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

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
             คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙                          

วันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์ ตกึโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร 

------------------------- 
 
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. ศาสตราจารย ์ดร.นกัสิทธ์    คูวฒันาชยั  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. นายอภยั      จนัทนจุลกะ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
๑๒. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.เอนก   เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
๑๓. รองศาสตราจารย ์เกศินี    วฑูิรชาติ  กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
        ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
๑๔. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกลุ กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
        ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย ์ดร.ประภสัสร์   วงัศกาญจน์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
        ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
๑๖. ศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์    วรัญญูวฒันา  กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
        ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
๑๗. รองศาสตราจารย ์ดร.มรรยาท   รุจิวชิชญ ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
        ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
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๑๘. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์จิตตินดัด ์   หะวานนท ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
๑๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประชา    คุณธรรมดี    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 

   ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
   และประธานสภาอาจารย ์

๒๐. รองศาสตราจารย ์ดร.กมล    บุษบา     กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
๒๑. ศาสตราจารย ์ดร.ไผทชิต     เอกจริยกร    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
๒๒. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร.ประกิตพนัธ์ุ ทมทิตชงค ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
                 ผูแ้ทนคณาจารย ์ 
๒๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สนัติรักษ ์    ประเสริฐสุข    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนคณาจารย ์ 

๒๔. นายเสริม       กลัยารัตน์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนขา้ราชการพลเรือนใน 
           มหาวทิยาลยั  
๒๕. นางสุพรรณ์      วอ่งรักษส์ตัว ์    กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภท 
           ผูแ้ทนขา้ราชการพลเรือนใน 
           มหาวทิยาลยั 
๒๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา    เทวานฤมิตรกลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท 
             ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  
             เลขานุการสภามหาวิทยาลยั  
๒๗. รองศาสตราจารย ์พรชยั     ตระกลูวรานนท ์ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

ผูไ้มม่าประชมุ 

๑. รองศาสตราจารย ์ดร.นริศ      ชยัสูตร     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
            (ลาประชุม) 
๒. นายพิชยั              ชุณหวชิร     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
            (ลาประชุม) 
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๓. ศาสตราจารยพิ์เศษ หิรัญ     รดีศรี     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  
          (ลาประชุม) 
๔. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ศกัด์ิชยั วงศกิตติรักษ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท 
          ผูแ้ทนคณาจารย ์(ลาประชุม) 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชุลีพร     เกษโกวทิ    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกบุญ    วงศส์วสัด์ิกลุ    รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศจี     ศิริไกร    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๔. รองศาสตราจารย ์ดร.วรียา     ฉิมออ้ย    รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั 
๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินนัท ์    วศิเวศวร    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ     สินเดชารักษ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตาํแหน่งทาง 
          วชิาการ 
๗. อาจารย ์ดร.ประวทิย ์     เขมะสุนนัท ์    คณบดีวทิยาลยันวตักรรม 
๘. นางพรพิมล       บุญศิริ    ประธานสภาพนกังานมหาวทิยาลยั 
๙. นายมนตเ์ทียน      สุทธิประภา    รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานวินยัและ 
          สอบสวน 
๑๐. นายสมศกัด์ิ      ปฏิสงัข ์    รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

   สภามหาวทิยาลยั 
๑๑. นางสาววรรณพรรณ     นาคสงัข ์    รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานสภา 

   มหาวทิยาลยั 
๑๒. นายภูมินาถ      สวสัดี    เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๓. นายอดิศร       เพชรคุม้    เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๔. นางสาวรักษิณา      แสงศรี    เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 

เร่ิมประชมุเวลา ๐๙.๐๕ น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
    ๑.๑ เร่ือง  พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ แด พระอาจารยปพนพัชร  

ภิบาลพักตรนิธี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์แด่ พระอาจารยป์พนพชัร์  ภิบาลพกัตร์นิธี ไปแลว้ นั้น  
มหาวิทยาลยักาํหนดประกอบพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการแพทย ์              
แผนไทยประยุกต์ แด่ พระอาจารยป์พนพชัร์ ภิบาลพกัตร์นิธี ในวนัจันทร์ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐               
เ ว ล า  ๐๘ .๐๐  น .  ณ  ห้ อ งประ ชุ มประกอบ  หุ ต ะ สิ ง ห์  ชั้ น  ๓  อ าค า ร เ อนกประสงค์  ๑ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  
  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกท่านร่วมพิธี ตามกาํหนดวนั เวลา และ
สถานท่ีดงักล่าว 

มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

    ๑.๒ เร่ือง  โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ดว้ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ ได้กาํหนดให้บริการตรวจสุขภาพประจาํปี แก่กรรมการสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาร               
ในวันจันทร์ ท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ซ่ึง เ ป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  ณ  ห้องรับรอง               
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 
  มติท่ีประชมุ 

  รับทราบ 
 

   ๑.๓ เร่ือง  เอกสารแจกในที่ประชมุ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ไดมี้หน่วยงานต่าง ๆ นาํเอกสาร
และส่ิงของมามอบใหก้บักรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้ริหารในท่ีประชุม ดงัน้ี 
  ๑. หนงัสือ “คนการเมือง” อภินนัทนาการจาก ศาสตราจารยพิ์เศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร               
นายกสภามหาวทิยาลยั 
  ๒.  หนังสือ “โลกสงบร่มเย็นได้ด้วยศีล” สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)               
วดับวรนิเวศวิหาร พิมพค์ร้ังท่ี ๒ อภินนัทนาการจาก นายอภยั  จนัทนจุลกะ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูท้รงคุณวฒิุ 
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  ๓. หนังสือ “จากคดีแรงงาน สู่คดีซ้ือเสียง และคดี ส.ป.ก. ๔-๐๑” อภินันทนาการจาก 
ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.คณิต  ณ นคร กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
  ๔ .  หนังสือ  “มหัศจรรย์ อุทยานไทย  ม่วนซ่ืน   โฮแซว”  อภินันทนาการจาก               
รองศาสตราจารย ์เกศินี  วฑูิรชาติ กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูแ้ทนผูบ้ริหาร 
  ๕. หนงัสือวเิคราะห์บทบาทและงานเขียน “อาจารยป๋์วย  อ๊ึงภากรณ์” และ “มิตรแท ้ 
ในยามยาก” อภินนัทนาการจาก สาํนกังานศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ มธ. 
  ๖. จุลสาร Tui pi news letter  ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๓ เดือน มิถุนายน-กนัยายน ๒๕๕๙               
จดัทาํโดย ศูนยท์รัพยสิ์นทางปัญญาและบ่มเพาะวสิาหกิจ มธ. 
  ๗. ปฏิทิน ๒๐๑๗ ของศูนยต์าธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
  ๘. ของท่ีระลึกสวสัดีปีใหม่ ประจาํปี ๒๕๖๐ อภินันทนาการจาก สํานักงานทะเบียน
นกัศึกษา สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 

มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รบัรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๙  

        เมือ่วนัที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแถลงว่า คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นการตรวจ
รายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๑๖ 
ธันวาคม  ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙               
เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งฉบบัพิจารณาลบั ฉบบัย่อและฉบบัสมบูรณ์แลว้ จึงขอเสนอ
รายงานฉบบัยอ่ใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณา ส่วนรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์จะไดน้าํไปไวป้ระจาํ
หอ้งประชุม หากมีขอ้แกไ้ขประการใด ขอไดแ้จง้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  รับรองรายงานการประชุมดงักล่าวโดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ือง  รายงานการดาํเนนิการตดิตามมตสิภามหาวิทยาลยั  
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาลบั 
        ๔.๑  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  
   ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแถลงว่า คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นการตรวจ
รายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี               
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙               
ฉบบัพิจารณาลบั ซ่ึงมีจาํนวน ๔ หนา้ ใหส้ภามหาวทิยาลยัพิจารณารับรอง 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  รับรองรายงานการประชุมฉบบัพิจารณาลบัโดยไม่มีการแกไ้ข 
 

    ๔.๒ เร่ือง  รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดอยูในบัญชี สกอ. เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
  วิชาการ 
  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการแถลงว่า สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาํหนดใหก้ารแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจาํเป็นท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากบญัชีรายช่ือ
ผูท้รงคุณวุฒิได้ ตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เป็นกรณีไป สําหรับผูเ้สนอขอท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง
ผูท้รงคุณวุฒิดังกล่าว ในคราวน้ีคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม คร้ังท่ี               
๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ี 
สกอ. กาํหนด จาํนวน ๑ ราย ตามหลกัเกณฑจ์ะตอ้งเสนอใหส้ภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
เป็นกรณีไป 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมติัช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นบญัชีรายช่ือของ สกอ. เพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลยั จาํนวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย  ์ดร.สุเมธ  ตนัตระเธียร 
ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตามท่ีเสนอ 
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    ๔.๓ เร่ือง  ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณา
ตาํแหน่งทางวิชาการในการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาผลงาน
การเสนอขอตาํแหน่งทางวิชาการ จาํนวน ๑๕ ราย (ผูช่้วยศาสตราจารย ์๑๐ ราย รองศาสตราจารย ์๔ ราย 
และศาสตราจารย ์๑ ราย การพิจารณาดาํเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ และ
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ในขณะท่ีพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ ์ไม่ได้
อยูใ่นท่ีประชุม 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  ๑. อนุมติัแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน ๑๐ ราย ดงัน้ี 
       (๑) อาจารย ์ดร.พฒัน์ธนะ  บุญชู  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
       (๒) อาจารย ์ดร.จนัทนี  เจริญศรี  คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
       (๓) อาจารย ์ดร.สิทธิโชค  อาํนวยพล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       (๔) อาจารย ์ดร.เดโชพล  เหมนาไลย  คณะศิลปศาสตร์ 
       (๕) อาจารย ์แพทยห์ญิง หทยัวรรณ  รัตนบรรเจิดกลุ คณะแพทยศาสตร์ 
       (๖) อาจารย ์แพทยห์ญิง พิชญาภา  รุจิวชิชญ ์ คณะแพทยศาสตร์ 
       (๗) อาจารย ์นายแพทย ์ปรีด์ิ  นิมมานนิตย ์ คณะแพทยศาสตร์ 
       (๘) อาจารย ์แพทยห์ญิง วราลี  ม่ิงขวญัสุข  คณะแพทยศาสตร์ 
       (๙) อาจารย ์เอกชล  มุกดา  คณะสหเวชศาสตร์ 
      (๑๐) อาจารย ์ดร.จรีภรณ์  เอกวฒัน์ชยั  คณะสหเวชศาสตร์ 
  ๒. อนุมติัแต่งตั้งรองศาสตราจารย ์จาํนวน ๔ ราย ดงัน้ี 
       (๑) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดรุณวรรณ  กาํธรเกียรติ  คณะศิลปศาสตร์ 
       (๒) ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประวณี  โล่ห์เลขา  คณะแพทยศาสตร์ 
       (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  ศรีวไิลเจริญ  คณะแพทยศาสตร์ 
       (๔) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรกลุ  อาภรณ์สุวรรณ  คณะสหเวชศาสตร์ 
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  ๓. อนุมติัเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย ์จาํนวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย ์ดร.พงศช์นนั   
เหลืองไพบูลย ์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

    ๔.๔ เร่ือง  รายงานการสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายแถลงว่า  มหาวิทยาลัยได้มีค ําสั่ ง ท่ี  ๑๖๐๓ /๒๕๕๙               
ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เร่ือง ลงโทษไล่พนักงานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งเจา้หน้าท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป สังกดัคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ออกจากราชการ และมหาวิทยาลยัไดแ้จง้คาํสั่ง
ลงโทษและสิทธิอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษให้ไดรั้บทราบแลว้ ขณะท่ีครบกาํหนดในการใช้สิทธิอุทธรณ์
คาํสั่งลงโทษ และผูถู้กลงโทษไม่ไดมี้การอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษดงักล่าว กรณีน้ีเน่ืองจากตามขอ้ ๕๒           
แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการดาํเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงอนุโลมบงัคบัใชก้บัพนกังานมหาวิทยาลยัดว้ยไดก้าํหนดไวว้่า เม่ือผูบ้งัคบับญัชาตาม    
ขอ้ ๑๐ (๒) (๓) ไดด้าํเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการผูใ้ดตามขอ้บงัคบัน้ีแลว้ ให้รายงานการดาํเนินการ
ทางวินัยตามลําดับจนถึงอธิการบดี กรณีท่ีอธิการบดีได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงแล้ว เห็นว่า               
การดาํเนินการเป็นการไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอาํนาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือ               
งดโทษ ตามวิธีการสั่งลงโทษท่ีกาํหนดในข้อบงัคบัน้ี ตามความเหมาะสมแก่กรณี ตลอดจนแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้ความในคาํสั่งเดิมให้ถูกตอ้งเหมาะสมไดด้ว้ย และในกรณีท่ีเห็นวา่ ควรดาํเนินการอยา่ง
ใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอาํนาจดาํเนินการ หรือสั่ง
ดาํเนินการไดต้ามควรแก่กรณี เม่ืออธิการบดีไดด้าํเนินการทางวินยัหรือสั่งให้ขา้ราชการผูใ้ดออกจาก
ราชการตามขอ้บงัคบัน้ีแล้ว หรือได้รับรายงานตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีมีการดาํเนินการตาม               
วรรคสองแลว้เสร็จ ให้อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลยัทราบ ในกรณีสภามหาวิทยาลยัพิจารณา               
เห็นวา่ การดาํเนินการทางวนิยัหรือการสั่งใหข้า้ราชการผูใ้ดออกจากราชการนั้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม 
หรือไม่เป็นธรรม จะสั่งใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนดาํเนินการและสั่งการใหม่ใหถู้กตอ้งเหมาะสม หรือจะ
พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงโทษและสั่ งการให้อธิการบดีดํา เ นินการต่อไปก็ได้ คําสั่ งของ               
สภามหาวทิยาลยัใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมเสนอข้อสังเกตไว้ว่า ในกรณีการเบิกจ่ายเงิน การยืมเงินของหน่วยงาน               
ในมหาวิทยาลยั เห็นควรให้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัไดก้าํชบัให้ผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ ไดด้าํเนินการ
ตามระเบียบของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในลกัษณะเช่นน้ีอีก 
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  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของท่ีประชุมไป
พิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา 
    ๕.๑ เร่ือง  ขออนุมัติกําหนดอาํนาจหนาที่และแบงหนวยงานภายในสวนงานของคณะ  
  จํานวน ๓ หนวยงาน 
  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ ถ ล ง ว่ า  ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้ งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดจ้ดัตั้งคณะ วิทยาลยั และสํานักงาน โดยอาํนาจหน้าท่ีและการแบ่งหน่วยงานภายใน        
ส่วนงานอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย               
ซ่ึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้เสนอขอความเห็นชอบไปแลว้ จาํนวน ๔๒ หน่วยงาน นั้น บดัน้ี               
มีหน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัทาํโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักงานเลขานุการเสร็จเรียบร้อย 
เพ่ิมอีก ๒ หน่วยงาน และมีอีก ๑ หน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนงาน
ภายในไปแลว้ แต่เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการใหม่ เน่ืองจาก
การบริหารจดัการภายในยงัไม่สอดคลอ้งกบัภาระงานเดิม และแนวทางการบริหารของผูบ้ริหารชุดใหม่ 
ดงัน้ี 
  ๑. หน่วยงานท่ีเพ่ิมใหม่ จาํนวน ๒ หน่วยงาน ดงัน้ี 
      ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแบ่งหน่วยงานภายในสํานกังานเลขานุการ            
ออกเป็น ๔ งาน คือ 
   (๑) งานบริหารและการคลงั 
   (๒) งานยทุธศาสตร์และการพฒันาองคก์ร  
   (๓) งานวชิาการและกิจการนกัศึกษา 
   (๔) งานวจิยับริการและบณัฑิตศึกษา 
      ๑.๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ แบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็น  
๔ งาน คือ 
   (๑) งานบริหารทัว่ไป นโยบาย และแผน  
   (๒) งานบริหารหลกัสูตร และวชิาการ  
   (๓) งานสารสนเทศ ทะเบียน และประกนัคุณภาพ 
   (๔) งานประชาสมัพนัธ์ และองคก์รสมัพนัธ์ 
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  ๒. หน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในสํานกังาน
เลขานุการแลว้ และขอปรับการแบ่งหน่วยงานใหม่ จาํนวน ๑ หน่วยงาน คือ คณะทนัตแพทยศาสตร์              
ขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการจากเดิมท่ีเคยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยไปแล้ว  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๗ /๒๕๕๙  เ ม่ือวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙              
โดยโครงสร้างใหม่ยงัคงแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ออกเป็น ๔ งานเช่นเดิม แต่ปรับยา้ยภาระงานและ
เปล่ียนช่ืองานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ ดงัน้ี 

 ๑. ยุบรวมงานการนักศึกษา และรวมภาระงานการนักศึกษาเขา้กบังานบริหารทัว่ไป และ
เปล่ียนช่ืองานเป็น “งานบริหารและกิจการนกัศึกษา” มีภาระงานดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นกิจการนกัศึกษา
และประชาสมัพนัธ์ 
 ๒. ขอตั้ งงานใหม่เพ่ิม ๑ งาน คือ “งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย” (แทนงานการนักศึกษา)              
มีภาระงานดา้นบณัฑิตศึกษา หอ้งปฏิบติัการและการส่งเสริมการวจิยั 
 ๓. ขอเปล่ียนช่ืองานใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ จาํนวน ๒ งาน ดงัน้ี  
  ๓.๑ งานวิชาการและวิจัย เป็น “งานวิชาการและประกันคุณภาพ” โดยมีภาระงาน               
ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร การประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนและ               
ดา้นประกนัคุณภาพ โดยตดัภาระงานดา้นบณัฑิตศึกษา วิจยั และวิเทศสัมพนัธ์ไปอยูง่านบณัฑิตศึกษาและ
วจิยั (งานตั้งใหม่) 
  ๓.๒ บริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ เป็น “งานคลินิกและบริการ” โดยมีภาระงานดา้น
คลินิกนักศึกษาปริญญาตรี คลินิกนักศึกษาหลังปริญญา คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และหน่วย              
ทนัตกรรมพระราชทาน โดยตดังานภาระงานดา้นวิเทศสัมพนัธ์ ไปอยู่งานบณัฑิตศึกษาและวิจยั และ              
ตดัภาระงานประชาสมัพนัธ์ ไปอยูง่านบริหารและกิจการนกัศึกษา  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

หน่วยงานตามโครงสร้างเดิมท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภาฯ หน่วยงานท่ีขออนุมติัปรับใหม่ 
๑. งานบริหารทัว่ไป 
๒. งานวชิาการและวจิยั 
๓. งานการนกัศึกษา 
๔. งานบริการวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ 

๑. งานบริหารและกิจการนกัศึกษา 
๒. งานวชิาการและประกนัคุณภาพ 
๓. งานบณัฑิตศึกษาและวจิยั 
๔. งานคลินิกและบริการ 
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  มติท่ีประชมุ 

อนุมติัการขอกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและการแบ่งหน่วยงานภายในของ ๒ หน่วยงาน คือ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และการขอปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสาํนกังานเลขานุการคณะทนัตแพทยศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 

    ๕.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงสรางและ 
  การบริหารงานภายในสวนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังท่ี              
๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีขอ้สังเกตวา่ การพิจารณาลงมติเพ่ือแต่งตั้งผูบ้ริหารของ
ส่วนงานท่ีไดม้าจากกระบวนการสรรหานั้น เพ่ือใหเ้กิดความรอบครอบและเหมาะสมยิง่ข้ึน ในการลงมติ
ควรจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัทั้งหมด จึงไดแ้กไ้ข
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงานให้เป็นไปตามขอ้สังเกตของสภา
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าดว้ยโครงสร้างและการ
บริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการลงมติของสภา
มหาวิทยาลยัเพ่ือเลือกผูบ้ริหารท่ีไดม้าจากกระบวนการสรรหาคณบดี และผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือ
สาํนกั ดงัน้ี 
  ๑. การสรรหาคณบดีให้เพ่ิมข้อความต่อไปน้ี เป็นข้อ ๑๕/๑ การพิจารณาของสภา
มหาวทิยาลยั 
      ขอ้ ๑๕/๑ การพิจารณาของสภามหาวทิยาลยั 
      การลงมติเพ่ือเลือกผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้ใชว้ิธีลงคะแนนลบั และ
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสภามหาวทิยาลยัทั้งหมด 
      ในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัลงมติ
อีกคร้ัง โดยในการลงมติคร้ังน้ีผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณบดีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 
ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัท่ีมาประชุม 
      ในการลงมติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน              
ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัออกเสียงช้ีขาด 
  ๒. การสรรหาผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือสํานักให้ยกเลิกความขอ้ ๖๓ การพิจารณาของ              
สภามหาวทิยาลยัและใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
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        ขอ้ ๖๓ การพิจารณาของสภามหาวทิยาลยั 
        เม่ือดาํเนินการสรรหาแลว้เสร็จ ให้คณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือ
สาํนกั จดัทาํรายงานกระบวนการสรรหาและผลการรับฟังความคิดเห็นโดยละเอียด พร้อมกบัเสนอช่ือผูท่ี้
สมควรไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือสาํนกัต่อสภามหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณา 
        สภามหาวิทยาลยัอาจขอให้คณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือสํานัก              
จดัให้ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงแสดงวิสัยทศัน์ นโยบาย แผนงาน หรือแนวทางการบริหาร
สถาบนัหรือสาํนกัต่อสภามหาวทิยาลยักไ็ด ้
        การลงมติเพ่ือเลือกผูส้มควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือสํานัก              
ใหใ้ชว้ิธีลงคะแนนลบัและตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ทั้งหมด 
        ในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ด้รับคะแนนตามวรรคสาม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัลงมติ              
อีกคร้ัง โดยในการลงมติคร้ังน้ี ผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัหรือสาํนกั ตอ้งไดค้ะแนน
เสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวทิยาลยัท่ีมาประชุม 
        ในการลงมติตามวรรคสามหรือวรรคส่ี หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี
ประชุมสภามหาวทิยาลยัออกเสียงช้ีขาด 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติท่ีประชมุ 
  อนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน
ส่วนงาน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อเห็นชอบหรือทกัทว้ง 
     ๖.๑ เร่ือง  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน 
  คณบดีวิทยาลยันวตักรรมแถลงว่า ขอเสนอวิสัยทศัน์และแนวทางการบริหารวิทยาลยั
นวตักรรม ตั้งแต่วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๑๘  กนัยายน ๒๕๖๒ ประสงค์ให้วิทยาลยั
นวตักรรมเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัวิชาการชั้นนาํ
ของเอเชียท่ีมุ่งสู่มาตรฐานสากล ในการผลิตบณัฑิต การสร้างองคค์วามรู้และมีส่วนในการแกปั้ญหาของ
ประเทศ ยึดมัน่คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งระหว่าง
ประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงค ์มธ. กบัประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคห์น่วยงาน ดงัน้ี 
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  ๑. เป้าประสงค์ท่ี ๑ บณัฑิตและมหาบณัฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับระดบั
มาตรฐานสากล ดงัน้ี 
      ๑.๑ ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยู่ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและ               
การเปล่ียนแปลง 
      ๑.๒ พฒันาหลกัสูตรใหม่ โดยสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
      ๑.๓ พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการนาํระบบ Active Learning และเทคโนโลย ี              
มาใช ้
      ๑.๔ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในภาคธุรกิจผ่านการศึกษา               
ดูงาน และการใหค้วามรู้ศิษยเ์ก่า 
      ๑.๕ ควบคุมและกาํกบัมาตรฐานการศึกษา 
      ๑.๖ ส่งเสริมให้มีการส่ือสารการตลาดท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้
ผูส้มคัรท่ีมีคุณภาพเขา้มาเรียนท่ีวทิยาลยั 
  ๒. เป้าประสงคท่ี์ ๒ มีการแลกเปล่ียนนักศึกษากบัมหาวิทยาลยัชั้นนาํ และสร้างความ
ร่วมมือทางดา้นการวจิยัและหรือกิจกรรมทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัคู่สญัญา ดงัน้ี 
       ๒.๑ ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการแลกเปล่ียนในการไปเรียนกบัมหาวทิยาลยัคู่สญัญา 
       ๒.๒ ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรของวทิยาลยัแก่นกัศึกษาคู่สญัญา 
  ๓. เป้าประสงคท่ี์ ๓ สร้างสรรคง์านวิจยัและนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
เชิงพฒันาต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 
      ๓.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตผลงานวิจยัและนวตักรรม ตามแนวทางประเทศ
ไทย ๔.๐ 
      ๓.๒ บูรณาการ งานวจิยัและนวตักรรมท่ีเป็นสหสาขา/สหวิทยาการ เพ่ือมุ่งตอบปัญหา
สังคม/แกไ้ขปัญหาของประเทศพฒันาระบบบริหารจดัการ งานวิจยั/นวตักรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยนื 
  ๔. เป้าประสงค์ท่ี ๔ ประชาชน/ชุมชนไดรั้บบริการวิชาการดา้นนวตักรรมการจดัการ               
ทั้งสามดา้นอยา่งมีคุณภาพคุณธรรมและเหมาะสมกบัความตอ้งการ และสังคมไดรั้บแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา โดยการส่งเสริมการจดัสัมมนาวิชาการเพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจ และเปิดโลกทศัน์กบัสังคม               
ในเร่ืองท่ีเป็นโจทยค์วามตอ้งการของสงัคม 
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  ๕. เป้าประสงคท่ี์ ๕ ปลูกฝังจิตวญิญาณเพ่ือใหน้กัศึกษามีการบูรณาการ การทาํนุบาํรุง 
สังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนและสังคมผ่าน
กิจกรรมประเทศต่าง ๆ และบุคลากรมีความตระหนกัในความเป็นธรรมศาสตร์และมีส่วนร่วมในการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
      ๕ .๑  ส่ง เส ริมให้นัก ศึกษาทํา กิจกรรมเพื่ อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
ศิลปวฒันธรรม ประชาธิปไตยและกีฬา ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งความรู้
ความคิด จิตสาํนึก และความรับผดิชอบต่อสงัคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความแขง็แรงทั้งทางร่างกายและ
จิตใจใหแ้ก่นกัศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสงัคมต่อไปในอนาคต 
      ๕.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และ               
เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 
  ๖. เป้าประสงคท่ี์ ๖ สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร 
      ๖.๑ จัดทาํการวิเคราะห์ งบประมาณ และแผนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
วทิยาลยั ตั้งงบประมาณท่ีใชส้นบัสนุนการบริหารจดัการวทิยาลยัท่ีเหมาะสม 
      ๖.๒ ดูแลการใชง้บประมาณท่ีใชส้นบัสนุนการบริหารวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ท่ีวางไวท่ี้เหมาะสม 
      ๖.๓ จดัประเมินผลการดาํเนินการว่ามีความเหมาะสมของแผน ความเหมาะสมของ
การตั้งและใชง้บประมาณวา่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามท่ีตั้งไว ้
      ๖.๔ บริหารจดัการเอกสารทั้งภายในและภายนอก ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี               
วา่ดว้ยงานสารบรรณ และการจดัทาํฐานขอ้มูลสารบรรณ 
      ๖.๕ บริหารจดัการงานบุคคลและอตัรากาํลงั รวมทั้งการประเมินผลปฏิบติังานของ 
บุคลากร งานสวสัดิการบุคลากร การพฒันาบุคลากร การจดัทาํฐานขอ้มูลบุคคล 
      ๖.๖ วิเคราะห์งบการเงิน สถานภาพทางการเงินในมติต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงินท่ี   
ยัง่ยนื จดัทาํรายงานทะเบียนควบคุมพสัดุ และการตรวจสอบประจาํปี 
      ๖.๗ วิเคราะห์ขั้นตอนในการทาํงาน เอกสารท่ีใชก้ระบวนงาน และพฒันาให้มีความ
ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 
      ๖.๘ ส่งเสริมการส่ือสารองคก์รไปสู่บุคลากร นักศึกษา อาจารยแ์นะแนว ผูป้กครอง 
ศิษยเ์ก่า ผูจ้า้งงาน และประชาคมธรรมศาสตร์อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
      ๖.๙ ดําเนินการเปล่ียนสถานภาพพนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมไปเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
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  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมเสนอความเห็นและขอ้สงัเกตบางประการ ดงัน้ี 
  ๑. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า เม่ือไดรั้บฟังช่ือวิทยาลยันวตักรรม
แล้ว เห็นว่า ควรจะดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน ๆ               
เม่ือพิจารณาใชเ้ป็นทุนในการพฒันาท่ีสาํคญั ขณะน้ีหากมองไปทัว่โลก จะพบวา่โลกกาํลงัป่ันป่วน เช่น 
การเกิดทรัมป์ปริซึมในประเทศสหรัฐอเมริกา และทวปียโุรปกาํลงัประสบความป่ันป่วนต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บั
เศรษฐกิจมายาคติ เพราะเงินทุนท่ีหมุนเวียนอยู่ในทั่วโลก ๙๙% ไม่มีเศรษฐกิจท่ีแท้จริงรองรับ 
เพราะฉะนั้ นจะทําให้เกิดความป่ันป่วนได้ง่าย แต่ประเทศไทยมีการวางระบบการพัฒนาอย่าง               
บูรณาการ ซ่ึงถือว่า เป็นสภาพเศรษฐกิจแท้จริง มีผู ้ท่ีด ําเนินการเร่ืองดังกล่าวจํานวนมาก และ               
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงครองราชย์มาเป็นเวลา ๗๐ ปี ทรงมอง               
เห็นภาพทั้งหมดและต่อเน่ืองทางปัญญาถือเป็นภูมิปัญญาท่ีสูงสุดในโลก เห็นวา่ ไม่มีท่ีใดท่ีมีภูมิปัญญา
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสูงสุด ๗๐ ปี มีแต่ประเทศไทยท่ีมีภูมิปัญญาต่อเน่ือง และยงัร่วมกับการท่ี
ประชาชนลงมือทาํในพ้ืนท่ี ทาํให้เกิดภูมิปัญญาในการพฒันาอย่างบูรณาการอย่างมีคุณภาพสูงสุดใน
โลก เพราะฉะนั้น ควรจะ ใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ดงักล่าว และประเดน็เก่ียวกบันวตักรรมอยา่งหน่ึงท่ี
มหาวิทยาลยัควรดาํเนินการ คือ หากมองจาก Inside Out มกัจะมองนวตักรรมไม่ค่อยชดัเจน หรืออาจจะ
กล่าวว่า มองยาก แต่ถา้มองจาก Outside In จะทาํให้มองเห็นนวตักรรมต่าง ๆ ไดง่้ายและมองเห็น
นวตักรรมต่าง ๆ จาํนวนมาก ฉะนั้น พ้ืนท่ีตั้งของวิทยาลยัขนาดน้ีมีนวตักรรมจาํนวนมาก ประกอบกบั
วิทยาลยันวตักรรมมีวิทยาเขตตั้งอยู่ท่ีอาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีอยู่แลว้ ถา้ทาํงานกบัพ้ืนท่ีจะเกิด
ประโยชน์อย่างมาก ขอเสนอให้ร่วมมือกบัสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซ่ึง สสส. ทาํงานกับพ้ืนท่ีเป็นจาํนวนมาก เช่น มีการจัดตั้งสมาคมมหาวิชชาลยัตาํบล และจะมีการ
ดาํเนินการในทุกตาํบลมีการรวมตวัร่วมคิดร่วมทาํท่ีตาํบลดอนแก้ว อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 
เรียกช่ือว่า มหาวิชชาลยัดอนแกว้สร้างสุข มีการรวมตวักนัดาํเนินการอย่างบูรณาการทุกอย่าง โดยมี               
ดร.อุบล  ยะไวทยณ์ะวิชยั เป็นอธิการบดีมหาวิชชาลยัตาํบล และกาํลงัมีการขยายตวัดาํเนินการโครงการ
ดงักล่าวในทุกตาํบล หากวิทยาลยันวตักรรมมีการทาํความร่วมมือในโครงการดงักล่าว เพ่ือพิจารณาว่า
มหาวิทยาลัยตาํบลทั้ งหลายมีความต้องการส่ิงใด และศึกษาว่า มธ. ได้รับผลประโยชน์ส่ิงใดบ้าง 
สามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลยัตาํบลได้บา้ง จะทาํให้เกิดเป็น “นวตักรรมใหญ่” และทาํให้เกิดเป็น
โอกาสท่ีเรียกวา่ Capital Live รวมทั้งเร่ืองภูมิปัญญาในการพฒันาอยา่งบูรณาการท่ีประเทศไทยมีสูงสุด 
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ขอเสนอใหค้ณบดีปรึกษาหารือกบั สสส. ท่ีทาํงานในพ้ืนท่ีอยูแ่ลว้ และมีนวตักรรมเกิดข้ึนจากภูมิปัญญา
ค่อนขา้งมาก 
  ๒. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  คูว ัฒนาชัย กล่าวว่า สําหรับความหมายของคําว่า 
“นวตักรรม” เม่ือ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ยงัไม่ค่อยมีผูใ้ดกล่าวถึงมาก แต่ในปัจจุบันส่ิงต่าง ๆ ถือว่าเป็น
นวตักรรมทั้งหมด และไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางมาก จึงทาํให้เกิดคาํถามคือ จาํเป็นตอ้งศึกษาว่า
ประเทศไทยมีความถนัดทางนวตักรรมด้านใด แต่ถ้าเป็นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี              
ซ่ึงสามารถพฒันาสู่ภาคอุตสาหกรรม ก็จะพบว่านักศึกษาไทยยงัไม่ค่อยมีความถนัด จนมาถึงปัจจุบนั               
ดงัตวัเลขท่ีปรากฏท่ีสาํนกัข่าวรอยเตอร์จดัทาํ Ranking ของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่ีมีนวตักรรมสูง จาํนวน 
๗๕ แห่งในทวีปเอเชีย ปรากฏว่า มหาวิทยาลยัท่ีไดอ้นัดบัหน่ึง คือ มหาวิทยาลยัจากประเทศเกาหลีใต ้
ช่ือมหาวิทยาลยั KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) โดยมีการพิจารณา
ตวัช้ีวดัภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการตีพิมพใ์นวารสารท่ีมีความร่วมมือท่ีมีลกัษณะเป็น Joint 
Paper ระหวา่งภาคอุตสาหกรรมกบัมหาวิทยาลยั และประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบทาํใหม้หาวิทยาลยัมี
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพียงใด จากการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ปรากฏว่ามหาวิทยาลยั จาํนวน ๗๕ แห่ง ไม่มีมหาวิทยาลยัในประเทศไทยปรากฏเลย 
ประเดน็น้ีขอตั้งขอ้สังเกตคือ ขณะน้ีบณัฑิตท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัผลิตออกสู่ตลาดกาํลงัประสบกบัปัญหา
พอสมควร อาจจะกล่าววา่ ใชป้ระโยชน์ไม่ค่อยได ้หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ บณัฑิตกาํลงัประสบปัญหา      
ต่าง ๆ ในการทาํงานในภาพรวม เช่น บณัฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์มีผูป้ระกอบการต่างประเทศรายหน่ึง
แจง้ว่า รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบนัประเทศไทยมีมหาวิทยาลยัของภาครัฐท่ีผลิตบณัฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ 
จาํนวน ๖๐ แห่ง แต่ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบติังานได้ มีประมาณจาํนวน ๑๐ แห่ง 
เท่านั้น และมหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีจาํนวนมากนั้น สามารถรับรองคุณภาพของ
บัณฑิตเหล่านั้ นว่า มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูป้ระกอบการได้อย่างไร ประเด็นเหล่าน้ี เห็นว่า               
มธ. ควรจะมีหลกัสูตรท่ีดี ผูส้อนและการประกนัคุณภาพท่ีดีเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมาก 
  ๓. ดร.วีรวฒัน์  กาญจนดุล กล่าววา่ ปัจจุบนัคาํวา่ “นวตักรรม” เป็นคาํท่ีไดรั้บความนิยม
ค่อนขา้งมาก แต่มีความเป็นห่วงประการเดียวก็คือ หน่วยงานทางการศึกษาเหล่านั้น ของตนเองท่ีแทจ้ริง 
มี Body of Knowledge ท่ีชดัเจนหรือไม่ โดยความเห็นไม่ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัตามกระแสสังคม               
โดยท่ียงัไม่มี Body of Knowledge ของตวัเอง 
      คณบดีวิทยาลยันวตักรรมกล่าวว่า สําหรับขอ้เสนอแนะและขอ้สังเกตของท่ีประชุม 
ขอรับไปพิจารณาดาํเนินการ ทั้งเร่ืองคุณภาพของบณัฑิต มหาวทิยาลยัท่ีจะทาํงานร่วมกบัชุมชนระดบั 
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ตาํบล รวมทั้งการจดัการองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) จะรับไปดาํเนินการให้ไดคุ้ณภาพตามท่ี               
สภามหาวทิยาลยัไดเ้สนอแนะไวต่้อไป 
  มติท่ีประชมุ 
  เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของคณบดีวิทยาลยันวตักรรมตามท่ีเสนอ และ
มอบหมายให้คณบดีวิทยาลยันวตักรรมรับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการ
ต่อไป 
 

    ๖.๒ เร่ือง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 
๓ หนวยงาน 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ๓ หน่วยงาน คือ รองศาสตราจารย ์ปกรณ์  เสริมสุข คณบดี               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย  ์นายแพทย  ์จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผูอ้าํนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และรองศาสตราจารย ์ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้าํนวยการ
สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ไดมี้การดาํเนินการตามประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ลงวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ขอ้ ๓ (๒) กาํหนดให ้              
ทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี/ผูอ้าํนวยการสถาบนั สํานกั เม่ือดาํรงตาํแหน่งครบสองปี               
จึงไดมี้การประเมินผลทั้ง ๓ หน่วยงาน ซ่ึงผลการประเมินสรุปได ้ดงัน้ี  
 

๑. คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนทุกด้านถึงความสอดคล้องและ
สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค์ พนัธกิจเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
ในการบริหารของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสรุปแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า               
ผลการปฏิบติังานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ไดเ้สนอขอ้สังเกต/
ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาองคก์ร ดงัน้ี  
  ๑. กรณีของภาควิชาเดิมท่ีผา่นมาบริหารจดัการไดไ้ม่เตม็ท่ี เม่ือปรับเปล่ียนเป็นสาขาวิชา
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในแลว้ คณะจะตอ้งปรับวิธีการทางการบริหารให้เป็นไปทิศทางเดียวกนั และควร
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางมหาวิทยาลยั เช่น ทางกายภาพของบางภาควิชาดาํเนินการบางเร่ืองโดยไม่
เป็นไปตามกระบวนการของมหาวิทยาลยั คณะควรจะพิจารณาให้หน่วยงานภายในไดด้าํเนินการตาม
ระบบของมหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสมดว้ย 
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  ๒. เพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารของคณบดีให้มีความเขม้แข็ง ถูกตอ้ง การปฏิบติั           
ตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบั/ระเบียบ ควรพิจารณาพฒันาส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนให้มี
ความเขม้แขง็ดว้ย 
 

๒. ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ
  คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนทุกด้านถึงความสอดคล้องและ
สัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค ์พนัธกิจเป้าหมายในการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารของผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยสรุปแลว้ มีความเห็นร่วมกนัว่า 
ผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ไดเ้สนอ
ขอ้สงัเกต/ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดงัน้ี  
  ๑. จากแบบสอบถามบุคลากร พบว่า บุคลากรจาํนวนมากรู้สึกมีส่วนร่วมและรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รน้อยเกินไป ทั้งน้ี เน่ืองจากโรงพยาบาลเป็นองค์กรใหญ่ท่ีมีบุคลากรเป็น
จาํนวนมาก การบริหารงานจึงควรสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึกของการมีส่วนร่วม รวมถึงเร่ืองการ
ส่ือสารภายในองคก์รใหม้ากข้ึน 
  ๒. รายงานผลการจดัส่งงบการเงินประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ อยูใ่นเกณฑ ์       
ตอ้งปรับปรุง ถึงแมว้่า ผูอ้าํนวยการจะเขา้มาในช่วงรอยต่อ และเห็นควรให้มีการปรับปรุงการจดัทาํ
ระบบการส่งงบการเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัใหดี้ข้ึน 
  ๓. เพ่ือแกไ้ขปัญหาความแออดัของคนไขท่ี้มารับบริการ ควรพิจารณาการให้บริการกบั
ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล และในอนาคตโรงพยาบาลควรจะพิจารณาแนวทางร่วมกันกับชุมชน
โดยรอบมหาวทิยาลยัใหมี้แนวทางสนบัสนุนการส่งบุคลากรของหน่วยงานอนามยัในชุมชนใหเ้ขา้ศึกษา
ในคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์สุขภาพ เม่ือจบการศึกษาแลว้ให้กลบัไป
ปฏิบติังานในเทศบาล อนามยั นั้น เพ่ือจะไดดู้แลประชาชนในเบ้ืองตน้ เป็นแนวทางท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งส่ง
ผูป่้วยไปโรงพยาบาลเป็นจาํนวนมาก และจะทาํให้เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลร่วมกนักบัประชาชน
เพ่ือชุมชน 
๓. ผู้อาํนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานยงัขาดขอ้มูลบางส่วนในการประมวลผลการ 
ปฏิบติังาน จึงขอนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังต่อไป 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
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  ท่ีประชุมเสนอความเห็นและขอ้สงัเกตบางประการ ดงัน้ี 
  ๑. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผู ้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นกลไกของสภามหาวิทยาลัยท่ีทําการประเมิน สําหรับ
วตัถุประสงคข์องการประเมินท่ีเรียกว่า EmPower เพ่ือช่วยทาํให้คณบดีมีความสาํเร็จมากยิ่งข้ึน ไม่ใช่
เพียงเพื่อจะได้คะแนนเท่าใด เพราะฉะนั้น ประเด็นตรงน้ีต้องใช้เป็นโอกาส เช่นตวัอย่าง ขณะน้ีท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดลกาํลงัดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีและมีการใช้หลกัการ               
เพ่ือพิจารณา EmPower ของอธิการบดี โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลยั เป็นประธาน เพ่ือจะให ้              
สภามหาวิทยาลัยมาสนับสนุนอธิการบดี และให้อธิการบดีได้กล่าวถึงส่ิงท่ีได้ดําเนินการมีความ
ภาคภูมิใจอะไรบา้งท่ีประสบความสาํเร็จ คณะกรรมการจะไดน้าํส่วนนั้นมาทาํการขยายประโยชน์จาก
ส่ิงเหล่านั้น ประการท่ีสอง อธิการบดีต้องการดาํเนินการโครงการใดให้สําเร็จแล้วมีปัญหาติดขดั
ประการใด ตอ้งการให้สภามหาวิทยาลยัสนบัสนุนในเร่ืองใดบา้ง ประเด็นตรงน้ีสภามหาวิทยาลยัจะยื่น
มือเขา้ไปช่วยเหลือหรือสร้างกลไกต่าง ๆ ปรากฏว่า วิธีการดังกล่าวมีประโยชน์มาก เพราะคณบดี 
ผูอ้าํนวยการสํานกั สถาบนัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไปแลว้ ส่วนใหญ่มาจากนกัวิชาการ แต่เม่ือมาทาํ
หน้าท่ีบริหารงานจะประสบกับปัญหาค่อนข้างมาก จึงขอเสนอให้กําหนดวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารให้ชัดเจน และกลไกท่ีจะใช้ในการประเมินก็จะทาํให้เกิด
ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
  ๒.  ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า  ในข้อเสนอแนะของผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ข้อ ๓ เห็นว่า อาจจะต้องมีการทบทวนคือ เร่ืองของการสนับสนุน               
ส่งบุคลากรของแต่ละหน่วยงานอนามยัในชุมชนใหมี้สิทธิเขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์หรือในคณะใด
คณะหน่ึง เขา้ใจว่า วิธีการดงักล่าวเปรียบเสมือนกบัการให้โควตาท่ีนัง่ หากไม่มีคุณสมบติัครบถว้นใน
การท่ีจะศึกษาต่อ แต่ไดโ้ควตาเพ่ือจะเขา้มาศึกษาจะทาํให้เกิดมีปัญหาในอนาคต แต่ถา้มีการจดัอบรม
โดยเฉพาะ เช่น โครงการอบรมหรือหน่วยป้องกนัมากกว่าการรักษา และกาํหนดจดัโครงการอบรม
เฉพาะกลุ่มจะมีความเหมาะสมมากกวา่ 
  ๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ ในหนา้ท่ี ๖ ขอ้ ๑๑ กรณีพยาบาลและพยาบาลท่ีมี
ภาระการปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน แต่ได้รับเงินเดือนไม่เท่าเทียม ในความเป็นจริง พยาบาลและ              
ผูช่้วยพยาบาลจะมีภาระการปฏิบติังานท่ีไม่เท่าเทียมกนั เพราะตามกฎหมายในบางเร่ืองผูช่้วยพยาบาลไม่
สามารถดาํเนินการได ้เช่น การให้สารนํ้ าทางเส้นเลือด กรณีเช่นน้ีจะขอให้ตดัคาํวา่ “ปฏิบติังานเท่ากนั” 
ออก และให้ใชค้าํวา่ “กรณีพยาบาลและผูช่้วยพยาบาลไดรั้บเงินเดือนไม่เท่ากนันั้นเป็นความจริง” แทน 
ประเดน็ท่ีสอง ขอ้เสนอท่ีประธานสภาอาจารยย์กข้ึนมานั้น คณะพยาบาลศาสตร์มีการทาํ MOU กบั 
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ตาํบลท่าโขลง และตาํบลเคยมาขอโควตาท่ีนัง่จากทางคณะพยาบาลศาสตร์ แต่อาจจะติดปัญหาจากกรณี
ดงัน้ี ประเด็นท่ี ๑. ทางตาํบลขอโควตาท่ีนัง่โดยไม่ตอ้งผ่านการ Screening ประเด็นท่ี ๒ เม่ือนกัศึกษา
สาํเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตแลว้ แต่ทางตาํบลท่าโขลงไม่มีอตัราบรรจุให้ ซ่ึงคณะไม่สามารถดาํเนินการ
ได ้เห็นวา่เป็นปัญหาของตาํบลท่าโขลงหรือเทศบาลในพ้ืนท่ี ซ่ึงขอ้สงัเกต ทั้ง ๒ ประเดน็ จะส่งผลทาํให้
ไม่มีผูส้มคัรเขา้ศึกษา 
  ๔. อุปนายกสภามหาวิทยาลยักล่าวว่า สําหรับประเด็นปัญหาของทุกมหาวิทยาลยั คือ        
ทาํอย่างไรให้เกิดความปรองดอง ซ่ึงไดร่้วมเป็นประธานกรรมการสรรหาผูบ้ริหารหลายแห่ง และได้
พยายามสอบถามว่า อธิการบดีมีโอกาสมาพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นบา้งหรือไม่ จะไดค้าํตอบว่า
บางหน่วยงานอธิการบดีไม่เคยมาพบปะ หากทุกท่านไดมี้โอกาสอ่านหนงัสือท่ีไดแ้จกไปแลว้ ซ่ึงมีการ
กล่าวว่า “ผูบ้ริหารท่ีดีรองเทา้จะตอ้งสึกก่อนกางเกง” ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องทุกขก์็มีบทบญัญติั
หรือขอ้บงัคบัท่ีช้ีแจง คือพยายามไปทาํการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือทาํใหไ้ม่เกิดเร่ืองต่าง ๆ ข้ึน ส่วนเร่ือง
การทาํผดิทางวนิยักเ็ขา้สู่ขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อไป 
  ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลยักล่าวว่า ประเด็นท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมนั้นเป็นรายงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั               
คงจะไปทาํการแก้ไขประการใดมิได ้ฝ่ายเลขานุการจะขอบนัทึกไวว้่า กรรมการสภามหาวิทยาลยัมี
ขอ้สงัเกตกบัรายงานผลการประเมินฯ จาํนวน ๒ ขอ้ และขอ้ ๓ ซ่ึงเป็นขอ้สังเกตวา่ มีวิธีการอยา่งไรท่ีจะ
ไม่ทาํให้เกิดการรวมศูนย ์และมีตวัอยา่งข้ึนมาเพ่ือเป็นเพียงขอ้สังเกต ส่วนเร่ืองของความคลาดเคล่ือน
เร่ืองการปฏิบติังานของพยาบาล ๒ แบบ จะบนัทึกไวเ้ป็นขอ้สงัเกตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๖. ประธานกล่าวว่า กรณีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ ๓ ขอให้บันทึกข้อสังเกต/
ขอ้เสนอแนะท่ีไม่เห็นดว้ยในรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั และไม่ตอ้งมอบหมายใหผู้อ้าํนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับขอ้สงัเกตดงักล่าวไปดาํเนินการ 
  ๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลยักล่าววา่ ขอ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะขอ้ ๓ ให้พิจารณาในการ
แกไ้ขปัญหาความแออดั แต่จะพิจารณาอย่างไรนั้น สภามหาวิทยาลยัอาจจะมีความเห็นท่ีแตกต่างจาก
คณะกรรมการประเมินฯ แต่ในเร่ืองการเสนอขอให้แก้ปัญหาความแออดันั้น เห็นว่าเป็นข้อท่ีเป็น               
ปัญหาจริง มิใช่ไม่เห็นดว้ยกบัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่วิธีการแกไ้ขปัญหานั้น อาจจะมีความเห็นท่ี
แตกต่างกนัไป 
  ๘ .  คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า  ขอสนับสนุนแนวความคิดของนายกสภา
มหาวทิยาลยั เพราะขอ้สงัเกตขอ้  ๓ คือ การแกไ้ขโดยส่งพยาบาลหรือแพทยน์ั้น เห็นวา่ไม่สามารถแกไ้ข 
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ปัญหาท่ีจะทาํให้คนไขล้ดลงได ้แต่ระบบในการรับแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยก์็มีระบบท่ีคอย
ดูแลทั้งประเทศอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้น ประเดน็น้ีคงจะไม่ผลกัดนัใหผู้อ้าํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ไปทาํการเจรจาหรือทาํให้เกิดเป็นประเด็นขอ้สงสัยสาํหรับแพทย ์แต่หากเป็นพยาบาล
หรือบุคลากรทางการแพทยอ์าจจะมีส่วนแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้แต่จะไม่ทาํให้ลดจาํนวนของคนไข ้              
ลงได ้
  ๙. นางสุพรรณ์  ว่องรักษส์ัตว ์กล่าวว่า ขอ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะในขอ้ ๓ ก็จะทาํให้เกิด
เป็นประเด็นปัญหาว่า ปัจจุบันคนไข้มีความเช่ือถือในคุณภาพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
เพราะฉะนั้น ปัญหาในส่วนของความแออดัยอ่มมีเกิดข้ึนแน่นอน แต่ประเด็นท่ีคณะกรรมการประเมินฯ
ไดต้ั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะสาํหรับขอ้ ๓ มีลกัษณะคลา้ยกบัจะให้คนไขไ้ปใชโ้รงพยาบาลชุมชน 
แต่ความเป็นจริงแลว้สิทธิการรักษาของคนไขมี้อยูร่อบ ๆ ขา้ง แต่คนไขมี้ความประสงคม์าใชบ้ริการของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ 
  ๑๐. ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ  วะสี กล่าวว่า เร่ืองปัญหาคนไขห้นาแน่นหรือ
อาจจะเรียกว่าคุณภาพไม่ดี รวมทั้ งใช้เวลาในการตรวจรักษาน้อย ทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
ค่อนขา้งมาก จนส่งผลทาํให้คนไขเ้กิดความไม่พอใจ มีความขดัแยง้ระหวา่งคนไขก้บัแพทยสภา ปัญหา
ดงักล่าวมีวิธีแกไ้ข คือ ตอ้งทาํการจดัระบบดงักล่าวให้เกิดความลงตวั ปัจจุบนัน้ีมีโรงพยาบาลชุมชน
หรือโรงพยาบาลอาํเภอทุกอาํเภอ และสถานีอนามัยท่ีเรียกว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล               
(รพ.สต.) ในทุกตาํบลและบางตาํบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  จาํนวน ๒ แห่ง ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีตาํบลทั้งส้ินประมาณ ๘,๐๐๐ ตาํบล จะทาํให้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 
๑๐,๐๐๐ แห่ง และกาํลงัมีการทาํระบบ District Health System Academic (DHSA) ทาํใหผ้ลลพัธ์เป็น
ในทางวิชาการและทาํความเช่ือมโยงกบัมหาวิทยาลยั วิธีการดงักล่าวจะส่งผลทาํให้คนไขไ้ดรั้บบริการ
ในขั้นตน้ท่ีสถานีอนามยัต่าง ๆ ในชุมชนท่ีสามารถดูแลได้ในขั้นต้นและคุณภาพท่ีได้รับดีกว่าการ
เดินทางมาโรงพยาบาลในชุมชน และมหาวิทยาลยัก็เขา้ไปมีส่วนช่วยพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลใน
ชุมชนต่าง ๆ ดว้ย  
  มติท่ีประชมุ 
  ๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมอบหมายให้คณบดีรับผลการประเมินซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตไปพิจารณา
ดาํเนินการต่อไป  
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  ๒. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู ้อาํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์               
เฉลิมพระเกียรติ และมอบหมายให้ผูอ้าํนวยการรับผลการประเมิน ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกต               
ไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป สาํหรับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตขอ้ ๓ ในประเดน็การส่งบุคลากรในชุมชน
ให้เขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะใดท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสภามหาวิทยาลยั               
ไม่เห็นชอบดว้ย 
 

๖.๓ เร่ือง ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกตองของรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแถลงว่า สภามหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัดา้นการตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลยั ไปแลว้ เน่ืองจาก
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมพน้วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั ทาํใหพ้น้จาก
ตาํแหน่งประธานคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
ประชุมและวิธีการดาํเนินงานสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ในขอ้ ๒๑ กาํหนดใหมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกตอ้งของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั โดยมี
องคป์ระกอบคือ เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เป็นประธานกรรมการ และกรรมการจากกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมายอีกจาํนวนไม่เกินสามคน 
  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความ
ถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั โดยมี เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เป็นประธาน
กรรมการ สาํหรับกรรมการอีก ๓ คน ใหส้ภามหาวทิยาลยัเสนอช่ือต่อไป  
  ให้ผู ้อ ํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นเลขานุการโดยตําแหน่ง  และมี
ผูช่้วยเลขานุการไดอี้ก ๑ คน 
  ใหมี้วาระการทาํงาน ๒ ปี  
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัเป็นตน้ไป 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบ 
  มติท่ีประชมุ 
  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกตอ้งของรายงานการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  ๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลยั    ประธานกรรมการ 
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  ๒. นางพรพิมล  บุญศิริ          กรรมการ 
       ประธานสภาพนกังานมหาวทิยาลยั 
  ๓. นายเสริม  กลัยารัตน์          กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากพนกังานมหาวิทยาลยั 
       สายสนบัสนุนวชิาการ 
  ๔. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั        เลขานุการ 
  ๕. หวัหนา้งานสภามหาวิทยาลยั    ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่   ๗   เรือ่ง  เสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 
   ๗.๑ เร่ือง  รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลยัรายงานการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ ภารกิจของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามนโยบาย
หลักของอธิการบดี ตั้ งแต่วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงจะมีข้อมูลด้านการเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยั ดา้นความเป็นนานาชาติ และดา้นการเป็นมหาวทิยาลยัเพ่ือประชาชน  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

   ๗.๒ เร่ือง  รายงานผลการขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลยั
รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู ้สํา เ ร็จการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ( รุ่นท่ี  ๒)               
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยหนงัสือเวียน ซ่ึงไดพ้น้กาํหนดเวลาทกัทว้งแลว้ ปรากฏวา่ ไม่มีกรรมการ
ท่านใดทกัทว้ง จึงถือว่า สภามหาวิทยาลยัมีมติอนุมติัปริญญาให้แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา จาํนวน ๑๘ คน 
ดงัน้ี  
  (๑) ปริญญาโท  จาํนวน       ๙  คน  
  (๒) ปริญญาตรี จาํนวน      ๓  คน 
  (๓) อนุปริญญา    จาํนวน      ๖  คน 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๓ เร่ือง  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
 ผูบริหาร จํานวน ๑ หนวยงาน 

  เ ล ข า นุ ก า รสภ ามห า วิ ท ย า ลัย แ จ้ ง ให้ ท่ี ป ร ะ ชุ มทร าบว่ า  เ น่ื อ ง จ า กคณบ ดี               
คณะเศรษฐศาสตร์จะดาํรงตาํแหน่งครบวาระ ๓ ปี ในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะตอ้ง
ดาํเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่ตามขอ้บงัคบัฯ มหาวทิยาลยัไดน้าํเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  จนัทลกัขณา 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ สาํหรับกรรมการสรรหาอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฯ ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลยัไดล้งนามในคาํสั่งแต่งตั้งแลว้ ตามคาํสั่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ี ๒๒๕๕/๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๔ เร่ือง  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
 สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัดา้นกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ไดด้าํรงตาํแหน่งครบวาระในวนัท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และเพ่ือให้การดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลยัเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลยัไดน้าํเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลยัดา้นกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั โดยมี 
ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.คณิต  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ เป็นประธานอนุกรรมการ 
ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนาม  ในคําสั่งแต่งตั้ งแล้ว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               
ท่ี ๒๐๓๙/๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
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๗.๕ เร่ือง  ฝายพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
 ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตร 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ
รายงานการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ สาขา               
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ จาํนวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง ชนิสา  โชติพานิช ซ่ึงท่ีประชุม
กรรมการประจาํคณะแพทยศาสตร์มีความเห็นว่า ผูเ้สนอขอฯ มีคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการ               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้ งศาสตราจารย์พิ เศษ               
พ.ศ. ๒๕๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเ้สนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามในคาํสั่ง
แต่งตั้งแลว้ ตามคาํสัง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ี ๒๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 

 

   ๗.๖ เร่ือง  ฝายวิชาการรายงานการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารยประจําหลักสูตร 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายวิชาการได้สรุปเร่ืองการ
ปรับปรุงแกไ้ขอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ในคร้ังน้ีอธิการบดีไดอ้นุมติั
ให้คณะ/หน่วยงาน จาํนวน ๔ แห่ง ปรับปรุงแก้ไขอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน ๓๔ หลกัสูตร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานภาพของอาจารยแ์ละการจดัการเรียนการ
สอนของหลกัสูตร ดงัน้ี 

คณะ/หน่วยงาน 
ระดบัการศึกษา 

รวม 
ตรี โท เอก 

๑. คณะศิลปศาสตร์ ๑ ๑ - ๒ 
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๕ ๕ ๓ ๒๓ 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ - - ๑ 
๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๔ ๓ ๑ ๘ 

รวม ๒๑ ๙ ๔ ๓๔ 

  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

   ๗.๗ เร่ือง  ฝายวางแผนรายงานรายรับจริงและรายจายจริงจากงบประมาณรายจายจาก 
  เงินรายได มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส้ินไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. ๒๕๕๙  
  – ก.ย. ๒๕๕๙) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ฝ่ายวางแผนรายงานรายรับจริงและ
รายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้มธ. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส้ินไตรมาส
ท่ี ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๙) มี ๒ แหล่ง คือ ๑) งบหน่วยงาน และ ๒) งบประมาณรายจ่ายจากรายไดข้อง
มหาวทิยาลยั ทั้ง ๒ แหล่ง รวม ๔๘ หน่วยงาน ยอดรวมทั้ง ๒ แหล่ง ประมาณการรายรับ ๗,๘๒๖.๐๙๒ 
ลา้นบาท รับจริง ๗,๗๙๒.๕๐๕ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ ประมาณการรายจ่าย ๘,๓๓๑.๐๗๕ 
ลา้นบาท จ่ายจริง ๗,๖๒๘.๑๖๔ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

  ๗.๘ เร่ือง  คณะสังคมสงเคราะหศาสตรรายงานการกันเงินงบประมาณรายจายจากรายได 
 หนวยงาน ประจําป ๒๕๕๙ ไวเบิกเหลื่อมป เพิ่มเติม 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รายงานการกนัเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน ประจาํปี ๒๕๕๙ ไวเ้บิกเหล่ือมปี เพ่ิมเติม 
จาํนวน ๑ รายการ คือ แผนการจดัการศึกษา เงินอุดหนุนโครงการจดัการศึกษาระดบัปริญญา โครงการ
สัมมนาประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู้ การพฒันาสังคม นโยบายสังคม สวสัดิการสังคม และพฒันา
ชุมชน จาํนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนบาทถว้น) และการสอบคุณสมบติันักศึกษาปริญญาเอก 
จํานวน ๒,๓๒๕ บาท (สองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน ๕๒,๓๒๕ บาท               
(หา้หม่ืนสองพนัสามร้อยยีสิ่บหา้บาทถว้น) 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
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  ๗.๙ เร่ือง  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อดํารงตําแหนงครบวาระ 
๓ ป (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ อาจารย ์ดร.ประวิทย ์ เขมะสุนนัท์
คณบดีวิทยาลยันวตักรรมไดจ้ดัทาํรายงานผลการประเมินตนเอง เม่ือบริหารงานครบวาระ ๓ ปี               
ตามขอ้ ๑๑ แห่งประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหาร ฉบบัลงวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี ๑๖ 
สิงหาคม๒๕๕๖ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

๗.๑๐ เร่ือง  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรวาดวยการจัดตั้งและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ สภามหาวทิยาลยั ในการประชุม 

คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการจัดตั้ งและการแบ่งส่วนงานของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีมติอนุมติัขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลยัได้นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามขอ้บงัคบัฯ ดังกล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
ธนัวาคม ๒๕๕๙  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

 ๗.๑๑ เร่ือง  ฝายวิจัยรายงานผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ 
เลขานุการสภามหาวทิยาลยัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ฝ่ายวจิยัรายงานผลการพิจารณารางวลั 

ผลงานวิจยัดีเด่น ประจาํปี ๒๕๕๙ ใน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์               
สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาํหรับในปีน้ีมีผูไ้ดรั้บการพิจารณา ดงัน้ี 
  ๑. สาขาสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.ศากุน  บุญอิต  คณะพาณิชยศาสตร์และ               
การบญัชี  
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  ๒. สาขามนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ชูศกัด์ิ ภทัรกลุวณิชย ์คณะศิลปศาสตร์ 
  ๓. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  รองศาสตราจารย ์ดร.บรรลือ ศรีสุชินวงศ ์ สถาบนั
เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 

๔. สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ   
คณะแพทยศาสตร์  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๘  เร่ืองอ่ืน ๆ  

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่ ๙  เร่ือง  กาํหนดการประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ตอ่ไป 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลยัขอเสนอกาํหนดการ
ประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังต่อไป วนัจนัทร์ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม 
สญัญา ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติท่ีประชมุ 
  รับทราบ 
 

เลิกประชมุเวลา  ๑๐.๓๕  น. 
 
 
    นายภูมินาถ  สวสัดี  
    นางสาววรรณพรรณ  นาคสงัข ์ 
    นายสมศกัด์ิ  ปฏิสงัข ์   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
    คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ดา้นการตรวจรายงานการประชุม 
และติดตามมติสภามหาวทิยาลยั ผูต้รวจรายงานการประชุม 


