มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖5
วันจันทรที่ 7 กุมภาพันธ ๒๕๖5
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร
และโดยระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Microsoft Teams)
-----------------------ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
อธิการบดี ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
๓. รองศาสตราจารย โรจน
คุณเอนก
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
๔. ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยหญิง ศิรวิ รรณ สืบนุการณ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๕. รองศาสตราจารย ดร.สุรัตน ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร
และวิเทศสัมพันธ
๖. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๗. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝายการคลัง
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๘. รองศาสตราจารย ดร.สุปรียา แกวละเอียด
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปางและกฎหมาย
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๙. รองศาสตราจารย ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิตดานกายภาพ
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.พิษณุ ตูจินดา
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิตดานคุณภาพชีวิต
1๑. รองศาสตราจารย ดร.จิรพล สังขโพธิ์
รองอธิการบดีฝา ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.มุนินทร พงศาปาน
คณบดีคณะนิติศาสตร
๑๓. ศาสตราจารย ดร.รุธิร
พนมยงค
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
๑๖. ศาสตราจารย ระพีพรรณ คําหอม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
๑๘. รองศาสตราจารย กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย
คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี เจริญศรี
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)

-๒๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐธนนท หงสวริทธิธ์ ร

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
2๑. รองศาสตราจารย ดร.ธีร เจียศิริพงษกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
2๒. รองศาสตราจารย นายแพทย ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๒๓. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สําเริง อินกล่าํ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๒๔. รองศาสตราจารย ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียกมล รัชนกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
๒๖. ผูชวยศาสตราจารย อาสาฬห สุวรรณฤทธิ์
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา ทีรคานนท
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
๒๘. รองศาสตราจารย ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๒๙. รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกร อรัมษ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร จันทรสุข
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรูแ ละศึกษาศาสตร
๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
3๒. รองศาสตราจารย ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
3๓. ผูชวยศาสตราจารย อัครพงษ ค่ําคูณ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธนิ ันท วิศเวศวร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
๓๕. ศาสตราจารย ดร.นายแพทย อดิศว ทัศณรงค
คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๓๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาภรณ ติวยานนท มงคลวนิช คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๓๗. ศาสตราจารย ดร.พฤทธา ณ นคร
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๓๘. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ ตั้งเคียงศิรสิ ิน
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๓๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๔๐. อาจารย ดร.สุรพิชย
พรหมสิทธิ์
ผูอํานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๔๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน มีสันฐาน
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)

-๓๔๒. รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร มีโภคี
4๓. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อารี เทเลอร
4๔. นายสิทธิชัย

พันเศษ

๔๕. รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
๔๖. รองศาสตราจารย อานนท มาเมา

รักษาการแทนในตําแหนงผูอ ํานวยการสถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
ประธานสภาอาจารย
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
รองอธิการบดีฝา ยบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)

ผูไ มมาประชุม
๑. รองศาสตราจารย นายแพทย กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยพัทยา
ผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.นายแพทย รัฐกร วิไลชนม

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๒. อาจารย ดร.ธันยพร
สุนทรธรรม
ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๓. อาจารย ทันตแพทยหญิง สิริภัทรา พัชนี
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
๔. รองศาสตราจารย ดร.ณภัทร สรอัฑฒ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร
๕. รองศาสตราจารย แพทยหญิง มัญชิมา มะกรวัฒนะ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๖. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๗. อาจารย ดร.ภารวีร
กษิตินนท
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังดานการบริหารการคลัง
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล แสงอรุณ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิตดานคุณภาพชีวิต
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
9. นายพัฒนพงศ
รานุรักษ
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
10. รองศาสตราจารย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแกว
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและกิจการพิเศษ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
๑1. รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
12. ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอํานวยการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)

-๔๑3. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัช อุศุภรัตน
๑4. นายบุญญภัทร

ชูเกียรติ

15. นางสาวทิพวรรณ

กมลพัฒนานันท

๑6. นางสาววรรณพรรณ

นาคสังข

๑7. นางสาวมยุลี

สุดสระ

๑8. นายอดิศร

เพชรคุม

19. นายภูมินาถ

สวัสดี

๒0. นางสาวชมัยพร

หวานแท

๒1. นางสาวนุชนารถ

อุตยะราช

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
แทนผูอํานวยการสํานักงานสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหาร
สํานักงานและบริหารอาคารสถานที่
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานสรรหา
การประเมินผูบ ริหาร และประชุมผูบ ริหาร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณเศรษฐกิจโลกและไทยหลัง COVID”
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ (กลาง)
ประธานแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได เ รี ย นเชิ ญ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ (กลาง) บรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ
เศรษฐกิจโลกและไทยหลัง COVID" ซึ่งจะมาแนะนําแนวคิดและการเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณที่จะ
เกิ ดขึ้นอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอั ตราดอกเบี้ ย เรื่อ งของภาวะทางการเงิน ต าง ๆ ซึ่งจะ
สะทอนความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต
หลังจากนั้น ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ไดบรรยายพิเศษเรื่องดังกลาว ซึ่งรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่นําเสนอเปน P0wer Point ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-๕ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 23/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖4
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แถลงว า ตามบั น ทึ ก สํ า นั ก งาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ลงวัน ที่ 4 มกราคม ๒๕๖5 มหาวิ ท ยาลั ย ได เสนอขอรับ รองรายงานการประชุ ม
โดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/๒๕๖4 เมื่อวันที่
13 ธั น วาคม ๒๕๖4 โดยกํ า หนดให แ ก ไขภายในวั น ที่ 10 มกราคม ๒๕๖5 นั้ น เนื่ อ งจากได พ น
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารทรัพยากรมนุษย
4.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
4.๑.๑ เรื่อง รายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภท ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยรายงานอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 มกราคม
2565 ดังนี้
๑. จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิน้ ๙,๑๓๒ คน (รวมโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ)
จําแนกตามสาย
๑. สายวิชาการ
๒,๓๑๐ คน (รอยละ ๒๕.๓๐)
- คณาจารยประจํา
๒,๒๖๖ คน
- ครูกระบวนการ
๔๔ คน
๒. สายสนับสนุนวิชาการ
๖,๘๒๒ คน (รอยละ ๗๔.๗๐)
- โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๓,๔๖๗ คน
- หนวยงานอื่น ๆ
๓,๓๕๕ คน
จําแนกตามประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัย (รวมขาราชการเปลี่ยนสถานภาพ) เปนบุคลากรที่มี
มากที่สุด จํานวน ๔,๑๗๒ คน (รอยละ ๔๕.๖๙)
- พนักงานเงินรายได
จํานวน ๓,๔๘๖ คน (รอยละ ๓๘.๑๗)
- พนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) จํานวน ๑,๐๐๙ คน (รอยละ ๑๑.๐๕)
- ขาราชการ
จํานวน ๑๖๐ คน (รอยละ ๑.๗๕)
- ลูกจางประจํา
จํานวน ๑๑๑ คน (รอยละ ๑.๒๒)
- ลูกจางชั่วคราวงบคลัง
จํานวน ๙๔ คน (รอยละ ๑.๐๓)
- พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ จํานวน ๑๐๐ คน (รอยละ ๑.๐๙)

-๖๒. บุคลากร สายวิชาการ คณาจารยประจํา จํานวน ๒,๒๖๖ คน
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
- ตํ าแหนงศาสตราจารย จํานวน ๑๐๑ คน (รวมรอโปรดเกล า ฯ) คิ ดเป น
รอยละ ๔.๔๖ ของจํานวนบุคลากร สายวิชาการ มากกวา ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒ คน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๙๙ คน รวมรอโปรดเกลาฯ) คิดเปนรอยละ ๒.๐๒
- ตําแหนงรองศาสตราจารย จํ านวน ๔๒๘ คน คิ ดเป นรอยละ ๑๘.๘๙ ของ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ มากกวา ขอมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๔ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
จํานวยน ๔๑๔ คน) คิดเปนรอยละ ๓.๓๘
- ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๗๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๖๔ ของ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ มากกวา ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๔ จํานวน ๗๗๔ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๔๒
- ตําแหน งอาจารย จํานวน ๙๕๒ คน คิ ดเปน รอ ยละ ๔๒.๐๑ ของจํ านวน
บุคลากรสายวิชาการ มากกวา ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๐ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
จํานวน ๙๔๒ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๐๖
จําแนกตามวุฒิการศึกษา
- วุฒิ ปริญ ญาเอก จํ านวน ๑,๖๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๙๒ ของจํานวน
บุ คลากรสายวิชาการ เพิ่ มขึ้น จากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒๗ คน (วัน ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๔
จํานวน ๑,๕๘๐ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๗๑ โดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการยังมีสัดสวนวุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาเอกตามเกณฑม าตรฐานของสํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) ที่ กําหนด
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตองมีวุฒิระดับปริญญาเอก ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีสัดสวนวุฒิการศึกษามากกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๒
- วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท จํ า นวน ๕๙๐ คน คิ ด เป น ร อ ยละ ๒๖.๐๔ ของจํ า นวน
บุคลากรสายวิชาการ เพิ่มขึ้น จากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๖ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน
๕๘๔ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๐๓
- วุฒิปริญญาตรี จํานวน ๖๙ คน คิดเปนรอยละ ๓.๐๔ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการ เพิ่ มขึ้น จากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๔ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๖๕ คน)
คิดเปนรอยละ ๖.๑๕
๓. บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๓,๓๕๕ คน (ยกเวน รพธ.)
ข า ราชการ จํ า นวน ๑๘ คน (ร อ ยละ ๐.๕๔ ของจํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการ) จําแนกตามระดับตําแหนง
ก. ระดับตําแหนงปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน ๑๔ คน แบงเปน
- ระดับปฏิบัติการ
จํานวน ๑ คน (รอยละ ๗.๑๔)
- ระดับชํานาญการ
จํานวน ๙ คน (รอยละ ๖๔.๒๙)
- ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๔ คน (รอยละ ๒๘.๕๗)
ข. ระดับตําแหนงต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน แบงเปน
- ระดับชํานาญงาน
จํานวน ๔ คน (รอยละ ๑๐๐.๐๐)

-๗พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,๒๓๙ คน รวมขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
(รอยละ ๓๖.๙๓ ของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) จําแนกตามระดับตําแหนง
ก. ระดับตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา จํานวน ๔๒ คน
ข. ระดับตําแหนงปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน ๑,๑๔๗ คน แบงเปน
- ระดับปฏิบัติการ
จํานวน ๗๙๙ คน (รอยละ ๖๙.๖๖)
- ระดับชํานาญการ
จํานวน ๒๖๗ คน (รอยละ ๒๓.๒๘)
- ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๘๑ คน (รอยละ ๗.๐๖)
ค. ระดับตําแหนงต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๕๐ คน แบงเปน
- ระดับปฏิบัติงาน
จํานวน
๙ คน (รอยละ ๑๘.๐๐)
- ระดับชํานาญงาน
จํานวน ๓๖ คน (รอยละ ๗๒.๐๐)
- ระดับชํานาญงานพิเศษ
จํานวน
๕ คน (รอยละ ๑๐.๐๐)
พนักงานเงินรายได
จํานวน ๑,๑๒๒ คน (รอยละ ๓๓.๔๔)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน)
จํานวน ๘๔๐ คน (รอยละ ๒๕.๐๔)
พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ
จํานวน ๒๘ คน (รอยละ ๐.๘๓)
ลูกจางชั่วคราวงบคลัง
จํานวน
๑ คน (รอยละ ๐.๐๓)
ลูกจางประจํา
จํานวน ๑๐๗ คน (รอยละ ๓.๑๙)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.๑ เรื่อง โครงการ Thammasat International Student Recruitment เพื่อเปด
รับสมัครชาวตางชาติเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห ารท า พระจั น ทร แ ละวิ เทศสั ม พั น ธ แ ถลงว า มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน ภายใตกลยุทธหลัก 4 F
ฝ า ยวิเทศสัม พั น ธ จึ งจั ด ทํ า กลยุ ท ธ Thammasat Diversity & Inclusion Initiative 2021 - 2023
โดยกํ า หนดแผนงานหลั ก คื อ Full-time International Student Recruitment : เป า หมายคื อ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติที่ศึกษาแบบเต็มเวลา ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งวางแผน
ดําเนินการรับนักศึกษาตางชาติเต็มเวลาเชิงรุกทุกภูมิภาคในโลก
เพื่อใหการรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่รูจักและเขาถึงไดมากขึ้น ฝายวิเทศสัมพันธจึงริเริ่มโครงการ Thammasat
International Student Recruitment ซึ่งเป น การรับ สมัครชาวตางชาติเข าศึ กษาแบบเต็ม เวลาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอั งกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้

-๘1. จํานวนรับ
ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนแผนรับที่คณะกําหนดไวในแตละหลักสูตร
2. การรับสมัคร
ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รโดยตรงผ านกองวิ เทศสั ม พั น ธ เนื่ อ งจากมี ก ารกํ า หนดเกณฑ
คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกเฉพาะ และปฏิทินการดําเนินการแตกตางจากระบบปกติ จึงไมสามารถเปดรับ
สมั ค รบุ ค คลเข า ศึ ก ษาฯ ตามรอบเวลาปกติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดํ า เนิ น การโดย งานรั บ เข า ศึ ก ษา
กองบริหารงานวิชาการ
ทั้งนี้ การเปดรับสมัคร จะจัดขึ้นในระหวางชวงเดือน มีนาคม – เมษายน ผานชองทาง
Online และ/หรือ การเดินทางไปรับสมัครตรง ณ ประเทศเปาหมาย
3. กําหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
ชวงระยะเวลา
รับสมัครโดยตรงผานกองวิเทศสัมพันธ
เดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
กลางเดือนเมษายน
สอบคัดเลือก
ปลายเดือนเมษายน
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและไดรับทุนฯ ตนเดือนพฤษภาคม
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและไดรับทุนฯ กลางเดือนพฤษภาคม
4. หลักสูตรที่เปดรับ
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ ของคณะที่มีความ
ประสงคจ ะรับ สมั ครบุ คคลชาวต างชาติ เข าศึก ษาในระดั บปริญ ญาตรีแ ละบั ณ ฑิ ตศึ กษาผ า นโครงการ
Thammasat International Student Recruitment ของกองวิเทศสัมพันธ ทั้งนี้ ขอมูลคณะ/หลักสูตร
ที่เปดรับ และจํานวนรับเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละป
5. คุณสมบัติของผูสมัคร
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.1.1 ผูสมัครจะตองเปนผูที่ไมมีสัญชาติไทย และพํานักอาศัยอยูในตางประเทศ
5.2 คุณสมบัติทางการศึกษา
5.2.1 สําหรับผูที่จะเขาศึกษาในชั้นปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
5.2.1.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในตางประเทศ จะตองสําเร็จ
การศึ ก ษาใน Grade 12 หรื อ เที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเท า กั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2.1.2 กรณีของผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับมัธยมปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา (GED)
- ผูสมัครที่สอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนไป
จะตองมีคะแนนขั้นต่ําแตละรายวิชา ไมต่ํากวา 410 คะแนน
- ผูสมัครที่สอบ GED ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตน
ไป จะตองมีคะแนนขั้นต่ํา 4 รายวิชา ไมต่ํากวา 145 คะแนน

-๙5.2.2 หากผูสมัครยังไมไดรับ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายภายในชวงเวลาที่
เปดรับสมัคร ผูสมัครสามารถนําหลักฐานวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายมายื่นไดในวันขึ้นทะเบียนเป น
นัก ศึก ษาในช ว งเดื อ นกรกฎาคม หรือ ช ว งระยะเวลาตามที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนด กรณี ที่ ผู สมัค รมี วุฒิ
การศึกษาแลวแตอ ยูในสถานะรอหลักฐานเอกสารที่ไมครบตามที่กํ าหนด ผู สมั ครสามารถยื่น เอกสาร
หลั ก ฐานไดไ ม เกิ น 1 ภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ให เป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตรว า ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี และตามขอกําหนดของหลักสูตร
5.2.3 สํา หรับ ผู ที่ จ ะเข าศึ กษาในชั้ น บั ณ ฑิ ตศึ ก ษาจะต อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและ
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา และตาม
ขอกําหนดของหลักสูตร
5.2.4 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเปนไปตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
5.3 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับบางหลักสูตร
คุณสมบัติเฉพาะเปนคุณลักษณะที่แตละหลักสูตรกําหนดขึ้น กลาวคือคุณลักษณะ
ที่ไมเปนปญหาตอวิชาชีพ มีคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต/พยาบาลศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย)/เภสัชศาสตรบัณฑิต
6. เกณฑการคัดเลือก (แบบปกติ)
เกณฑการคัดเลือกจะเปนไปตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
6.1 ผูสมัครเขาหลักสูตรนานาชาติ ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนน
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/SAT/TU-GET หรือแบบทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอั งกฤษที่ ได ม าตรฐานและรั บ รองในระดั บ สากล ทั้ งนี้ ผู ส มั ค รจะต อ งมี ผ ลคะแนนตามที่
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือผูสมัครจะตองเขารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดทําขึ้น
โดยกองวิเทศสัมพันธ
6.2 ผูสมัครเขาหลักสูตรภาษาไทย ที่คณะ/หลักสูตรกําหนดใหมีผลทดสอบสมรรถนะ
ภาษาไทย ผู ส มั ค รจะต อ งเข า ทดสอบสมรรถนะภาษาไทยที่ จั ด ขึ้ น โดยกองวิ เทศสั ม พั น ธ ต ามที่
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือผานเกณฑการทดสอบสมรรถนะภาษาไทยตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
6.3 ผู ส มั ค รที่ ต อ งมี ผ ลการทดสอบทางด า นคณิ ต ศาสตร จะต อ งยื่ น ผลตามที่
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือตองเขารับการทดสอบทางดานคณิตศาสตรทจี่ ัดทําขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ
6.4 ผูสมัครชาวตางชาติที่มีผลสอบจากการสอบเขาระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศ
(National Examination for Admissions to General Universities and Colleges) จากประเทศที่ผล
สอบเข า ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ของสากล เช น ระบบการรั บ เข า ศึ ก ษาของ The
Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) ของสห ราชอาณ าจั ก ร ห รื อ Gaokao
(高考) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองมีคะแนนตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
6.5 ผูสมัครจะตองผานการสอบวิชาเฉพาะที่จัดขึ้นเฉพาะของแตละคณะ/หลักสูตร (ถามี)
6.6 ผูสมัครจะตองผานการสอบสัมภาษณโดยจัดขึ้นเฉพาะของแตละคณะ/หลักสูตร
7. เกณฑการคัดเลือกในกรณีพิเศษ (On Condition)
ในกรณี ที่ผูสมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอั งกฤษ/คะแนนทดสอบสมรรถนะ
ภาษาไทย ไมถึงเกณฑการคัดเลือกแบบปกติตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด แตไดรับการคัดเลือกในกรณี

- ๑๐ พิ เศษ ตามเกณฑที่ คณะ/หลั ก สูต รกํ าหนด ผู สมั ครจะมี สิ ทธิ์ ในการรับ เลื อกเข าศึ ก ษา ภายใต เงื่อนไข
ดังตอไปนี้
7.1 ในกรณีที่ผูสมัครมีผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษไม ถึง
เกณฑการคัดเลื อกแบบปกติต ามที่ คณะ/หลักสูต รกํ าหนด ผูสมัค รจะตอ งลงทะเบี ยนเรียนในรายวิช า
ที่ ค ณะ/หลั ก สู ต รกํ า หนดและสอบผ า น หรื อ มี ผ ลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
TOEFL/IELTS/SAT/TU-GET/แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐานและรับรองใน
ระดับ สากล/แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ จัดทํ าขึ้ นโดยกองวิเทศสัมพั นธ ตามเกณฑ
คัดเลือกแบบปกติภายในระยะเวลาตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
7.2 ในกรณีที่ผูสมัครมีผลคะแนนทดสอบสมรรถนะภาษาไทยไมถึงเกณฑการคัดเลือก
แบบปกติตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด ผูสมัครจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
และสอบผ า น หรื อ มี ผ ลคะแนนทดสอบสมรรถนะภาษาไทยที่ จั ด ขึ้ น โดยกองวิ เทศสั ม พั น ธ ต ามที่
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือผานเกณฑการทดสอบสมรรถนะภาษาไทยตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
8. คาสมัครสอบ
30 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สําหรับปการศึกษา 2565 – 2567 ยกเวนการเก็บคาสมัครสอบ
9. การจัดสอบ
การจัดสอบผานชองทาง Online และ/หรือการเดินทางไปรับสมัครตรง ณ ประเทศ
เปาหมาย ทั้งนี้ ขอมูลการจัดสอบและปฏิทินการเปดรับสมัครขอใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในแตละป
10. ทุนการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกสามารถไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
เชน การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาที่พัก คาใชจายในชีวิตประจําวัน เปนตน
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา จะขึ้นกับประกาศใน
แตละป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตรแ ละการบั ญ ชีกล าววา เรื่องของ Internationalization
ยอมรับวาเปนเรื่องใหญ ในกรณีนี้หากพิจารณา เชน นักฟุตบอลทีมชาติไทยในปจจุบันจะมีนักฟุตบอลที่
เปนลูกครึ่งที่ถือสัญชาติอื่นและมาเลนใหทีมชาติไทย ในปจจุบันเห็นภาพชัดเจนวา โครงการจะมีนักศึกษา
จากประเทศลาว หรื อ ไทยใหญ จ ากประเทศพม า และอาจจะเป น โอกาสที่ จ ะได พ บผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและถือสัญชาติอื่น แตเปนลูกครึ่งโดยผานสถานทูตเพื่อจะไดดึงกลับมาเพื่อมาเรียน หากพูด
ภาษาไทยได อาจจะใหเรียนหลั กสูต รภาษาไทย แต ห ากพู ดภาษาอั งกฤษได อาจจะให เรียนหลักสู ตร
นานาชาติ
2. ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษากล า วว า โครงการ Thammasat
International Student Recruitment มี ค วามแตกต า งกั บ TCAS อย า งไร เข าใจว ารอบการสอบไม
เหมือนกัน และกลุมนักศึกษามีความแตกตางกันหรือไม ประเด็นที่สอง เมื่อรับนักศึกษาเขามาแลว มีขอ
สงสัยวา การออกเลขทะเบียนนักศึกษาตองออกเปนกรณีพิเศษหรือไม ประเด็นที่สาม อาจจะมีการเปด

- ๑๑ ศูนยสอบ GED ในอนาคต มีขอสงสัยวา นักศึกษายังไมมาประเทศไทยและทําการคัดเลือก หรือ อยูใน
ประเทศไทยแล ว ทํ าการคัด เลื อ ก เพราะลํา ดั บ ขั้ น ตอนของเอกสารจะแตกต า งกั น หากนั ก ศึ ก ษาอยู
ตางประเทศ ตองเตรียมเอกสารให เรียบรอยและสงมาประเทศไทย และการสัมภาษณ เปน ไปไดวา จะ
สัม ภาษณออนไลน หรือมีตัวแทนไปสัมภาษณ ที่ประเทศนั้น ๆ แตหากมีศูน ยสอบ GED หมายความวา
อาจจะยังไมผานและตองใหมาสอบ แตมีการรับนักศึกษากอนใชหรือไม เพื่อที่สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
จะไดกําหนดแผนการทํางานไดถูกตอง
รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและวิเทศสัมพันธกลาววา ในกรณีนี้เปนรอบ
พิเศษที่จะแยกออกมาจาก TCAS เมื่อรับนั กศึกษาเสร็จแลว จะกลายเป นนั กศึกษาของแตละคณะตาม
ระบบปกติ สวนเรื่องของเอกสารนักศึกษาในป 2565 นักศึกษาจะอยูตางประเทศและการจัดสอบจะเปน
รูปแบบออนไลน แตหากเปนปอื่น ๆ ที่สถานการณโควิดดีขึ้น จะมีการเดินสายไปจั ดสอบในประเทศที่
นักศึกษาอยู
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากลาววา ขณะนี้มีประเด็น คือ ในปที่ผานมา
นักศึกษาบางคนใชผลสอบ GED และต องใช เวลาตรวจสอบคอนข างมาก ซึ่ งเจ าหน าที่ ข องสํา นั กงาน
ทะเบียนนักศึกษาตองสงไปที่ศูนยตรวจสอบและตองใชเวลาในการตรวจสอบ และนักศึกษากลุมนี้เมื่อ
รับมาและตรวจสอบแลว ไมผานจะเกิดปญหาและจะดําเนินการอยางไรตอไป เพราะนักศึกษาตองขอวีซา
เขามา
รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและวิเทศสัมพันธกลาววา จากการตรวจสอบ
กับกองบริหารงานวิชาการในเบื้องตน เรื่องเอกสารสามารถทีจ่ ะมีการตรวจสอบและดําเนินการทุกอยางให
เสร็จไดภายใน ๑ ภาคการศึกษา หลังจากที่มาเรียนได ประเด็นนี้จึงไมมีปญหาใด
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา โดยปกติการรับเขาตองมีเงื่อนไขอยูแลววา เอกสาร
ที่สงตองครบถวนตามคุณสมบัติ เพียงแตเมื่อเอกสารไมครบถวน จะถูกตัดชื่อออกโดยอัตโนมัติอยูแลว
สําหรับทุกคนที่สมัครเขาเรียน ซึ่งเปนเงื่อนไขปกติ
3. ประธานกลาววา ในกรณีนี้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ไดดําเนินการมาอยูแลว
อยางไรก็ตามขอใหเนนย้ําไปยังฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบโครงการ Thammasat International Student
Recruitment เพื่ อ เป ด รั บ สมั ค รชาวต า งชาติ เข า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.๑ เรื่อง Thammasat Summer School
รองอธิก ารบดีฝ า ยบริห ารทา พระจัน ทรแ ละวิเทศสัม พัน ธแ จง ใหที ่ป ระชุม ทราบวา
ฝ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ กํ า หนดจั ด Thammasat Summer School ซึ่ ง เป น ครั้ ง แรกของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรที่เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาจากทั่วโลก ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใชเวลา 2 สัปดาห
ต อ 1 Module เพื่ อ เรี ย นรู เ นื้ อ หารายวิ ช าที่ ส นใจ ควบคู กั บ การลงมื อ ปฏิ บั ติ Workshop และ
เสริมประสบการณ ดว ยกิจกรรมนอกหลัก สูต รและกิ จ กรรมด านศิลปะวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ผู เรีย น
สามารถโอนหนวยกิตไดอีกดวย

- ๑๒ Thammasat Summer School 2022 กํ า หนดจั ด ระหวางวั น ที่ 1 – 30 กรกฎาคม
2565 โดยแบงออกเปน 2 modules ดังนี้
Module ที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565
Module ที่ 2 ระหวางวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2565
อนึ่ง หากคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสงคจะเปดรายวิชาภายใต Thammasat Summer
School สามารถแจงชื่ อรายวิชามายังกองวิเทศสัมพันธ มายังอีเมล issara.s@oia.tu.ac.th (นายอิ ศรา
สมดุลเสถียร) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
6.๒ เรื่อง แนวทางการเชิญผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA)
รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข อ 2 (1) ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามบริ บ ทของแต ล ะ
สถาบันอุดมศึก ษา เพื่ อสรางความเชื่อมั่ น วาสถาบั นอุ ดมศึก ษาไดจัด การศึก ษาให มี คุณ ภาพอยางน อย
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของสถาบันที่สอดคลองกับการ
จัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา นั้น
เนื่ อ งจากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม
(สป.อว.) มิไดปรับปรุงองคประกอบและตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ และมิไดจัดอบรมผูประเมินคุณภาพภายในเพื่อขึ้น
ทะเบียนของ สป.อว. เพิ่มเติม แตมหาวิทยาลัยยังคงใชระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของ สป.อว.
(IQA) ตอไปได และตอ งประเมินองคประกอบที่ 1 การกํ ากั บมาตรฐาน เพื่ อ สงให สป.อว. ทราบเป น
ประจําทุกป
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ไม เป น ภาระต อ คณะ/
หนวยงาน ในการเชิญ ผูประเมิน และใหเป นมาตรฐานเดียวกันในทุ กหลักสูตร ฝายวิชาการจึ งขอเสนอ
แนวทางการเชิญผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA) ซึ่งมีสาระสําคัญในการเปลี่ยนแปลง จาก
เดิม กําหนดใหผูประเมินจะตองผานการอบรมหลักสูตรการประเมินคุณภาพและขึ้นทะเบียนรายชื่ อของ
สป.อว. หรือทะเบียน TQR เปลี่ยนเปน ให คณะ/หนวยงาน สามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําหนาที่
ประธาน หรือคณะกรรมการได โดยมีเงื่อนไขและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
1. องคประกอบคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบดวยคณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1.1 ผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สป.อว. รวมถึงผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน TQR หรือ
1.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
1.3 ผูประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย หรือ

- ๑๓ 1.4 อาจารยผูรับ ผิด ชอบหลัก สูต ร (กรณี จํา เป น และไมป ระเมิน หลัก สูต รที่
อาจารยทานนั้นทํา หนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เงื่อนไขการเชิญ เชน ไมสามารถหาผูประเมินได หรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางศาสตรนั้น ๆ และมีประสบการณในการประเมินคุณภาพ ในการประเมินหนึ่งหลักสูตร
จะเชิญอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่กรรมการประเมินไดเพียง 1 คน)
ทั้ งนี้ คณะกรรมการประเมิ น จะต อ งมีคุ ณ วุ ฒิ ต รง หรื อ สั ม พั น ธ กั บ หลั ก สู ต รที่ รั บ การ
ประเมิน และอาจจะประเมินไดมากกวา 1 หลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทัง้ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตัวอยาง การเลือกคณะกรรมการประเมิน
องคประกอบ
ประธาน
กรรมการ 1
กรรมการ 2
ผูประเมิน
ภายนอก ภายใน
ภายนอก ภายใน
ภายนอก ภายใน



รูปแบบที่ 1



รูปแบบที่ 2


รูปแบบที่ 3
ผูประเมินภายใน
ที่ ขึ้ น ท ะ เบี ย น
สป.อว. /TQR
รูปแบบอื่น ๆ
กรณีที่ไมสามารถแตงตั้งตามองคประกอบที่กําหนดได
ใหประสานกับฝายวิชาการเปนรายกรณี
๒. คุณสมบัติของผูประเมินหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา
ประเมิน
คุณวุฒิ
หรือ ตําแหนงทางวิชาการ
หลักสูตรระดับ ปริญญาโท
ปริญญาเอก ผศ.
รศ.
ศ.
ปริญญาตรี





ปริญญาโท



ปริญญาเอก


3. เงื่อนไขเฉพาะในการเชิญผูประเมินหลักสูตร
3.1 มีความเขาใจเนื้อหาหลักสูตรเปนอยางดี และกาวทันความทันสมัยของหลักสูตร
3.2 มี ค วามเข าใจในเกณฑ แ ละระบบคุ ณ ภาพที่ รั บ การประเมิ น และสามารถให
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข อันเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3.3 ไมมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรที่รับการประเมิน
3.4 ไมควรเชิญผูประเมินซ้าํ เกิน 2 ป ยกเวนผูประเมินทานนั้นเปนผูที่ใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร หรือตองการใหเห็นความกาวหนาจากการประเมินรอบที่ผานมา
อาจเชิญซ้ําไดอีก 1 ป และไมควรเกิน 1 คน ในชุดกรรมการ
ทั้ งนี้ คณะ/หน วยงานจั ดทําคําสั่งแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดั บ
หลักสูตรเสนอผูบริหารหนวยงานลงนาม ในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการฯ ใหเปนไปตามระเบียบ
มธ. วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๑๔ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
6.3 เรื่อง เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
นายบุญญภัทร ชูเกียรติ ผูอํานวยการศูนยตอตานการทุจริตคอรรัปชัน แหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร แทนผู อํ า นวยการสํ า นัก งานสัญ ญา ธรรมศัก ดิ ์ เพื ่อ ประชาธิป ไตย แจง ใหที ่ป ระชุม
ทราบวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
ดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and transparency Assessment: ITA) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี กลุ ม เป า หมายเป น
หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ จํานวน ๘,๓๐๓ แหงทั่วประเทศ เขารวมการประเมินซึ่งครอบคลุมหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้ ง ในฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ บริ ห าร ตุ ล าการ และองค ก รอิ ส ระ กล า วได ว า เป น การประเมิ น ด า น
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน การประเมิน ITA
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นับปที่ ๑๐ ของการดําเนินการที่ผานมา และเปนปที่ ๕ ที่ไดปรับเขาสู
การประเมินในรูปแบบออนไลน โดยมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานที่เชื่อมโยงและตอเนื่องจากการประเมินในปที่ผานมา อีกทั้งยังคํานึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบ
ดานและหลากหลายมิติ การกําหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่ เปนไปตามหลักการทางสถิ ติและทาง
วิชาการเพื่อใหผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสได
อยางแทจริงนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนิน งานดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอแจงเกณฑก ารประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการ
ดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนออธิก ารบดี เ พื่ อ ทราบและเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. รองอธิ ก ารบดี ฝา ยบริห ารทรั พ ยากรมนุษ ยก ล า วว า ในกรณี นี้ ว งรอบการประเมิ น
คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นการของหน วยงานภาครัฐ จะเริ่มขึ้ น อีก ครั้งในป งบประมาณ
๒๕๖๕ และจากขอมูลยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ มธ. ก็ทําไดดีขึ้นมาเปนลําดับ จากป ๒๕๖๑
ที่อธิการบดีตองไปตอบคําถามตอสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการตั้งคําถามวา เหตุ
ใดจึงไมผานเกณฑ ซึ่งมีการกําหนดเกณฑการผานไวที่ ๘๕% ซึ่งปงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ มธ.

- ๑๕ ไมผานเกณฑ และดีขึ้นในปงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ซึ่งไดผลการประเมินในระดับ AA เห็น วา
ในปนี้ความยากของ มธ. คือ ตองทําใหไมแยกวาเดิม เพราะการตกลงจากระดับ AA อาจเปนปญหาไดและ
ตองมีคําอธิบ าย จึ งขอความรวมมือผูบริห ารในกรณี การขอขอมูลฐานข อมูลผูมี สวนไดเสียภายในและ
ภายนอก ซึ่ งที่ ผานมาเคยขอจากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในครั้งนี้ก็จะขอความรวมมือจากบุคลากรของหนวยงานเหลานี้อีกครั้งในการกรอก
แบบประเมินในปนี้ รวมถึงหนวยงานที่ไดรับการติดตอประสานงานไปก็ จะขอความรวมมือผูบริหารให
อธิบายตอบุคลากรในหนวยงานวา เรื่องนี้มีรายละเอียดและมีความสําคัญอยางไร ซึ่งเรื่องนี้ประกอบดวย
สองสวน คือ ในสวนของการเก็บขอมูล มธ. ก็ทําไดดีมาตลอด แตสวนที่เปนความคิดเห็นตองอธิบายให
บุคลากรเขาใจในการตอบคําถาม เพราะการตอบคําถามจะมีผลตอมหาวิทยาลัยดวย จึงขอความรวมมือ
ผูบริหารไดประสานงานกับผูมีสวนไดเสียดวยเพื่อขอขอมูลที่เกี่ยวของตอไป
๒. ประธานกลาววา กรณีนี้เปนเรื่องสําคัญ หากไดคะแนนลดลงจากเดิมอาจเปนปญหาได
จึงควรทําคะแนนใหดีขึ้นและใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลและการตอบคําถามตาง ๆ ดวย
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ประเด็นสําคัญในการตอบคําถาม คือ ตองอาน
คํ าถามให ละเอี ยดและใสใจพอสมควร เพราะหากตอบโดยไม อาน อาจจะเกิ ด ผลเสี ยได คํ าถามจะมี
รายละเอียดที่แตกตางกันไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
๗.๑ เรือ่ ง การลงนามความรวมมือระหวาง มธ. และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ณ มธ.
ศูนยลําปาง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับ
กรมสงเสริมอุ ตสาหกรรม ลงนามขอตกลงความรวมมื อทางวิชาการ สงเสริม และพั ฒ นาอุตสาหกรรม
สรา งสรรค ฯ เมื่ อวัน ที่ 3 กุม ภาพัน ธ 2565 มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตรโดย รองศาสตราจารย เกศิ นี
วิฑูรชาติ อธิบการบดี รวมกับ กรมสงเสริม อุตสาหกรรมโดย นายณั ฐพล รังสิตพล อธิบ ดีกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ การสงเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
สรางสรรคและหัตถอุตสาหกรรม ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ.
2565 - 2567) โดยมีนายจําลักษ กันเพ็ชร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง พรอมดวย รองศาสตราจารย
ดร.สุปรียา แกวละเอียด รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปางและกฎหมาย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา
รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา ที รคานนท คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร คณะผูบริหารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหัวหนาสวน
ราชการร ว มเป น สั ก ขี พ ยาน ณ ศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค า อุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ กรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง นับตั้งแตป พ.ศ. 2549 ที่ไดมีการริเริ่มทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
สงเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรคฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดวย
สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ. ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะดานวิชาการ การสรางสรรค
ศิลปะและการออกแบบ ในขณะที่ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยคนควาพัฒนาดาน
วัสดุอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ประกอบกับมีความสอดคลองกับการพัฒนายุทธศาสตรของจังหวัดและ

- ๑๖ ภูมิภาคเหนือตอนบนที่มุงหวังพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาที่เปนของขึ้นชื่อของจังหวัดลําปางใหมี
ศักยภาพและสรางมูลคาเพิ่ม จึงเกิดเปนความรวมมือระหวางสองหนวยงานขึน้ โดยมุงหวังใหมีการสงเสริม
สนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษา การวิจั ย การถ า ยทอดเทคโนโลยี เสริ ม ทั ก ษะทั้ ง ด า นการผลิ ต การจั ด การ
อุ ต สาหกรรมและหั ต ถอุ ต สาหกรรม แก นั ก ศึ ก ษาของศู น ย ลํ า ปาง ผู ป ระกอบการ บุ ค ลากร
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรค ซึ่งพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้
เป นการพิจารณาปรับเนื้ อหาสาระสํ าคั ญ ในประเด็ นตาง ๆ จาก เมื่อป พ.ศ. 2560 ที่ ไดมี การลงนาม
ขอตกลงรวมกันครั้งลาสุด ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดลําปางและไทยแลนด 4.0 เพื่อ
การพัฒนาใหเทาทันกับบริบทของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๒ เรือ่ ง แนวคิดการจัดงานครบรอบ ๘๘ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า เนื่ อ งด ว ยในป ๒๕๖๕ มธ.
จะครบรอบ ๘๘ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะมีการจัดงานใหญภายใตชื่องานวา
๘๘ ป ธรรมศาสตร ๙๐ ป ประชาธิปไตย และจะมีการจั ดงานเฉลิมฉลองทั้งป โดยเปนการจัดงานทาง
วิชาการเปนหลัก จึงตองการใหทุกคณะชวยกันคิดเรื่องหัวขอการจัดงาน และหากจะมีการจัดงานใด ๆ
ก็ตามในป ๒๕๖๕ ขอใหเรื่อง ๘๘ ป เขาไปเพื่อใหเกิด Impact และหากตองการให ฝายวิชาการเขาไป
สนับสนุนในเรื่องใด ขอให แจงมาไดทันที และขอความอนุเคราะห จากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรวา
ใหชวยออกแบบของทีร่ ะลึกหรือของขวัญเปนผาหรือเข็มกลัด เพื่อใชในโอกาสครบรอบ ๘๘ ป และใชของ
ที่ระลึกเหลานี้สรางกระแส ๘๘ ป ธรรมศาสตร ที่ผานมามี ๘๘ Sandbox และจะมีเรื่องการจัดงาน ๘๘ ป
ในชวงวันสถาปนา และตองการใหผูบริหารทุกคนมารวมงานดังกลาว และจะเปนเรื่องที่ดีหากมีการจัดงาน
ขามคณะรวมกัน หากตองการใหฝายวิชาการชวยประสานงาน ชวยคิดหรือนําเสนอ สามารถแจงมาที่ฝาย
วิชาการได และขอความรวมมือวา การจัดงานครบรอบ ๘๘ ป แหงการสถาปนาครั้งนี้จะเปนการจัดงานที่
ยิ่งใหญ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกลาววา ในกรณีนี้ตองมีการทําโลโก ๘8 ป ธรรมศาสตร ๙๐ ป ประชาธิปไตย
หรือไม ขอใหคณบดีคณะตาง ๆ และผูบริหารมหาวิทยาลัยกลับไปหารือภายในหนวยงานเพื่อระดมสมอง
และทําใหทุกคนมีความรูสึกวา มีสวนรวมในการจัดงานครั้งนี้รวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจะจัดงานให
เป น International มากขึ้ น น าจะเป น เรื่องที่ ดี และมหาวิ ท ยาลั ยคู สั ญ ญาที่ ห า งหายกั น ไปจากโควิด
ขณะนี้สถานการณดีขึ้น อาจจะดึงมหาวิทยาลัยเหลานี้กลับมาทํางานรวมกัน
๒. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรจะมีการจัด
กิจกรรม World Social Work Day ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจะมีการจัดงานนี้ทั่วโลก จึงตองการนํา
โลโกนี้ไปเผยแพรดวย
ประธานกลาววา เปนเรื่องที่ดีมาก ในกรณีนี้ทําใหทราบวา แตละคณะมีโครงการที่ดี
หากสามารถสานตอหลาย ๆ คณะได จะทําใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

- ๑๗ ๓. ประธานสภาอาจารยกลาววา ทางสภาอาจารยจะขอโลโกไปใชเชนเดียวกัน เพราะใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มธ. จะเปนเจาภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารยแหงประเทศไทย จึงจะขอ
ใช โ ลโก นี้ ในการประชาสั ม พั น ธ แ ละหั ว ข อ งานจะเป น เรื่ อ ง ๘๘ ป แห ง การสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และ ๙๐ ป ประชาธิปไตย เชนเดียวกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๓ เรือ่ ง การจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะนิติศาสตร และ NUS Law
Students
คณบดีคณะนิติ ศาสตรแ จงให ที่ ประชุม ทราบวา เนื่อ งดว ยคณะนิ ติ ศาสตรจะมี การจัด
กิ จกรรมที่ รวมมื อ ระหว างคณะนิ ติ ศาสตรกั บ NUS Law Students ซึ่ งเป น Centre for Asian Legal
Studies เปนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมนักศึกษาของ NUS Law Students และนักศึกษา
ของ มธ. ที่เขารวมโครงการ เปน Workshop ที่จะจัดเปนซีรีย ระหวางวันที่ ๑๒ มีนาคม - ๒๓ เมษายน
๒๕๖๕ ซึ่งนักศึกษาของ NUS Law Students จะนําเสนอความรูในหัวขอตาง ๆ และนักศึกษา มธ. ที่เขา
รวมอาจจะมีการนําเสนอความรูเปรียบเทียบ และเปดโอกาสใหสถาบันอื่นเขารวมดวย เชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แตโดยหลักจะเปนนักศึกษา มธ. การจัด
งานครั้งนี้เปนความพยายามในการรวมมือจัดกิจกรรมทางวิชาการ นอกเหนือจากความรวมมือในระดับ
อาจารยแ ล ว ตอ งการให นัก ศึกษามีความสัม พั น ธ แ ละแลกเปลี่ยนความรูกั น เดิ ม คณะนิ ติ ศ าสตร เมื่ อ
ประมาณ ๗ ปที่แลว จะเนนไปที่มหาวิทยาลัยในยุโรปหรืออเมริกาและอังกฤษเปนหลัก แตเมื่อพิจารณา
แลว กิจ กรรมทางวิ ชาการที่ เกิ ดขึ้น อยางต อ เนื่ องและยั่งยืน รวมถึ งโอกาสในการทํ างานจะอยูที่ เอเชี ย
มากกวา ในระยะหลังจึงไปเนนที่ประเทศจีน ญี่ปุน และสิงคโปร ซึ่งประเทศสิงคโปรนั้นไดมีความสนใจใน
ประเทศไทยคอนขางมาก และในทางกฎหมายแมระบบกฎหมายจะแตกตางกัน แตธุรกิจของสิงคโปรมา
อยูในประเทศไทยคอนขางมาก และความตองการผูเชี่ยวชาญกฎหมายไทยก็มีมาก และนักศึกษาก็เริ่ม
สนใจไปทํางานที่สิงคโปรมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะเปนโอกาสที่ ทําใหรูจักกันมากขึ้ น เพียงแตหากจะทํ า
ความรวมมือกับ NUS Law Students อยางเปนทางการในปจจุบันคงเปนเรื่องที่ยากและการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจจะยากในทางกฎหมายเพราะ NUS Law Students อาจจะทํากับสถาบันอื่นไปหมดแลว จึง
เป นเรื่อ งที่เห็ น ว า สามารถรว มมื อ กั นได เป น รายกิ จกรรมหรื อรายโครงการไป เช น จั ด Conference
รวมกัน หรือจัดกิจกรรมที่ทําอยูในสวนของนักศึกษา ความทายทาย คือ ทําอยางไรใหรูจัก มธ. มากขึ้น ซึ่ง
ตองอาศัยเวลาและคณะนิตศิ าสตรจะไปรวม Conference หาก NUS Law Students จัดก็จะสงบุคลากร
ไปรวมหรือพยายามจัดรวมกัน และคณะพยายามสงใหอาจารยไปเรียนตอปริญญาเอกที่สถาบันนี้จากเดิม
ที่เคยไปยุโรปหรืออเมริกาเปนหลัก ลาสุดมีสองคนที่ไดสงเปนเรียนปริญญาเอก ซึ่งจะทําใหรูจัก มธ. มาก
ขึ้น เมื่อไดพบปะกันบอย ๆ จะทําใหเกิดการเชื่อใจ คุนเคยกันและนึกถึง มธ. กอน จึงขอเชิญชวนคณะ
ตาง ๆ ใหมาทําความรูจักกับ NUS Law Students มากขึ้น โดยอาจจะตองใหอธิการบดีนําคณะตาง ๆ ไป
ทําความรูจักเพื่อพบปะกับหลาย ๆ คณะที่ NUS Law Students
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๑๘ ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล า วว า เมื่ อ พิ จ ารณาโครงการที่ ค ณะนิ ติ ศ าสตร จั ด ร ว มกั บ NUS Law
Students ซึ่ง ได ติ ด ตามโดยตลอดตอ งการเห็ น ความรวมมื อ นี้ เผยแพร ไปยังคณะอื่ น ๆ ที่ยั งไม ไดเริ่ม
โดยอาจจะเริ่มจากที่เคยทํากิจกรรมรวมกันขยายไปยังคณะอื่น ๆ ซึ่งจะชวยเผยแพรและทําใหมีโอกาส ซึ่ง
จะงายกวาการที่ตองไปเริ่มตนใหมทั้งหมด
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ฝายวิชาการจะขอนําโลโก ๘๘ ป แหงการสถาปนา
มาใหคณะนิติศาสตรใสไวใน Background ดวย โดยจะทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๔ เรือ่ ง การทําความรวมมือทางวิชาการระหวางวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึง๊ ภากรณ
กับ Lancaster University ประเทศอังกฤษ
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากขณะนี้
วิทยาลัยพัฒ นศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ไดทําความรวมมือกับ Lancaster University ประเทศอังกฤษ
และไดเชิญ ใหมาสอนในเรื่อง Digital Transformation และ CSR ซึ่งจะมีเรื่องทางกฎหมายดวย และได
หารือกับทางอาจารยที่ Lancaster University วา จะขอใหนักศึกษาของ มธ. จากคณะอื่นไดเรียนดวย
เนื่องจากเปนออนไลน จึงไมไดจํากัดจํานวนผูเขาหองเรียน ในเบื้องตนขอประชาสัมพันธวา จะเริ่มเรียน
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และตองแจงใหนักศึกษาทราบวา เปนการเรียนตอนเย็น ในกรณีนี้จะแจง
ขอมูลไปยังคณะตาง ๆ ตอไป และขอใหสงรายชื่อใหวิทยาลัยพั ฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ตอไป ใน
เบื้องตนขอใหสงนักศึกษาคณะละไมเกิน ๓ คนกอน เพื่อจะไดมีปฏิสมั พันธภายในหองเรียนดวย ประเด็นที่
สอง ขณะนี้ กํ า ลั งพยายามพั ฒ นาให นั ก ศึ ก ษาได ห น ว ยกิ ต ด ว ย โดยจะขอไปหารื อ กั บ รองอธิ ก ารบดี
ฝายวิชาการตอไปวา จะทําอยางไรใหไดหนวยกิตดวย ซึ่งจะไมไดเรียนครบ ๔๕ ชั่วโมง อาจจะไมครบ
๓ หนวยกิต หรือจะใหมีลักษณะวิธีการทํางานประกอบเพื่อใหสามารถได ๓ หนวยกิต และอาจใหไดใน
ลักษณะวิชา Selected Topics เปนไปไดหรือไมที่มาเรียนดวยกันแลว แตละคณะนําไปลงทะเบียนเปน
วิชาของคณะตัวเอง ไมจําเปนตองเปนรหัสวิชาของวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ซึ่งจะไปหารือ
กับรองอธิการบดีฝายวิชาการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รองอธิก ารบดี ฝ ายวิ ชาการกล าวว า กรณี นี้ เป น แนวคิ ดที่ ดี ม าก ในป จจุ บั น มี ข อ บั งคั บ
วาดวยการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกหองเรียน เรื่องใดก็ตามที่ เห็น วา เปนการเรียนรูที่ดีนํามา
เทียบโอนเป น หนวยกิตไดทั้งหมด หากเป น วิชาที่เป นรหั สของวิท ยาลัยพั ฒ นศาสตร ป วย อึ๊ งภากรณ
ก็อาจจะถือเปนวิชาเลือก หรือหากคณะมีชองวิชาอื่น ๆ ก็อาจจะทําตามที่คณบดีวิทยาพัฒนศาสตร ปวย
อึ๊งภากรณ แนะนํา แตการปรับหลักสูตรในครั้งนี้ที่ฝายวิชาการไดใหขอมูลไปแลว พยายามเนนใหคณะเปด
วิชาที่เปนกลาง ๆ เชน วิชา Independent Study หรือวิชา Contemporary Issues เพื่อ นําเรื่องการ
เรียนรูนอกหองเรียนในหลากหลายรูปแบบใหโอนเปนหนวยกิตได จะทําใหนักศึกษามีความรูที่กวางขึ้น
และใชประโยชนจากการทํากิจกรรมนอกห องเรียน โดยทําใหการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน
กลายเปนเรื่องการเรียนรูที่ไปดวยกันในคราวเดียว

- ๑๙ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๕ เรือ่ ง คณะศิลปศาสตรจัดเสวนาประเพณีรว มกับมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปนุ
คณบดีคณะศิลปศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่อธิการบดีไดเคยมีน โยบายไววา
ให ท างคณะต าง ๆ ชวยมหาวิท ยาลัยทํา เรื่อง SDGs ตา ง ๆ ให มากขึ้ น ในวั น จั น ทร ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๖๕ จึ งถื อโอกาสที่คณะศิลปศาสตรจะจัด เสวนาประเพณี กับมหาวิท ยาลัยฟุ กุโอกะ ประเทศญี่ ปุน
ในปนี้จึงกําหนดหัวขอวา เปน SDGs และ Education และทางดานมนุษยศาสตรตาง ๆ และในชวงบาย
จะสงโปสเตอรใหผูบริหารและผูที่สนใจเขารวมงานทางออนไลนตอไป โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปน
Keynote Speaker ดวย และผูชวยศาสตราจารย ชล บุนนาค จากคณะเศรษฐศาสตรที่จะบรรยายเรื่อง
บทบาทมหาวิทยาลัยกับ SDGs และอาจารยจากคณะศิลปศาสตรจะบรรยายเรื่องความเทาเทียมทางเพศ
ซึ่งเปนหนึ่งใน SDGs ดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๗.๖ เรือ่ ง ขอเชิญชวนคณะตาง ๆ ทําความรวมมือในโครงการ ๘๘ Sandbox
ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยศิ ษ ย เ ก า สั ม พั น ธ ก ล า วว า เนื่ อ งจากได รั บ มอบหมายจาก
รองอธิการบดีฝายวิชาการใหดูแลโครงการ ๘๘ Sandbox ซึ่งสวนใหญถูกมองวา เปนเรื่องธุรกิจหรือในเชิง
การสรางธุรกิจ แตในความเปนจริง คือ โครงการนี้เปน Platform และสามารถชวยเหลือคนได เชน คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตรสามารถสราง Platform ในการชวยเหลือคนได คณะศิลปศาสตรชวยในเรื่องภาษา
คณะนิติศาสตรสามารถชวยในเรื่องกฎหมาย เชน การจดทะเบียนบริษัทตาง ๆ ซึ่งอธิการบดีมีโนบายไวอยู
แลววา ใหนักศึกษาจดทะเบียนโดยใชที่อยูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได และ ๘๘ ทีมที่จะเขามามีความ
จําเปนในเรื่องของการจดทะเบียน สําหรับเรื่องภาษีมี Startup ซึ่งเปนศิษยเกาของ มธ. ดวยทั้งสองบริษัท
ซึ่งเปนผูพัฒนา Platform “PEAK” และ AccRevo ที่ทําอยู จึงตองการเชิญชวนคณบดีทุกคณะ ซึ่งขณะนี้
ไดมีการรวมมือกับคณะวิทยาการเรียนรูแ ละศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และ
ลาสุดไดรวมมือกับ คณะศิลปกรรมศาสตร จึ งขอเชิญ ชวนทุกคณะมาทําความรวมมือเพื่ อทําให Better
Life, Better Society ดีขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแจงให ที่ป ระชุ มทราบวา มหาวิท ยาลั ยขอกํ าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๖5 วันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม
ปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนยรังสิต และโดยระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Microsoft Teams)

- ๒๐ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 1๒.๒๐ น.
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