มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
--------------------รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร
------------------------ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิ ทธ์
๖. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรี ชา
๗. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ
๘. นายมานิจ
๙. ดร.วีรวัฒน์
๑๐. นายสุ จริ ต
๑๑. นายอภัย
๑๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก
๑๓. รองศาสตราจารย์ เกศินี

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

๑๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์

วรัญญูวฒั นา

๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท

รุ จิวชิ ชญ์

นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร

-๒๑๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์

หะวานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา
คุณธรรมดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
และประธานสภาอาจารย์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล
บุษบา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต
เอกจริ ยกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์
ประเสริ ฐสุ ข กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
๒๔. นายเสริ ม
กัลยารัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย
๒๕. นางสุ พรรณ์
ว่องรักษ์สตั ว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย
๒๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา
เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๗. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ

ชัยสูตร

๒. นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)

-๓๓. ศาสตราจารย์พิเศษ หิ รัญ

รดีศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศักดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์ (ลาประชุม)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ

เกษโกวิท
วงศ์สวัสดิ์กลุ
ศิริไกร
ฉิ มอ้อย
วิศเวศวร
สิ นเดชารักษ์

๗. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
๘. นางพรพิมล
๙. นายมนต์เทียน
๑๐. นายสมศักดิ์
๑๑. นางสาววรรณพรรณ
๑๒. นายภูมินาถ
๑๓. นายอดิศร
๑๔. นางสาวรักษิณา

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
รองอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
สุทธิประภา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานวินยั และ
สอบสวน
ปฏิสงั ข์
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
นาคสังข์
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสภา
มหาวิทยาลัย
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด พระอาจารยปพนพัชร
ภิบาลพักตรนิธี
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติถวายปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แด่ พระอาจารย์ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์ นิธี ไปแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยกําหนดประกอบพิธีถวายปริ ญ ญาปรั ชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ ม ศัก ดิ์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุก ต์ แด่ พระอาจารย์ปพนพัช ร์ ภิ บาลพักตร์ นิธี ในวัน จันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
เ ว ล า ๐ ๘ . ๐ ๐ น . ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ก อ บ หุ ต ะ สิ ง ห์ ชั้ น ๓ อ า ค า ร เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จึ งขอเรี ยนเชิ ญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่ วมพิธี ตามกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ดงั กล่าว
มติท่ีประชุม
รับทราบ
๑.๒ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกี ยรติ ได้กาํ หนดให้บริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หาร
ในวัน จั น ทร์ ที่ ๒๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ งเป็ นวัน ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ณ ห้ อ งรั บ รอง
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
มติท่ีประชุม
รับทราบ
๑.๓ เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีหน่ วยงานต่าง ๆ นําเอกสาร
และสิ่ งของมามอบให้กบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารในที่ประชุม ดังนี้
๑. หนังสื อ “คนการเมือง” อภินนั ทนาการจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิ ติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. หนั ง สื อ “โลกสงบร่ มเย็น ได้ด้ว ยศี ล ” สมเด็ จ พระวัน รั ต (จุ น ท์ พรหฺ ม คุ ตฺ โ ต)
วัดบวรนิ เวศวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๒ อภินนั ทนาการจาก นายอภัย จันทนจุลกะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ

-๕๓. หนังสื อ “จากคดีแรงงาน สู่ คดี ซ้ื อเสี ยง และคดี ส.ป.ก. ๔-๐๑” อภินันทนาการจาก
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๔. หนั ง สื อ “มหั ศ จรรย์ อุ ท ยานไทย ม่ ว นซื่ น โฮแซว” อภิ นั น ทนาการจาก
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
๕. หนังสื อวิเคราะห์บทบาทและงานเขียน “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์” และ “มิตรแท้
ในยามยาก” อภินนั ทนาการจาก สํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.
๖. จุลสาร Tui pi news letter ปี ที่ ๖ ฉบับที่ ๓ เดือน มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๙
จัดทําโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
๗. ปฏิทิน ๒๐๑๗ ของศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๘. ของที่ ระลึ กสวัสดี ปีใหม่ ประจําปี ๒๕๖๐ อภิ นันทนาการจาก สํานักงานทะเบี ยน
นักศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
มติท่ีประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจ
รายงานการประชุ มและติ ดตามมติ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๖
ธั น วาคม ๒๕๕๙ ได้ด ํา เนิ น การตรวจรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่ อวันที่ ๒๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ทั้งฉบับพิจารณาลับ ฉบับย่อและฉบับสมบูรณ์ แล้ว จึ งขอเสนอ
รายงานฉบับย่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ส่ วนรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์จะได้นาํ ไปไว้ประจํา
ห้องประชุม หากมีขอ้ แก้ไขประการใด ขอได้แจ้งฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

-๖ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
๔.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะอนุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจ
รายงานการประชุ ม และติ ด ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ที่
๑๖ ธัน วาคม ๒๕๕๙ ดํา เนิ น การตรวจรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ฉบับพิจารณาลับ ซึ่งมีจาํ นวน ๔ หน้า ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรอง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับโดยไม่มีการแก้ไข
๔.๒ เรื่อง รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดอยูใ นบัญชี สกอ. เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการแถลงว่า สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ในกรณี ที่มีเหตุผลหรื อความจําเป็ นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิได้ ต้องขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน อุด มศึ กษา
(ก.พ.อ.) เป็ นกรณี ไ ป สํา หรั บ ผูเ้ สนอขอที่ เ ป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้ง
ผูท้ รงคุ ณวุฒิดังกล่ าว ในคราวนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ในการประชุ ม ครั้ งที่
๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่
สกอ. กําหนด จํานวน ๑ ราย ตามหลักเกณฑ์จะต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป็ นกรณี ไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ีประชุม
อนุมตั ิชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย คื อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ ตันตระเธี ยร
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

-๗๔.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ผูช้ ่ วยอธิ การบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลงาน
การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑๕ ราย (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ๑๐ ราย รองศาสตราจารย์ ๔ ราย
และศาสตราจารย์ ๑ ราย การพิจารณาดําเนิ นการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในขณะที่พิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์ ไม่ได้
อยูใ่ นที่ประชุม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ีประชุม
๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) อาจารย์ ดร.จันทนี เจริ ญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๓) อาจารย์ ดร.สิ ทธิโชค อํานวยพล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๔) อาจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย คณะศิลปศาสตร์
(๕) อาจารย์ แพทย์หญิง หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล คณะแพทยศาสตร์
(๖) อาจารย์ แพทย์หญิง พิชญาภา รุ จิวชิ ชญ์ คณะแพทยศาสตร์
(๗) อาจารย์ นายแพทย์ ปรี ด์ ิ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์
(๘) อาจารย์ แพทย์หญิง วราลี มิ่งขวัญสุ ข คณะแพทยศาสตร์
(๙) อาจารย์ เอกชล มุกดา คณะสหเวชศาสตร์
(๑๐) อาจารย์ ดร.จรี ภรณ์ เอกวัฒน์ชยั คณะสหเวชศาสตร์
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณวรรณ กําธรเกียรติ คณะศิลปศาสตร์
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประวีณ โล่ห์เลขา คณะแพทยศาสตร์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ศรี วไิ ลเจริ ญ คณะแพทยศาสตร์
(๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์

- ๘๓. อนุมตั ิเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน
เหลืองไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔.๔ เรื่อง รายงานการสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกฎหมายแถลงว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค ํา สั่ ง ที่ ๑๖๐๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เรื่ อง ลงโทษไล่พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ งเจ้าหน้าที่ บริ หารงาน
ทัว่ ไป สังกัดคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ออกจากราชการ และมหาวิทยาลัยได้แจ้งคําสั่ง
ลงโทษและสิ ทธิ อุทธรณ์คาํ สั่งลงโทษให้ได้รับทราบแล้ว ขณะที่ ครบกําหนดในการใช้สิทธิ อุทธรณ์
คําสั่งลงโทษ และผูถ้ ูกลงโทษไม่ได้มีการอุทธรณ์ คาํ สั่งลงโทษดังกล่าว กรณี น้ ี เนื่ องจากตามข้อ ๕๒
แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดําเนิ นการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งอนุ โลมบังคับใช้กบั พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยได้กาํ หนดไว้ว่า เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาตาม
ข้อ ๑๐ (๒) (๓) ได้ดาํ เนิ นการทางวินยั แก่ขา้ ราชการผูใ้ ดตามข้อบังคับนี้ แล้ว ให้รายงานการดําเนิ นการ
ทางวิ นั ย ตามลํา ดับ จนถึ ง อธิ ก ารบดี กรณี ที่ อ ธิ ก ารบดี ไ ด้รั บ รายงานตามวรรคหนึ่ งแล้ว เห็ น ว่ า
การดําเนิ นการเป็ นการไม่ ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ก็ให้มีอาํ นาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรื อ
งดโทษ ตามวิธีก ารสั่ง ลงโทษที่ ก าํ หนดในข้อบังคับ นี้ ตามความเหมาะสมแก่ ก รณี ตลอดจนแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ดว้ ย และในกรณี ที่เห็นว่า ควรดําเนิ นการอย่าง
ใดเพิ่มเติ มเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริ งและยุติธรรม ก็ใ ห้มี อาํ นาจดําเนิ นการ หรื อสั่ง
ดําเนิ นการได้ตามควรแก่กรณี เมื่ออธิ การบดีได้ดาํ เนิ นการทางวินยั หรื อสั่งให้ขา้ ราชการผูใ้ ดออกจาก
ราชการตามข้อ บัง คับ นี้ แล้ว หรื อ ได้รั บ รายงานตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารดํา เนิ น การตาม
วรรคสองแล้วเสร็ จ ให้อธิ การบดี รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณี สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นว่า การดําเนินการทางวินยั หรื อการสั่งให้ขา้ ราชการผูใ้ ดออกจากราชการนั้น ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
หรื อไม่เป็ นธรรม จะสั่งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนดําเนินการและสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม หรื อจะ
พิ จ ารณาแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงโทษและสั่ ง การให้ อ ธิ ก ารบดี ด ํ า เนิ น การต่ อ ไปก็ ไ ด้ คํา สั่ ง ของ
สภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็ นที่สุด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ ป ระชุ ม เสนอข้อ สั ง เกตไว้ว่ า ในกรณี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น การยื ม เงิ น ของหน่ ว ยงาน
ในมหาวิทยาลัย เห็ นควรให้ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยได้กาํ ชับให้ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานต่าง ๆ ได้ดาํ เนิ นการ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้อีก

-๙มติท่ีประชุม
รั บ ทราบตามที่ เ สนอ และมอบหมายให้ม หาวิ ท ยาลัย รั บ ข้อ สั ง เกตของที่ ป ระชุ ม ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติกําหนดอํานาจหนาที่และแบงหนวยงานภายในสวนงานของคณะ
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
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยการจัด ตั้ง และการแบ่ ง ส่ ว นงานของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จดั ตั้งคณะ วิทยาลัย และสํานักงาน โดยอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่ วยงานภายใน
ส่ ว นงานอธิ ก ารบดี โ ดยความเห็ น ชอบของสภามหาวิ ท ยาลัย และออกเป็ นประกาศมหาวิ ท ยาลัย
ซึ่ งฝ่ ายบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ได้เสนอขอความเห็ นชอบไปแล้ว จํานวน ๔๒ หน่ วยงาน นั้น บัดนี้
มีหน่ วยงานที่ดาํ เนิ นการจัดทําโครงสร้ างการแบ่งส่ วนงานภายในสํานักงานเลขานุ การเสร็ จเรี ยบร้ อย
เพิ่มอีก ๒ หน่ วยงาน และมีอีก ๑ หน่ วยงานที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่ วนงาน
ภายในไปแล้ว แต่เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการใหม่ เนื่ องจาก
การบริ หารจัดการภายในยังไม่สอดคล้องกับภาระงานเดิม และแนวทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารชุดใหม่
ดังนี้
๑. หน่วยงานที่เพิ่มใหม่ จํานวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขอแบ่งหน่ วยงานภายในสํานักงานเลขานุ การ
ออกเป็ น ๔ งาน คือ
(๑) งานบริ หารและการคลัง
(๒) งานยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กร
(๓) งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
(๔) งานวิจยั บริ การและบัณฑิตศึกษา
๑.๒ โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็ น
๔ งาน คือ
(๑) งานบริ หารทัว่ ไป นโยบาย และแผน
(๒) งานบริ หารหลักสู ตร และวิชาการ
(๓) งานสารสนเทศ ทะเบียน และประกันคุณภาพ
(๔) งานประชาสัมพันธ์ และองค์กรสัมพันธ์

- ๑๐ ๒. หน่ วยงานที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่ วยงานภายในสํานักงาน
เลขานุ การแล้ว และขอปรั บการแบ่งหน่ วยงานใหม่ จํานวน ๑ หน่ วยงาน คือ คณะทันตแพทยศาสตร์
ขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการจากเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไปแล้ ว ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยโครงสร้ างใหม่ยงั คงแบ่งหน่ วยงานภายในใหม่ออกเป็ น ๔ งานเช่ นเดิม แต่ปรับย้ายภาระงานและ
เปลี่ยนชื่องานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
หน่วยงานตามโครงสร้างเดิมที่ได้รับอนุมตั ิจากสภาฯ
หน่วยงานที่ขออนุมตั ิปรับใหม่
๑. งานบริ หารทัว่ ไป
๑. งานบริ หารและกิจการนักศึกษา
๒. งานวิชาการและวิจยั
๒. งานวิชาการและประกันคุณภาพ
๓. งานการนักศึกษา
๓. งานบัณฑิตศึกษาและวิจยั
๔. งานบริ การวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๔. งานคลินิกและบริ การ
๑. ยุบรวมงานการนักศึ กษา และรวมภาระงานการนักศึ กษาเข้ากับงานบริ หารทัว่ ไป และ
เปลี่ยนชื่องานเป็ น “งานบริ หารและกิจการนักศึกษา” มีภาระงานด้านบริ หารทัว่ ไป ด้านกิจการนักศึกษา
และประชาสัมพันธ์
๒. ขอตั้ง งานใหม่ เ พิ่ ม ๑ งาน คื อ “งานบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและวิ จัย ” (แทนงานการนัก ศึ ก ษา)
มีภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา ห้องปฏิบตั ิการและการส่ งเสริ มการวิจยั
๓. ขอเปลี่ยนชื่องานให้สอดคล้องกับภารกิจ จํานวน ๒ งาน ดังนี้
๓.๑ งานวิ ช าการและวิ จัย เป็ น “งานวิ ช าการและประกัน คุ ณ ภาพ” โดยมี ภ าระงาน
ด้า นการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก หลัก สู ต ร การประสานงานด้า นการจัด การเรี ย นการสอนและ
ด้านประกันคุณภาพ โดยตัดภาระงานด้านบัณฑิตศึกษา วิจยั และวิเทศสัมพันธ์ไปอยูง่ านบัณฑิตศึกษาและ
วิจยั (งานตั้งใหม่)
๓.๒ บริ การวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็ น “งานคลินิกและบริ การ” โดยมีภาระงานด้าน
คลิ นิ ก นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คลิ นิ ก นัก ศึ ก ษาหลัง ปริ ญ ญา คลิ นิ ก พิ เ ศษนอกเวลาราชการ และหน่ ว ย
ทันตกรรมพระราชทาน โดยตัดงานภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ไปอยู่งานบัณฑิตศึกษาและวิจยั และ
ตัดภาระงานประชาสัมพันธ์ ไปอยูง่ านบริ หารและกิจการนักศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๑๑ มติท่ีประชุม
อนุมตั ิการขอกําหนดอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายในของ ๒ หน่วยงาน คือ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการขอปรั บ
โครงสร้างการแบ่งส่ วนงานภายในสํานักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงสรางและ
การบริหารงานภายในสวนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แถลงว่า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ งที่
๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีขอ้ สังเกตว่า การพิจารณาลงมติเพื่อแต่งตั้งผูบ้ ริ หารของ
ส่ วนงานที่ได้มาจากกระบวนการสรรหานั้น เพื่อให้เกิดความรอบครอบและเหมาะสมยิง่ ขึ้น ในการลงมติ
ควรจะต้องได้คะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จึ งได้แก้ไข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ที่ เกี่ ยวข้องกับการสรรหาผูบ้ ริ หารส่ วนงานให้เป็ นไปตามข้อสังเกตของสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้ างและการ
บริ หารงานภายในส่ ว นงาน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การลงมติ ข องสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเลื อกผูบ้ ริ หารที่ ได้มาจากกระบวนการสรรหาคณบดี และผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อ
สํานัก ดังนี้
๑. การสรรหาคณบดี ใ ห้ เ พิ่ ม ข้อ ความต่ อ ไปนี้ เป็ นข้อ ๑๕/๑ การพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕/๑ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
การลงมติเพื่อเลือกผูส้ มควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณบดี ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และ
ต้องได้รับคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
ในกรณี ที่ไม่มีผไู ้ ด้รับคะแนนเสี ยงตามวรรคหนึ่ ง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติ
อีกครั้ง โดยในการลงมติครั้งนี้ผทู ้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณบดีตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในการลงมติ ต ามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง หากมี ค ะแนนเสี ยงเท่ า กัน ให้ป ระธาน
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยออกเสี ยงชี้ขาด
๒. การสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อสํานักให้ยกเลิกความข้อ ๖๓ การพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยและให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

- ๑๒ ข้อ ๖๓ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อดําเนิ นการสรรหาแล้วเสร็ จ ให้คณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อ
สํานัก จัดทํารายงานกระบวนการสรรหาและผลการรับฟังความคิดเห็นโดยละเอียด พร้อมกับเสนอชื่อผูท้ ี่
สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อสํานักต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สภามหาวิทยาลัยอาจขอให้คณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อสํานัก
จัดให้ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อตามวรรคหนึ่ งแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน หรื อแนวทางการบริ หาร
สถาบันหรื อสํานักต่อสภามหาวิทยาลัยก็ได้
การลงมติ เพื่อเลื อกผูส้ มควรได้รั บการแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อสํานัก
ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้องได้รับคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งหมด
ในกรณี ที่ไม่ มีผูไ้ ด้รั บคะแนนตามวรรคสาม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติ
อีกครั้ง โดยในการลงมติครั้งนี้ ผูท้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูอ้ าํ นวยการสถาบันหรื อสํานัก ต้องได้คะแนน
เสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
ในการลงมติ ต ามวรรคสามหรื อ วรรคสี่ หากมี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ป ระธานที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยออกเสี ยงชี้ขาด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ีประชุม
อนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้ างและการบริ หารงานภายใน
ส่ วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง
๖.๑ เรื่อง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเสนอเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมแถลงว่า ขอเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริ หารวิทยาลัย
นวัตกรรม ตั้งแต่วนั ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึ งวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ประสงค์ให้วิทยาลัย
นวัตกรรมเป็ นหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถาบันวิชาการชั้นนํา
ของเอเชียที่มุ่งสู่ มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู ้และมีส่วนในการแก้ปัญหาของ
ประเทศ ยึดมัน่ คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน โดยมี ความเชื่ อมโยงและสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์หน่วยงาน ดังนี้

- ๑๓ ๑. เป้ าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตและมหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถเป็ นที่ยอมรับระดับ
มาตรฐานสากล ดังนี้
๑.๑ ปรั บปรุ งหลักสู ตรที่ มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลง
๑.๒ พัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยสร้างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๑.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนําระบบ Active Learning และเทคโนโลยี
มาใช้
๑.๔ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษาในภาคธุ ร กิ จ ผ่า นการศึ ก ษา
ดูงาน และการให้ความรู้ศิษย์เก่า
๑.๕ ควบคุมและกํากับมาตรฐานการศึกษา
๑.๖ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารสื่ อ สารการตลาดที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ไ ด้
ผูส้ มัครที่มีคุณภาพเข้ามาเรี ยนที่วทิ ยาลัย
๒. เป้ าประสงค์ที่ ๒ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และสร้ างความ
ร่ วมมือทางด้านการวิจยั และหรื อกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา ดังนี้
๒.๑ ให้ความรู ้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนในการไปเรี ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา
๒.๒ ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรของวิทยาลัยแก่นกั ศึกษาคู่สญ
ั ญา
๓. เป้ าประสงค์ที่ ๓ สร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
๓.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรม ตามแนวทางประเทศ
ไทย ๔.๐
๓.๒ บูรณาการ งานวิจยั และนวัตกรรมที่เป็ นสหสาขา/สหวิทยาการ เพื่อมุ่งตอบปั ญหา
สังคม/แก้ไขปั ญหาของประเทศพัฒนาระบบบริ หารจัดการ งานวิจยั /นวัตกรรม ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ยัง่ ยืน
๔. เป้ าประสงค์ที่ ๔ ประชาชน/ชุ มชนได้รับบริ การวิชาการด้านนวัตกรรมการจัดการ
ทั้งสามด้านอย่างมีคุณภาพคุณธรรมและเหมาะสมกับความต้องการ และสังคมได้รับแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา โดยการส่ งเสริ มการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเปิ ดโลกทัศน์กบั สังคม
ในเรื่ องที่เป็ นโจทย์ความต้องการของสังคม

- ๑๔ ๕. เป้ าประสงค์ที่ ๕ ปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อให้นกั ศึกษามีการบูรณาการ การทํานุบาํ รุ ง
สังคม ประชาธิ ปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอนให้แก่ประชาชนและสังคมผ่าน
กิจกรรมประเทศต่าง ๆ และบุคลากรมีความตระหนักในความเป็ นธรรมศาสตร์ และมีส่วนร่ วมในการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คมในด้ า น
ศิ ลปวัฒนธรรม ประชาธิ ปไตยและกี ฬา ซึ่ งเป็ นการพัฒนาทักษะแบบองค์รวมครอบคลุ มทั้งความรู ้
ความคิด จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็ นการส่ งเสริ มความแข็งแรงทั้งทางร่ างกายและ
จิตใจให้แก่นกั ศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมการเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปในอนาคต
๕.๒ ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในจิ ต วิ ญ ญาณธรรมศาสตร์ และ
เข้าร่ วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
๖. เป้ าประสงค์ที่ ๖ สร้างความเป็ นเลิศในการบริ หาร
๖.๑ จัด ทํา การวิ เ คราะห์ งบประมาณ และแผนงบประมาณตามแผนยุท ธศาสตร์
วิทยาลัย ตั้งงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการบริ หารจัดการวิทยาลัยที่เหมาะสม
๖.๒ ดูแลการใช้งบประมาณที่ใช้สนับสนุนการบริ หารวิทยาลัยให้เป็ นไปตามแผนการ
ที่วางไว้ที่เหมาะสม
๖.๓ จัดประเมินผลการดําเนิ นการว่ามีความเหมาะสมของแผน ความเหมาะสมของ
การตั้งและใช้งบประมาณว่ามีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลตามที่ต้ งั ไว้
๖.๔ บริ หารจัดการเอกสารทั้งภายในและภายนอก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ และการจัดทําฐานข้อมูลสารบรรณ
๖.๕ บริ หารจัดการงานบุคคลและอัตรากําลัง รวมทั้งการประเมินผลปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร งานสวัสดิการบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การจัดทําฐานข้อมูลบุคคล
๖.๖ วิเคราะห์งบการเงิน สถานภาพทางการเงินในมติต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงินที่
ยัง่ ยืน จัดทํารายงานทะเบียนควบคุมพัสดุ และการตรวจสอบประจําปี
๖.๗ วิเคราะห์ข้ นั ตอนในการทํางาน เอกสารที่ใช้กระบวนงาน และพัฒนาให้มีความ
ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
๖.๘ ส่ งเสริ มการสื่ อสารองค์กรไปสู่ บุคลากร นักศึกษา อาจารย์แนะแนว ผูป้ กครอง
ศิษย์เก่า ผูจ้ า้ งงาน และประชาคมธรรมศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ
๖.๙ ดํา เนิ น การเปลี่ ย นสถานภาพพนั ก งานวิ ท ยาลัย นวัต กรรมไปเป็ นพนัก งาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ๑๕ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า เมื่อได้รับฟั งชื่ อวิทยาลัยนวัตกรรม
แล้ว เห็ น ว่า ควรจะดํา เนิ น การในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ นวัต กรรมใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า งจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
เมื่อพิจารณาใช้เป็ นทุนในการพัฒนาที่สาํ คัญ ขณะนี้ หากมองไปทัว่ โลก จะพบว่าโลกกําลังปั่ นป่ วน เช่น
การเกิดทรัมป์ ปริ ซึมในประเทศสหรัฐอเมริ กา และทวีปยุโรปกําลังประสบความปั่นป่ วนต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั
เศรษฐกิ จ มายาคติ เพราะเงิ น ทุ น ที่ ห มุ น เวี ย นอยู่ ใ นทั่ว โลก ๙๙% ไม่ มี เ ศรษฐกิ จ ที่ แ ท้จ ริ งรองรั บ
เพราะฉะนั้ น จะทํา ให้ เ กิ ด ความปั่ น ป่ วนได้ง่ า ย แต่ ป ระเทศไทยมี ก ารวางระบบการพัฒ นาอย่ า ง
บู ร ณาการ ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นสภาพเศรษฐกิ จ แท้จ ริ ง มี ผู้ที่ ด ํา เนิ น การเรื่ องดัง กล่ า วจํา นวนมาก และ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ ท รงครองราชย์ม าเป็ นเวลา ๗๐ ปี ทรงมอง
เห็นภาพทั้งหมดและต่อเนื่ องทางปั ญญาถือเป็ นภูมิปัญญาที่สูงสุ ดในโลก เห็นว่า ไม่มีที่ใดที่มีภูมิปัญญา
ต่ อ เนื่ อ งเป็ นระยะเวลาสู ง สุ ด ๗๐ ปี มี แ ต่ ป ระเทศไทยที่ มี ภู มิ ปั ญ ญาต่ อ เนื่ อ ง และยัง ร่ ว มกับ การที่
ประชาชนลงมือทําในพื้นที่ ทําให้เกิ ดภูมิปัญญาในการพัฒนาอย่างบูรณาการอย่างมีคุณภาพสู งสุ ดใน
โลก เพราะฉะนั้น ควรจะ ให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าว และประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ คือ หากมองจาก Inside Out มักจะมองนวัตกรรมไม่ค่อยชัดเจน หรื ออาจจะ
กล่าวว่า มองยาก แต่ถา้ มองจาก Outside In จะทําให้มองเห็นนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและมองเห็น
นวัตกรรมต่าง ๆ จํานวนมาก ฉะนั้น พื้นที่ต้ งั ของวิทยาลัยขนาดนี้ มีนวัตกรรมจํานวนมาก ประกอบกับ
วิทยาลัยนวัตกรรมมี วิทยาเขตตั้งอยู่ที่อาํ เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีอยู่แล้ว ถ้าทํางานกับพื้นที่จะเกิ ด
ประโยชน์อย่างมาก ขอเสนอให้ร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
ซึ่ ง สสส. ทํางานกับพื้นที่ เป็ นจํานวนมาก เช่ น มี การจัดตั้งสมาคมมหาวิชชาลัย ตําบล และจะมี การ
ดําเนิ นการในทุ กตําบลมี ก ารรวมตัวร่ วมคิ ด ร่ วมทําที่ ตาํ บลดอนแก้ว อําเภอแม่ ริ ม จังหวัดเชี ย งใหม่
เรี ยกชื่ อว่า มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้ างสุ ข มีการรวมตัวกันดําเนิ นการอย่างบูรณาการทุกอย่าง โดยมี
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชยั เป็ นอธิ การบดีมหาวิชชาลัยตําบล และกําลังมีการขยายตัวดําเนิ นการโครงการ
ดังกล่าวในทุกตําบล หากวิทยาลัยนวัตกรรมมีการทําความร่ วมมือในโครงการดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่า
มหาวิ ท ยาลัย ตํา บลทั้ง หลายมี ค วามต้อ งการสิ่ ง ใด และศึ ก ษาว่า มธ. ได้รั บ ผลประโยชน์ สิ่ ง ใดบ้า ง
สามารถช่ วยเหลื อมหาวิทยาลัยตําบลได้บา้ ง จะทําให้เกิ ดเป็ น “นวัตกรรมใหญ่” และทําให้เกิ ดเป็ น
โอกาสที่เรี ยกว่า Capital Live รวมทั้งเรื่ องภูมิปัญญาในการพัฒนาอย่างบูรณาการที่ประเทศไทยมีสูงสุ ด

- ๑๖ ขอเสนอให้คณบดีปรึ กษาหารื อกับ สสส. ที่ทาํ งานในพื้นที่อยูแ่ ล้ว และมีนวัตกรรมเกิดขึ้นจากภูมิปัญญา
ค่อนข้างมาก
๒. ศาสตราจารย์ ดร.นั ก สิ ท ธ์ คู ว ัฒ นาชัย กล่ า วว่ า สํ า หรั บ ความหมายของคํา ว่ า
“นวัต กรรม” เมื่ อ ๑๐ ปี ที่ ผ่า นมา ยัง ไม่ ค่ อ ยมี ผูใ้ ดกล่ า วถึ ง มาก แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน สิ่ ง ต่ า ง ๆ ถื อ ว่า เป็ น
นวัตกรรมทั้งหมด และได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวางมาก จึงทําให้เกิดคําถามคือ จําเป็ นต้องศึกษาว่า
ประเทศไทยมี ค วามถนัด ทางนวัต กรรมด้า นใด แต่ ถ ้า เป็ นนวัต กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
ซึ่ งสามารถพัฒนาสู่ ภาคอุตสาหกรรม ก็จะพบว่านักศึกษาไทยยังไม่ค่อยมีความถนัด จนมาถึงปั จจุบนั
ดังตัวเลขที่ปรากฏที่สาํ นักข่าวรอยเตอร์ จดั ทํา Ranking ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมสู ง จํานวน
๗๕ แห่ งในทวีปเอเชี ย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยที่ได้อนั ดับหนึ่ ง คือ มหาวิทยาลัยจากประเทศเกาหลีใต้
ชื่อมหาวิทยาลัย KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) โดยมีการพิจารณา
ตัวชี้วดั ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการตีพิมพ์ในวารสารที่มีความร่ วมมือที่มีลกั ษณะเป็ น Joint
Paper ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบทําให้มหาวิทยาลัยมี
ผลกระทบต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศเพี ย งใด จากการนํา ผลงานวิ จัย ไปประยุก ต์ใ ช้เ พื่ อ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย จํานวน ๗๕ แห่ ง ไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยปรากฏเลย
ประเด็นนี้ขอตั้งข้อสังเกตคือ ขณะนี้บณ
ั ฑิตที่แต่ละมหาวิทยาลัยผลิตออกสู่ ตลาดกําลังประสบกับปั ญหา
พอสมควร อาจจะกล่าวว่า ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ บัณฑิตกําลังประสบปั ญหา
ต่าง ๆ ในการทํางานในภาพรวม เช่น บัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ มีผปู้ ระกอบการต่างประเทศรายหนึ่ ง
แจ้งว่า รู ้หรื อไม่ว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยของภาครัฐที่ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน ๖๐ แห่ ง แต่ ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพและสามารถปฏิ บตั ิ งานได้ มี ประมาณจํานวน ๑๐ แห่ ง
เท่ านั้น และมหาวิทยาลัยผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี จาํ นวนมากนั้น สามารถรั บรองคุ ณภาพของ
บัณ ฑิ ต เหล่ า นั้น ว่า มี คุ ณ ภาพเป็ นที่ ย อมรั บ ของผูป้ ระกอบการได้อ ย่า งไร ประเด็ น เหล่ า นี้ เห็ น ว่า
มธ. ควรจะมีหลักสู ตรที่ดี ผูส้ อนและการประกันคุณภาพที่ดีเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก
๓. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล กล่าวว่า ปั จจุบนั คําว่า “นวัตกรรม” เป็ นคําที่ได้รับความนิ ยม
ค่อนข้างมาก แต่มีความเป็ นห่วงประการเดียวก็คือ หน่วยงานทางการศึกษาเหล่านั้น ของตนเองที่แท้จริ ง
มี Body of Knowledge ที่ชดั เจนหรื อไม่ โดยความเห็นไม่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยตามกระแสสังคม
โดยที่ยงั ไม่มี Body of Knowledge ของตัวเอง
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า สําหรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ ประชุ ม
ขอรับไปพิจารณาดําเนินการ ทั้งเรื่ องคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยที่จะทํางานร่ วมกับชุมชนระดับ

- ๑๗ ตําบล รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ (Body of Knowledge) จะรับไปดําเนิ นการให้ได้คุณภาพตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะไว้ต่อไป
มติท่ีประชุม
เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมรับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนิ นการ
ต่อไป
๖.๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน
๓ หนวยงาน
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แถลงว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หาร ๓ หน่ วยงาน คือ รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิ ตติ นัด ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หาร ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ข้อ ๓ (๒) กําหนดให้
ทําการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน สํานัก เมื่อดํารงตําแหน่ งครบสองปี
จึงได้มีการประเมินผลทั้ง ๓ หน่วยงาน ซึ่ งผลการประเมินสรุ ปได้ ดังนี้
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้พิ จ ารณาอย่า งครบถ้ว นทุ ก ด้า นถึ ง ความสอดคล้อ งและ
สั ม ฤทธิ์ ผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ พัน ธกิ จ เป้ าหมายในการปฏิ บ ัติ ง าน ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการบริ ห ารของคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยสรุ ป แล้ว มี ค วามเห็ น ร่ ว มกัน ว่ า
ผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก แต่ได้เสนอข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์กร ดังนี้
๑. กรณี ของภาควิชาเดิมที่ผา่ นมาบริ หารจัดการได้ไม่เต็มที่ เมื่อปรับเปลี่ยนเป็ นสาขาวิชา
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายในแล้ว คณะจะต้องปรับวิธีการทางการบริ หารให้เป็ นไปทิศทางเดียวกัน และควร
จะต้องสอดคล้องกับแนวทางมหาวิทยาลัย เช่น ทางกายภาพของบางภาควิชาดําเนิ นการบางเรื่ องโดยไม่
เป็ นไปตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย คณะควรจะพิจารณาให้หน่ วยงานภายในได้ดาํ เนิ นการตาม
ระบบของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมด้วย

- ๑๘ ๒. เพื่อให้การสนับสนุ นการบริ หารของคณบดี ให้มีความเข้มแข็ง ถูกต้อง การปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ควรพิจารณาพัฒนาส่ งเสริ มศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความเข้มแข็งด้วย
๒. ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการประเมิ น ฯ ได้พิ จ ารณาอย่า งครบถ้ว นทุ ก ด้า นถึ ง ความสอดคล้อ งและ
สัมฤทธิ์ ผลตามวัตถุประสงค์ พันธกิจเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
บริ หารของผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยสรุ ปแล้ว มีความเห็นร่ วมกันว่า
ผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ได้เสนอ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
๑. จากแบบสอบถามบุคลากร พบว่า บุคลากรจํานวนมากรู ้ สึกมีส่วนร่ วมและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรน้อยเกิ นไป ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงพยาบาลเป็ นองค์กรใหญ่ที่มีบุคลากรเป็ น
จํานวนมาก การบริ หารงานจึงควรสร้างการมีส่วนร่ วมและความรู้สึกของการมีส่วนร่ วม รวมถึงเรื่ องการ
สื่ อสารภายในองค์กรให้มากขึ้น
๒. รายงานผลการจัดส่ งงบการเงินประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ อยูใ่ นเกณฑ์
ต้องปรั บปรุ ง ถึ งแม้ว่า ผูอ้ าํ นวยการจะเข้ามาในช่ วงรอยต่อ และเห็ นควรให้มีการปรั บปรุ งการจัดทํา
ระบบการส่ งงบการเงินให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ดีข้ ึน
๓. เพื่อแก้ไขปั ญหาความแออัดของคนไข้ที่มารับบริ การ ควรพิจารณาการให้บริ การกับ
ชุ มชนโดยรอบโรงพยาบาล และในอนาคตโรงพยาบาลควรจะพิ จารณาแนวทางร่ วมกัน กับ ชุ ม ชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีแนวทางสนับสนุนการส่ งบุคลากรของหน่วยงานอนามัยในชุมชนให้เข้าศึกษา
ในคณะแพทยศาสตร์ หรื อคณะใดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เมื่อจบการศึกษาแล้วให้กลับไป
ปฏิบตั ิงานในเทศบาล อนามัย นั้น เพื่อจะได้ดูแลประชาชนในเบื้องต้น เป็ นแนวทางที่จะได้ไม่ตอ้ งส่ ง
ผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลเป็ นจํานวนมาก และจะทําให้เป็ นเครื อข่ายของโรงพยาบาลร่ วมกันกับประชาชน
เพื่อชุมชน
๓. ผู้อาํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานยังขาดข้อมูลบางส่ วนในการประมวลผลการ
ปฏิบตั ิงาน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

- ๑๙ ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
ผู้บ ริ หารโดยสภามหาวิ ท ยาลัย ถื อ ว่ า เป็ นกลไกของสภามหาวิ ท ยาลัย ที่ ท ํา การประเมิ น สํ า หรั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมินที่เรี ยกว่า EmPower เพื่อช่วยทําให้คณบดีมีความสําเร็ จมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่
เพียงเพื่อจะได้คะแนนเท่ าใด เพราะฉะนั้น ประเด็นตรงนี้ ต้องใช้เป็ นโอกาส เช่ น ตัวอย่าง ขณะนี้ ที่
มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําลังดําเนิ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของอธิ การบดี และมี การใช้หลักการ
เพื่อพิจารณา EmPower ของอธิ การบดี โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธาน เพื่อจะให้
สภามหาวิ ท ยาลัย มาสนับ สนุ น อธิ ก ารบดี และให้ อ ธิ ก ารบดี ไ ด้ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ด ํา เนิ น การมี ค วาม
ภาคภูมิใจอะไรบ้างที่ประสบความสําเร็ จ คณะกรรมการจะได้นาํ ส่ วนนั้นมาทําการขยายประโยชน์จาก
สิ่ ง เหล่ า นั้น ประการที่ ส อง อธิ ก ารบดี ต้อ งการดํา เนิ น การโครงการใดให้สํา เร็ จ แล้วมี ปั ญ หาติ ด ขัด
ประการใด ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรื่ องใดบ้าง ประเด็นตรงนี้ สภามหาวิทยาลัยจะยื่น
มื อเข้าไปช่ วยเหลื อหรื อสร้ างกลไกต่ าง ๆ ปรากฏว่า วิธี การดังกล่ าวมี ประโยชน์มาก เพราะคณบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก สถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว ส่ วนใหญ่มาจากนักวิชาการ แต่เมื่อมาทํา
หน้า ที่ บ ริ ห ารงานจะประสบกับ ปั ญ หาค่ อ นข้า งมาก จึ ง ขอเสนอให้ก ํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติง านของผูบ้ ริ ห ารให้ชัด เจน และกลไกที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น ก็จ ะทํา ให้เ กิ ด
ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
๒. ประธานสภาอาจารย์ก ล่ า วว่ า ในข้อ เสนอแนะของผู้อ ํา นวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ข้อ ๓ เห็ น ว่า อาจจะต้อ งมี ก ารทบทวนคื อ เรื่ อ งของการสนับ สนุ น
ส่ งบุคลากรของแต่ละหน่วยงานอนามัยในชุมชนให้มีสิทธิ เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หรื อในคณะใด
คณะหนึ่ ง เข้าใจว่า วิธีการดังกล่าวเปรี ยบเสมือนกับการให้โควตาที่นงั่ หากไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนใน
การที่จะศึกษาต่อ แต่ได้โควตาเพื่อจะเข้ามาศึกษาจะทําให้เกิ ดมีปัญหาในอนาคต แต่ถา้ มีการจัดอบรม
โดยเฉพาะ เช่ น โครงการอบรมหรื อหน่ วยป้ องกันมากกว่าการรั กษา และกําหนดจัดโครงการอบรม
เฉพาะกลุ่มจะมีความเหมาะสมมากกว่า
๓. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ในหน้าที่ ๖ ข้อ ๑๑ กรณี พยาบาลและพยาบาลที่มี
ภาระการปฏิ บ ัติ ง านเท่ า เที ย มกัน แต่ ไ ด้รั บ เงิ น เดื อ นไม่ เ ท่ า เที ย ม ในความเป็ นจริ ง พยาบาลและ
ผูช้ ่วยพยาบาลจะมีภาระการปฏิบตั ิงานที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะตามกฎหมายในบางเรื่ องผูช้ ่วยพยาบาลไม่
สามารถดําเนิ นการได้ เช่น การให้สารนํ้าทางเส้นเลือด กรณี เช่นนี้ จะขอให้ตดั คําว่า “ปฏิบตั ิงานเท่ากัน”
ออก และให้ใช้คาํ ว่า “กรณี พยาบาลและผูช้ ่วยพยาบาลได้รับเงินเดือนไม่เท่ากันนั้นเป็ นความจริ ง” แทน
ประเด็นที่สอง ข้อเสนอที่ประธานสภาอาจารย์ยกขึ้นมานั้น คณะพยาบาลศาสตร์มีการทํา MOU กับ

- ๒๐ ตําบลท่าโขลง และตําบลเคยมาขอโควตาที่นงั่ จากทางคณะพยาบาลศาสตร์ แต่อาจจะติดปั ญหาจากกรณี
ดังนี้ ประเด็นที่ ๑. ทางตําบลขอโควตาที่นงั่ โดยไม่ตอ้ งผ่านการ Screening ประเด็นที่ ๒ เมื่อนักศึกษา
สําเร็ จการศึกษาเป็ นบัณฑิตแล้ว แต่ทางตําบลท่าโขลงไม่มีอตั ราบรรจุให้ ซึ่ งคณะไม่สามารถดําเนิ นการ
ได้ เห็นว่าเป็ นปั ญหาของตําบลท่าโขลงหรื อเทศบาลในพื้นที่ ซึ่ งข้อสังเกต ทั้ง ๒ ประเด็น จะส่ งผลทําให้
ไม่มีผสู้ มัครเข้าศึกษา
๔. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สําหรั บประเด็นปั ญหาของทุกมหาวิทยาลัย คือ
ทําอย่างไรให้เกิ ดความปรองดอง ซึ่ งได้ร่วมเป็ นประธานกรรมการสรรหาผูบ้ ริ หารหลายแห่ ง และได้
พยายามสอบถามว่า อธิ การบดี มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างหรื อไม่ จะได้คาํ ตอบว่า
บางหน่ วยงานอธิ การบดีไม่เคยมาพบปะ หากทุกท่านได้มีโอกาสอ่านหนังสื อที่ได้แจกไปแล้ว ซึ่ งมีการ
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารที่ดีรองเท้าจะต้องสึ กก่อนกางเกง” ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ก็มีบทบัญญัติ
หรื อข้อบังคับที่ช้ ีแจง คือพยายามไปทําการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพื่อทําให้ไม่เกิดเรื่ องต่าง ๆ ขึ้น ส่ วนเรื่ อง
การทําผิดทางวินยั ก็เข้าสู่ข้ นั ตอนการอุทธรณ์ต่อไป
๕. เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ประเด็นที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมนั้นเป็ นรายงาน
ของคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารที่ นาํ เสนอต่ อที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
คงจะไปทําการแก้ไขประการใดมิได้ ฝ่ ายเลขานุ การจะขอบันทึ กไว้ว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
ข้อสังเกตกับรายงานผลการประเมินฯ จํานวน ๒ ข้อ และข้อ ๓ ซึ่ งเป็ นข้อสังเกตว่า มีวิธีการอย่างไรที่จะ
ไม่ทาํ ให้เกิ ดการรวมศูนย์ และมีตวั อย่างขึ้นมาเพื่อเป็ นเพียงข้อสังเกต ส่ วนเรื่ องของความคลาดเคลื่อน
เรื่ องการปฏิบตั ิงานของพยาบาล ๒ แบบ จะบันทึกไว้เป็ นข้อสังเกตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๖. ประธานกล่ า วว่ า กรณี ข ้อ สั ง เกต/ข้อ เสนอแนะ ข้อ ๓ ขอให้ บ ัน ทึ ก ข้อ สั ง เกต/
ข้อเสนอแนะที่ไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และไม่ตอ้ งมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับข้อสังเกตดังกล่าวไปดําเนินการ
๗. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ ๓ ให้พิจารณาในการ
แก้ไขปั ญหาความแออัด แต่จะพิจารณาอย่างไรนั้น สภามหาวิทยาลัยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างจาก
คณะกรรมการประเมิ นฯ แต่ ใ นเรื่ อ งการเสนอขอให้แ ก้ปัญ หาความแออัด นั้น เห็ น ว่า เป็ นข้อที่ เป็ น
ปั ญหาจริ ง มิใช่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว แต่วิธีการแก้ไขปั ญหานั้น อาจจะมีความเห็นที่
แตกต่างกันไป
๘. คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ก ล่ า วว่ า ขอสนั บ สนุ น แนวความคิ ด ของนายกสภา
มหาวิทยาลัย เพราะข้อสังเกตข้อ ๓ คือ การแก้ไขโดยส่ งพยาบาลหรื อแพทย์น้ นั เห็นว่าไม่สามารถแก้ไข

- ๒๑ ปั ญหาที่จะทําให้คนไข้ลดลงได้ แต่ระบบในการรับแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์ก็มีระบบที่คอย
ดูแลทั้งประเทศอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้น ประเด็นนี้คงจะไม่ผลักดันให้ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ไปทําการเจรจาหรื อทําให้เกิดเป็ นประเด็นข้อสงสัยสําหรับแพทย์ แต่หากเป็ นพยาบาล
หรื อบุคลากรทางการแพทย์อาจจะมีส่วนแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ แต่จะไม่ทาํ ให้ลดจํานวนของคนไข้
ลงได้
๙. นางสุ พรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์ กล่าวว่า ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในข้อ ๓ ก็จะทําให้เกิ ด
เป็ นประเด็ น ปั ญ หาว่ า ปั จ จุ บ ัน คนไข้มี ค วามเชื่ อ ถื อ ในคุ ณ ภาพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
เพราะฉะนั้น ปั ญหาในส่ วนของความแออัดย่อมมีเกิดขึ้นแน่นอน แต่ประเด็นที่คณะกรรมการประเมินฯ
ได้ต้ งั ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสําหรับข้อ ๓ มีลกั ษณะคล้ายกับจะให้คนไข้ไปใช้โรงพยาบาลชุมชน
แต่ความเป็ นจริ งแล้วสิ ทธิการรักษาของคนไข้มีอยูร่ อบ ๆ ข้าง แต่คนไข้มีความประสงค์มาใช้บริ การของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
๑๐. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า เรื่ องปั ญหาคนไข้หนาแน่ นหรื อ
อาจจะเรี ย กว่า คุ ณ ภาพไม่ ดี รวมทั้ง ใช้เ วลาในการตรวจรั ก ษาน้อ ย ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ตามมา
ค่อนข้างมาก จนส่ งผลทําให้คนไข้เกิดความไม่พอใจ มีความขัดแย้งระหว่างคนไข้กบั แพทยสภา ปั ญหา
ดังกล่าวมีวิธีแก้ไข คือ ต้องทําการจัดระบบดังกล่าวให้เกิ ดความลงตัว ปั จจุบนั นี้ มีโรงพยาบาลชุ มชน
หรื อ โรงพยาบาลอํา เภอทุ ก อํา เภอ และสถานี อ นามัย ที่ เ รี ย กว่า โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บล
(รพ.สต.) ในทุกตําบลและบางตําบลมี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จํานวน ๒ แห่ ง ปั จจุ บนั
ประเทศไทยมีตาํ บลทั้งสิ้ นประมาณ ๘,๐๐๐ ตําบล จะทําให้มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จํานวน
๑๐,๐๐๐ แห่ง และกําลังมีการทําระบบ District Health System Academic (DHSA) ทําให้ผลลัพธ์เป็ น
ในทางวิชาการและทําความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย วิธีการดังกล่าวจะส่ งผลทําให้คนไข้ได้รับบริ การ
ในขั้นต้นที่ สถานี อนามัย ต่ าง ๆ ในชุ มชนที่ สามารถดู แลได้ในขั้นต้นและคุ ณภาพที่ ได้รับดี กว่าการ
เดินทางมาโรงพยาบาลในชุมชน และมหาวิทยาลัยก็เข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลใน
ชุมชนต่าง ๆ ด้วย

มติท่ีประชุม
๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และมอบหมายให้คณบดี รับผลการประเมิ นซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

- ๒๒ ๒. เห็ น ชอบรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู้อ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิ มพระเกี ยรติ และมอบหมายให้ผูอ้ าํ นวยการรั บผลการประเมิ น ซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป สําหรับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตข้อ ๓ ในประเด็นการส่ งบุคลากรในชุมชน
ให้เข้าศึ กษาในคณะแพทยศาสตร์ หรื อคณะใดที่ เกี่ ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ สุขภาพสภามหาวิทยาลัย
ไม่เห็นชอบด้วย
๖.๓ เรื่อง ขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกตองของรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการตรวจรายงานการประชุ มและติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ไปแล้ว เนื่ องจาก
ประธานคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมพ้นวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทําให้พน้ จาก
ตําแหน่ งประธานคณะอนุ กรรมการฯ ดังกล่ าว และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
ประชุมและวิธีการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บงั คับแล้ว ในข้อ ๒๑ กําหนดให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัย โดยมี
องค์ประกอบคือ เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธานกรรมการ และกรรมการจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายอีกจํานวนไม่เกินสามคน
ฝ่ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย ขอเสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจพิ จ ารณาความ
ถูก ต้องของรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลัย โดยมี เลขานุ การสภามหาวิท ยาลัย เป็ นประธาน
กรรมการ สําหรับกรรมการอีก ๓ คน ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อต่อไป
ให้ ผู้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลัย เป็ นเลขานุ ก ารโดยตํา แหน่ ง และมี
ผูช้ ่วยเลขานุการได้อีก ๑ คน
ให้มีวาระการทํางาน ๒ ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

มติท่ีประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

- ๒๓ ๒. นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. นายเสริ ม กัลยารัตน์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
๕. หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรือ่ ง เสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
๗.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยรายงานการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบาย
หลัก ของอธิ ก ารบดี ตั้ง แต่ ว นั ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน – ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๙ ซึ่ งจะมี ข ้อ มู ล ด้า นการเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั ด้านความเป็ นนานาชาติ และด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๒ เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย
รายงานผลการอนุ ม ัติ ป ริ ญญาให้ แ ก่ ผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํา ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๙ (รุ่ นที่ ๒)
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยหนังสื อเวียน ซึ่ งได้พน้ กําหนดเวลาทักท้วงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการ
ท่านใดทักท้วง จึ งถือว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุ มตั ิปริ ญญาให้แก่ผสู้ ําเร็ จการศึกษา จํานวน ๑๘ คน
ดังนี้
(๑) ปริ ญญาโท
จํานวน ๙ คน
(๒) ปริ ญญาตรี
จํานวน ๓ คน
(๓) อนุปริ ญญา
จํานวน ๖ คน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๒๔ -

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๓ เรื่อง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูบริหาร จํานวน ๑ หนวยงาน
เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ จ้ ง ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ ว่ า เ นื่ อ ง จ า ก ค ณ บ ดี
คณะเศรษฐศาสตร์ จะดํารงตําแหน่งครบวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจะต้อง
ดําเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่ตามข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยได้นาํ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานกรรมการสรรหาฯ สําหรับกรรมการสรรหาอื่น ๆ
เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฯ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งแล้ว ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๒๒๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๔ เรื่อง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจากคณะอนุ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ได้ดาํ รงตําแหน่งครบวาระในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
และเพื่อให้การดําเนิ นงานของสภามหาวิทยาลัยเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย มหาวิทยาลัยได้นาํ เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานอนุกรรมการ
ซึ่ งนายกสภามหาวิ ท ยาลัย ได้ล งนาม ในคํา สั่ ง แต่ ง ตั้ง แล้ว ตามคํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ที่ ๒๐๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

- ๒๕ ๗.๕ เรื่อง ฝายพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
รายงานการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาตํา แหน่ ง ศาสตราจารย์พิ เ ศษ คณะแพทยศาสตร์ สาขา
เวชศาสตร์ นิวเคลียร์ จํานวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชนิ สา โชติพานิ ช ซึ่ งที่ประชุม
กรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ มีความเห็ น ว่า ผูเ้ สนอขอฯ มี คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ แ ละการแต่ ง ตั้ง ศาสตราจารย์พิ เ ศษ
พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคําสั่ง
แต่งตั้งแล้ว ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๖ เรื่อง ฝายวิชาการรายงานการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลัย แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ฝ่ ายวิ ช าการได้ส รุ ป เรื่ อ งการ
ปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร ในครั้งนี้ อธิ การบดีได้อนุ มตั ิ
ให้คณะ/หน่ วยงาน จํานวน ๔ แห่ ง ปรั บปรุ งแก้ไขอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร รวมทั้งสิ้ น ๓๔ หลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์และการจัดการเรี ยนการ
สอนของหลักสูตร ดังนี้
คณะ/หน่วยงาน
๑. คณะศิลปศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
รวม

ตรี
๑
๑๕
๑
๔
๒๑

ระดับการศึกษา
โท
๑
๕
๓
๙

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

เอก
๓
๑
๔

รวม
๒
๒๓
๑
๘
๓๔

- ๒๖ -

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๗ เรื่อง ฝายวางแผนรายงานรายรับจริงและรายจายจริงจากงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. ๒๕๕๙
– ก.ย. ๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ งและ
รายจ่ายจริ งจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มธ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้ นไตรมาส
ที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๙) มี ๒ แหล่ง คือ ๑) งบหน่ วยงาน และ ๒) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ แหล่ง รวม ๔๘ หน่วยงาน ยอดรวมทั้ง ๒ แหล่ง ประมาณการรายรับ ๗,๘๒๖.๐๙๒
ล้านบาท รับจริ ง ๗,๗๙๒.๕๐๕ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๖ ประมาณการรายจ่าย ๘,๓๓๑.๐๗๕
ล้านบาท จ่ายจริ ง ๗,๖๒๘.๑๖๔ ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ๙๑.๖
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๘ เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรรายงานการกันเงินงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ประจําป ๒๕๕๙ ไวเบิกเหลื่อมป เพิ่มเติม
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์
รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจําปี ๒๕๕๙ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม
จํานวน ๑ รายการ คือ แผนการจัดการศึกษา เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาระดับปริ ญญา โครงการ
สัมมนาประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู ้ การพัฒนาสังคม นโยบายสังคม สวัสดิ การสังคม และพัฒนา
ชุ มชน จํานวนเงิ น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่ นบาทถ้วน) และการสอบคุ ณสมบัตินักศึ กษาปริ ญญาเอก
จํา นวน ๒,๓๒๕ บาท (สองพัน สามร้ อ ยยี่ สิ บ ห้ า บาทถ้ว น) รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น ๕๒,๓๒๕ บาท
(ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยีส่ ิ บห้าบาทถ้วน)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ

- ๒๗ ๗.๙ เรื่อง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อดํารงตําแหนงครบวาระ
๓ ป (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุ นนั ท์
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมได้จดั ทํารายงานผลการประเมิ นตนเอง เมื่อบริ หารงานครบวาระ ๓ ปี
ตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ ๑๖
สิ งหาคม๒๕๕๖ – ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๐ เรื่อง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานการอนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวาดวยการจัดตั้งและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ได้ พิ จ ารณาข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง และการแบ่ ง ส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีมติอนุมตั ิขอ้ บังคับฯ ดังกล่าว ฝ่ ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยได้นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามข้อบังคับฯ ดังกล่ าวแล้ว เมื่ อวัน ที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๙
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
๗.๑๑ เรื่อง ฝายวิจัยรายงานผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายวิจยั รายงานผลการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจยั ดี เด่ น ประจําปี ๒๕๕๙ ใน ๔ สาขาวิชา คื อ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุ ษยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สําหรับในปี นี้มีผไู้ ด้รับการพิจารณา ดังนี้
๑. สาขาสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี

- ๒๘ ๒. สาขามนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ชูศกั ดิ์ ภัทรกุลวณิ ชย์ คณะศิลปศาสตร์
๓. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.บรรลือ ศรี สุชินวงศ์ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๔. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ
คณะแพทยศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติท่ีประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.

นายภูมินาถ สวัสดี
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการตรวจรายงานการประชุม
และติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

