปในอนาคต เป็นความร่วมมือกันระหว่าง               
๕  สถาบัน  คื อ  จุ ฬ าล งกร ณ์มหาวิ ท ย าลัย  มหาวิ ท ย าลัย ม หิดล  มหาวิ ท ย าลัย ขอนแ ก่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยันเรศวร ซ่ึงประสบความสําเร็จระดบัหน่ึง อยา่งไรก็ตามจะทาํ
การเช่ือมโยงใหเ้ป็นเครือข่ายในการพฒันาองคค์วามรู้ต่าง ๆ ในอนาคต แต่เร่ืองการสกดัสารเพื่อทาํเป็น
ยาสมุนไพรไทยนั้น    มีความยากกวา่ยาแผนปัจจุบนั เพราะจะตอ้งทาํใหท้ราบวา่สารออกฤทธ์ิต่าง ๆ คือ
ส่ิงใด และจะตอ้งทาํใหไ้ดถึ้งจุดท่ีนาํไปประยกุตไ์ดจ้ริง ประเดน็ปัญหาหลกั คือ เร่ืองของความปลอดภยั 
ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งทาํการศึกษาใหรู้้วา่มาจากสาเหตุใด  
  มติท่ีประชมุ 
  เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ตามท่ีเสนอ               
และมอบหมายให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา
ดาํเนินการต่อไป 
 

      ๖.๔ เร่ือง  ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและการแบง
  สวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
  อธิการบดีแถลงวา่ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั ในการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๙  
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สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนช่ือส่วนงาน และเห็นชอบให้ส่วนงานเปล่ียนสังกัด นั้น               
กองนิติการดาํเนินการจดัทาํร่างขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการจดัตั้งและการแบ่งส่วน
งานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ๑. สํานักงานศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เปล่ียนช่ือเป็น สํานักงานศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๒. สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นและศูนยบ์ริการการกีฬา เปล่ียนช่ือเป็น สาํนกังานบริหาร
ทรัพยสิ์นและกีฬา 
  ๓. กองพฒันาคุณภาพการศึกษา เปล่ียนช่ือเป็น กองพฒันาคุณภาพ และยา้ยสังกดัจากเดิม
ท่ีสงักดั สาํนกังานบริหารวชิาการและพฒันานกัศึกษา ไปสงักดั สาํนกังานยทุธศาสตร์และการคลงั  
  ๔. ศูนยส์ัญญาธรรมศกัด์ิเพ่ือประชาธิปไตย เปล่ียนช่ือเป็น ศูนยป์ระชาธิปไตยและ
พลเมือง  
  ๕. ในส่วนของศูนยก์ารปกครองทอ้งถ่ินขอเปล่ียนช่ือส่วนงานเป็น “ศูนยศึ์กษาเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ิน” นั้น เน่ืองจากตามขอ้ ๑๒ (๔) แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการจดัตั้ง
และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ใช้ช่ือว่า ศูนยศึ์กษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน อยู่แลว้ ฝ่ายกฎหมายจึงไม่ได้
ดาํเนินการแกไ้ข 
  ๖. เน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวนัท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัโครงการจดัตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ข้ึนมาอีก
หน่วยงานหน่ึง เพ่ือใหห้น่วยงานดงักล่าวมีผูก้าํกบัดูแลในเร่ืองการบริหารจดัการภายใน จึงไดด้าํเนินการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั ว่าดว้ยการจดัตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เพ่ิมเติมในคราวเดียวกนัน้ี กาํหนดให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้
การกาํกบัดูแลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เพ่ือรองรับการบริหารจดัการภายใน และเพ่ือ 
ใหเ้ป็นไปตามมติสภามหาวทิยาลยั ดงักล่าวดว้ย 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการจดัตั้งและการแบ่งส่วนงานของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ  
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   ๖.๕ เร่ือง  ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
 พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

 ศาสตราจารย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  อธิการบดีแถลงว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง้ให้มหาวิทยาลยั

ทราบว่า กรณีการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ ซ่ึงปรากฏในขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกลา้ฯ คณะอนุกรรมการเก่ียวกบัตาํแหน่งทาง
วิชาการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ในการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณากระบวนการ วิธีการและขั้นตอนการกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารยข์อง
บุคคลดงักล่าวแลว้ เห็นวา่ ขอ้ความในขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์กาํหนด
ว่า  “ในกรณีของตําแหน่งศาสตราจารย์ เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผา่น ก.พ.อ. เพ่ือนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนาํความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง” นั้น เป็นการขดัต่อพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา มาตรา               
๖๕/๑ และ มาตรา ๖๕/๒ ท่ีเป็นอาํนาจของสภาสถาบนัอุดมศึกษา มิใช่อาํนาจของ ก.พ.อ.  

 ดงันั้น เพ่ือให้การดาํเนินการพิจารณาขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารยด์าํเนินการดว้ยความ
เรียบร้อย งานพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ กองบริการวิชาการ จึงขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง                
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงัน้ี 

 เดิม ขอ้ ๘ ในกรณีของตาํแหน่งศาสตราจารยเ์ม่ือสภามหาวิทยาลยัอนุมติัแล้ว ให้เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ก.พ.อ. เพ่ือนาํเสนอนายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง แกไ้ข ขอ้ ๘  

  (๑) ในกรณีของตาํแหน่งศาสตราจารย  ์เม่ือสภามหาวิทยาลยัอนุมติัแลว้ ให้เสนอ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ผา่น ก.พ.อ. เพ่ือนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนาํความกราบบงัคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

  (๒) สําหรับการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์ของผู ้ขอซ่ึงเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นําเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือนาํความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งต่อไป 
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 อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลยัไดพิ้จารณานาํเสนอช่ือไป และไดมี้ขอ้เสนอแนะมาให้
แกไ้ขในเชิงเทคนิค สําหรับขั้นตอนของการตรวจสอบขอ้ความให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์หากมี
รายละเอียดในขอ้กฎหมายหรือในประเด็นถอ้ยคาํใดท่ีจะตอ้งแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ มหาวิทยาลยัจะ
มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายมหาวิทยาลยัไปดาํเนินการแกไ้ข และจะขอสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนาม
ประกาศใชต่้อไป  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
  มติท่ีประชมุ 
  ๑. เห็นชอบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี (.....) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ  
  ๒. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลยัไปดาํเนินการแกไ้ข และนาํเสนอนายก
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาลงนามประกาศใชต่้อไป  
 

ระเบียบวาระที่   ๗   เรือ่ง  เสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 
   ๗.๑ เร่ือง  รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ฝ่ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลยัรายงานการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ ภารกิจของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามนโยบาย
หลกัของอธิการบดี ตั้งแต่วนัท่ี ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงจะมีขอ้มูลดา้นการเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ประชาชน  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

   ๗.๒ เร่ือง  รายงานผลการขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการอนุมติัปริญญาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นท่ี ๕๐ และรุ่นท่ี 
๕๑) เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยหนงัสือเวยีน จาํนวน ๒ คร้ัง จาํนวน ๒ คน และขอแกไ้ขตวัสะกด 
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นามสกุล รุ่นท่ี ๔๓ จาํนวน ๑ ราย รวมถึงขอแกไ้ขสาขาวิชาผูส้าํเร็จการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี รุ่นท่ี ๓๔ จาก สาขาวิชาการเงิน เป็น สาขาวิชาการบญัชี จาํนวน ๕ ราย ซ่ึงไดพ้น้กาํหนดเวลา
ทกัทว้งแลว้ ปรากฏวา่ ไม่มีกรรมการท่านใดทกัทว้ง จึงถือวา่ สภามหาวิทยาลยัมีมติอนุมติัปริญญาใหแ้ก่
ผูส้าํเร็จการศึกษาดงักล่าว 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๓ เร่ือง  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติของผูบริหาร จํานวน ๒ หนวยงาน 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภสัสร์  วงัศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์โปรดปราน  สิริธีรศาสน์ 
ผูอ้าํนวยการสํานกังานศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวครบ ๒ ปี 
แลว้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ลงวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ กาํหนดให้ทาํการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู ้อ ํานวยการสถาบัน/สํานัก เม่ือดํารงตําแหน่งครบ ๒ ปี 
มหาวิทยาลยัไดน้าํเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหาร ทั้ง ๒ หน่วยงาน โดยมี นายมานิจ  สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการอ่ืน ๆ เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว ซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลยัไดล้งนามในคาํสั่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ี ๒๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ แลว้ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๔ เร่ือง  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร จํานวน ๒ ฉบับ 

  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั ในการ 
ประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมี้มติอนุมติัขอ้บงัคบั ฯ จาํนวน ๒ ฉบบั ดงัน้ี  



- ๔๐ - 
 

  ๑. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน        
ส่วนงาน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒ .  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน               
พ.ศ. ๒๕๕๙  

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยัไดเ้สนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนามในขอ้บงัคบัฯ 
ดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

   ๗.๕ เร่ือง  ฝายวิชาการรายงานการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย 
  ประจําหลักสูตร 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ฝ่ า ยวิ ช าการได้ส รุป เ ร่ื องการ
ปรับปรุงแกไ้ขอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ในคร้ังน้ีอธิการบดีไดอ้นุมติั
ให้คณะ/หน่วยงาน จาํนวน ๔ แห่ง ปรับปรุงแก้ไขอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน ๒๖ หลกัสูตร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพของอาจารยแ์ละการจดัการเรียน               
การสอนของหลกัสูตร ดงัน้ี 

คณะ/หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ตรี โท เอก 

๑. คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ๖ ๗ - ๑๓ 
๒. คณะศิลปศาสตร์ ๑ - - ๑ 
๓. คณะแพทยศาสตร์ - - ๑ ๑ 
๔. สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร ๗ ๔ - ๑๑ 

รวม ๑๔ ๑๑ ๑ ๒๖ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
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   ๗.๖ เร่ือง  ฝายการคลังรายงานเร่ืองที่อธิการบดีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายจากรายได 
  ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายการคลังรายงานเร่ืองท่ี
อธิการบดีอนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายไดข้องมหาวิทยาลยั ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ดงัน้ี 
  ๑. ขออนุมติัโอนงบประมาณเพ่ือไปลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จาํนวน ๑ เร่ือง 
  ๒. ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณไปกาํหนดรายการครุภณัฑ ์จาํนวน ๑๒ เร่ือง 
  ๓. ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ จาํนวน ๑๑ เร่ือง 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

   ๗.๗ เร่ือง  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารายงานการขออนุมตัิกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
  งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
รายงานการขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน ประจาํปี ๒๕๕๙ 
ดงัน้ี 
  ๑. แผนงานพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืน 
บาทถว้น) 
  ๒. แผนงานบริการวชิาการแก่สงัคม เป็นเงิน ๒๒๒,๕๐๐ บาท (สองแสนสองหม่ืน 
สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  
  ๓. แผนงานบริหาร เป็นเงิน ๖,๖๘๗,๒๐๐ บาท (หกลา้นหกแสนแปดหม่ืนเจด็พนั 
สองร้อยบาทถว้น) 
  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๗,๐๖๙,๗๐๐ บาท (เจด็ลา้นหกหม่ืนเกา้พนัเจด็ร้อยบาทถว้น) 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
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   ๗.๘ เร่ือง  สถาบันภาษารายงานการขยายเวลากันเงินและเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 
  จากเงินรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  สถาบนัภาษารายงานการขยายเวลา
กันเงินและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(โครงการพฒันาศูนยท์ดสอบสมรรถนะแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) เป็นเงิน ๑,๘๙๒,๕๗๐.๓๗ บาท 
(หน่ึงลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนสองพนัหา้ร้อยเจด็สิบบาทสามสิบเจด็สตางค)์  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

   ๗.๙ เร่ือง  สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณรายจายจาก 
  รายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สถาบนัไทยคดีศึกษารายงานการ             
กนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นเงิน 
๑๓๘,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนแปดพนับาทถว้น) ดงัน้ี 
  ๑. ผลงานวจิยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ จาํนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท  
  ๒. ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ จาํนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๑๐ เร่ือง  สํานักงานตรวจสอบภายในรายงานการนําสงงบการเงินประจําปและรายงาน 
  การเงิน ประจําเดือน ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ สาํนกังานตรวจสอบภายในรายงาน 
การนาํส่งงบการเงินประจาํปี ๒๕๕๘ และรายงานการเงินประจาํเดือน จาํนวน ๔๘ หน่วยงาน ณ วนัท่ี ๒๐  
ตุลาคม ๒๕๕๙ ดงัน้ี 
  ๑. การนาํส่งงบการเงินประจาํปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงานต่างๆ จาํนวน ๔๘ หน่วยงาน นั้น  
หน่วยงานไดน้าํส่งงบการเงินมาแลว้จาํนวน ๔๗ หน่วยงาน คงคา้ง ๑ หน่วยงาน คือ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์าํปาง  
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  ๒. การนําส่งรายงานการเงินประจาํเดือน ตั้ งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ ดงัน้ี 
       - หน่วยงานท่ีจดัส่งรายงานเป็นปัจจุบนั จาํนวน ๑๒ หน่วยงาน 
       - หน่วยงานท่ียงัไม่เคยนําส่งรายงาน จํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสัญญา              
ธรรมศกัด์ิเพ่ือประชาธิปไตย และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์าํปาง 
       - หน่วยงานท่ีจดัส่งรายงานมาบา้งแต่ยงัไม่เป็นปัจจุบนั โดยคา้งส่ง คือ คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ  คณะศิลปศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๑๑ เร่ือง  คณะพยาบาลศาสตรรายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ 
  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการ
ออกระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ดงัน้ี 
  ๑. ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมนาคุณ
ผูบ้ริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เร่ืองปรับอตัราค่าตอบแทนแก่ผูใ้ห้บริการศูนยว์ิจยั
ทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์ ลงวนัท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๑๒ เร่ือง  สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการจัดเก็บเงินคาบริการของ 
  ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัยขั้นสูง ประจําป ๒๕๕๙ และรายงานการ 
  ออกประกาศฯ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและคาธรรมเนียมฯ(เพิ่มเติม) 
  เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  สาํนกังานวทิยาศาสตร์และ 
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เทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการจดัเก็บเงินค่าบริการของศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจยัขั้นสูง 
ประจาํปี ๒๕๕๙ ซ่ึงไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการเงินและทรัพยสิ์นของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานการออกประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ืองการกาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการของสาํนกังานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (เพ่ิมเติม) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดีไดล้งนามในประกาศฯ ดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๑๓ เร่ือง  สํานักงานทะเบียนนักศึกษารายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซ่ึงอธิการบดีไดล้งนามในระเบียบฯ ดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๑๔ เร่ือง  ฝายบริหารการวิจัยรายงานโครงการบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน  
  ปการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการตอเน่ือง) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายวิจยัรายงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมระดบัสถาบนั ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการต่อเน่ือง) จาํนวน ๒๗ หน่วยงาน จาํนวน 
๔๖ โครงการ  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
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 ๗.๑๕ เรื่อง  สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานการออกระเบียบ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ว าดวยหลักเกณฑการจ ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพ               
แกลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สํานักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารรายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเงินเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ลูกจา้งประจาํ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงอธิการบดีไดล้งนามในระเบียบฯ ดงักล่าว
แลว้ เม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๘  เร่ืองอ่ืน ๆ  

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่ ๙  เร่ือง  กาํหนดการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลยัขอเสนอกาํหนดการ
ประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ท่ี ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม 
สญัญา ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

เลิกประชมุเวลา  ๑๑.๓๐  น. 
 
    นายภูมินาถ  สวสัดี  
    นางสาววรรณพรรณ  นาคสงัข ์ 
    นายสมศกัด์ิ  ปฏิสงัข ์   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
    คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ดา้นการตรวจรายงานการประชุม 
และติดตามมติสภามหาวทิยาลยั ผูต้รวจรายงานการประชุม 


