
 
 

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
    ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖5   

วันจนัทรที่ 7 กุมภาพันธ ๒๕๖5 
ณ  หองประชุมสัญญา  ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร 
และโดยระบบการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (Microsoft Teams) 

------------------------ 
 
ผูมาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย เกศนิ ี วิฑูรชาต ิ  อธิการบด ี ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ดร.พิภพ อุดร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย โรจน คุณเอนก  รองอธิการบดีฝายการนักศกึษา 
๔. ศาสตราจารย ดร.ทนัตแพทยหญิง ศิรวิรรณ  สืบนุการณ  รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวตักรรม 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๕. รองศาสตราจารย ดร.สรัุตน ทีรฆาภิบาล  รองอธิการบดีฝายบรหิารทาพระจันทร 
       และวิเทศสมัพันธ 
๖. รองศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ  วิสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๗. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สุภัทรกุล  รองอธิการบดีฝายการคลงั 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๘. รองศาสตราจารย ดร.สปุรียา   แกวละเอียด  รองอธิการบดีฝายบรหิารศนูยลําปางและกฎหมาย 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๙. รองศาสตราจารย ดร.ชุมเขต  แสวงเจริญ  รองอธิการบดีฝายบรหิารศนูยรังสติดานกายภาพ 
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.พิษณ ุตูจินดา   รองอธิการบดีฝายบรหิารศนูยรังสติดานคุณภาพชีวิต 
1๑. รองศาสตราจารย ดร.จิรพล  สังขโพธิ ์  รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.มุนินทร  พงศาปาน  คณบดคีณะนิติศาสตร 
๑๓. ศาสตราจารย ดร.รุธิร พนมยงค  คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิดา  กมลเวชช  คณบดคีณะรัฐศาสตร 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาต ิ  คณบดคีณะเศรษฐศาสตร 
๑๖. ศาสตราจารย ระพีพรรณ คําหอม   คณบดคีณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาสพงศ  ศรีพิจารณ คณบดีคณะศลิปศาสตร 
๑๘. รองศาสตราจารย กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย  คณบดคีณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทน ี เจริญศร ี  คณบดคีณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
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๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ณฐัธนนท  หงสวริทธิธ์ร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
2๑. รองศาสตราจารย ดร.ธรี เจียศิริพงษกุล  คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
2๒. รองศาสตราจารย นายแพทย ดิลก  ภิยโยทัย คณบดคีณะแพทยศาสตร 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๒๓. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สาํเริง  อินกล่าํ คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๒๔. รองศาสตราจารย ดร.ไพลวรรณ  สัทธานนท  คณบดคีณะสหเวชศาสตร 
๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียกมล  รัชนกลุ  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 
๒๖. ผูชวยศาสตราจารย อาสาฬห  สุวรรณฤทธิ ์  คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผงัเมือง 
๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา  ทีรคานนท  คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร 
๒๘. รองศาสตราจารย ดร.สสิธร  เทพตระการพร  คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร 
        (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๒๙. รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกร อรัมษ  เจษฎาญานเมธา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
        (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร  จันทรสขุ  คณบดคีณะวิทยาการเรียนรูและศกึษาศาสตร 
๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท คณบดวีทิยาลัยนวตักรรม 
3๒. รองศาสตราจารย ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธ ี คณบดวีทิยาลัยสหวิทยาการ 
3๓. ผูชวยศาสตราจารย อคัรพงษ  ค่ําคูณ  คณบดวีิทยาลัยนานาชาตปิรีดี  พนมยงค 
๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธนิันท  วศิเวศวร  คณบดวีิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อึ๊งภากรณ 
๓๕. ศาสตราจารย ดร.นายแพทย อดศิว  ทัศณรงค คณบดวีทิยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๓๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาภรณ  ติวยานนท มงคลวนิช คณบดวีิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๓๗. ศาสตราจารย ดร.พฤทธา ณ นคร   ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๓๘. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ  ตั้งเคียงศริสิิน  ผูอํานวยการสถาบนัภาษา 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๓๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวธาร  โพธิ์กลัด  ผูอํานวยการสถาบันไทยคดศีึกษา 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๔๐. อาจารย ดร.สุรพิชย พรหมสทิธิ ์  ผูอํานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๔๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน  มีสันฐาน  ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศกึษา 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
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๔๒. รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร  มีโภค ี  รักษาการแทนในตําแหนงผูอํานวยการสถาบนั 
       อาณาบรเิวณศกึษา 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
4๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี  เทเลอร  ประธานสภาอาจารย 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
4๔. นายสิทธชิัย  พันเศษ   ประธานสภาพนักงานมหาวทิยาลัย 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๔๕. รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย  รองอธิการบดีฝายบรหิารทรพัยากรมนุษย 
       เลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
๔๖. รองศาสตราจารย อานนท มาเมา   ผูชวยอธกิารบดีฝายกฎหมาย 
       ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
 

ผูไมมาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย นายแพทย กัมมาล  กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝายบรหิารศนูยพัทยา 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.นายแพทย รัฐกร  วิไลชนม  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
       (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
๒. อาจารย ดร.ธันยพร  สุนทรธรรม  ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา 
       (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
๓. อาจารย ทนัตแพทยหญิง สิริภัทรา  พัชนี  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
๔. รองศาสตราจารย ดร.ณภทัร  สรอัฑฒ  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทร 
๕. รองศาสตราจารย แพทยหญิง มัญชิมา  มะกรวัฒนะ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๖. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
       (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
๗. อาจารย ดร.ภารวีร  กษิตินนท  ผูชวยอธิการบดฝีายการคลังดานการบริหารการคลัง 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสติดานคุณภาพชีวิต 
       (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) 
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๑3. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัช  อุศุภรัตน  ผูอํานวยการสาํนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 
       (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
๑4. นายบญุญภทัร  ชูเกียรต ิ  แทนผูอํานวยการสาํนักงานสัญญา  ธรรมศักดิ ์
       เพ่ือประชาธิปไตย 
15. นางสาวทิพวรรณ  กมลพัฒนานันท  ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ 
       (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
๑6. นางสาววรรณพรรณ  นาคสังข  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน 
       สภามหาวิทยาลัย 
๑7. นางสาวมยุล ี  สุดสระ   รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบรหิาร 
       สํานักงานและบริหารอาคารสถานที ่ 
๑8. นายอดิศร   เพชรคุม  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานสรรหา 
       การประเมินผูบริหาร และประชุมผูบรหิาร 
19. นายภูมินาถ  สวัสด ี   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๒0. นางสาวชมัยพร  หวานแท  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
       (ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส) 
๒1. นางสาวนุชนารถ  อุตยะราช  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
  ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  การบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณเศรษฐกิจโลกและไทยหลัง COVID” 
       โดย ดร.กอบศกัดิ์  ภตูระกูล รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ (กลาง) 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญ           
ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ (กลาง) บรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ
เศรษฐกิจโลกและไทยหลัง COVID" ซึ่งจะมาแนะนําแนวคิดและการเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้นอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เรื่องของภาวะทางการเงินตาง ๆ ซึ่งจะ
สะทอนความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต 
  หลังจากนั้น ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล ไดบรรยายพิเศษเรื่องดงักลาว ซึ่งรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่นําเสนอเปน P0wer Point ประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
       ครั้งที่ 23/๒๕๖4 เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖4 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแถลงวา ตามบันทึ กสํานักงาน                      
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุม            
โดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม ๒๕๖4 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่  10 มกราคม ๒๕๖5 นั้น เนื่องจากไดพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดานบริหารทรัพยากรมนุษย 
   4.๑ เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  4.๑.๑ เรื่อง  รายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภท ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 
  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยรายงานอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 1 มกราคม 
2565 ดังน้ี 
  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 
       - หนวยงานอ่ืน 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) 
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  ๒. บุคลากร สายวิชาการ คณาจารยประจํา จํานวน ๒,๒๖๖ คน 
      จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
       - ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๑๐๑ คน (รวมรอโปรดเกลาฯ) คิดเปน     
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 จํานวน ๔๒๘ คน คิดเปนรอยละ 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 (วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ จํานวน ๗๗๔ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ 
       - ตําแหนงอาจารย จํานวน ๙๕๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๐๑ ของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ มากกวา ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๐ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
จํานวน ๙๔๒ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๐๖ 
      จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
       - วุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑,๖๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๙๒ ของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ิมขึ้น จากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒๗ คน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔       
จํานวน ๑,๕๘๐ คน) คิดเปนรอยละ ๑.๗๑ โดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการยังมีสัดสวนวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กําหนด
สัดสวนบุคลากรสายวิชาการตองมีวุฒิระดับปริญญาเอก ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการท้ังหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีสัดสวนวุฒิการศึกษามากกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๒ 
       - วุฒิปริญญาโท จํานวน ๕๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๐๔ ของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ เพ่ิมขึ้น 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 เพิ่มขึ้น 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.) 
      ขาราชการ จํานวน ๑๘ คน (รอยละ ๐.๕๔ ของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
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) 
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   พนักงานมหาวิทยาลัย 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)  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย 
   5.๑ เรื่อง  โครงการ Thammasat International Student Recruitment เพ่ือเปด 
  รับสมัครชาวตางชาติเขาศกึษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและวิเทศสัมพันธแถลงวา มหาวิทยาลัย        
ธรรมศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน ภายใตกลยุทธหลัก 4 F     
ฝายวิเทศสัมพันธจึงจัดทํากลยุทธ Thammasat Diversity & Inclusion Initiative 2021 - 2023                 
โดยกํ าหนดแผนงานหลัก  คือ  Full-time International Student Recruitment : เป าหมายคือ                      
เพ่ิมจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติที่ศึกษาแบบเต็มเวลา ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
และหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งวางแผน
ดําเนินการรับนักศึกษาตางชาติเต็มเวลาเชิงรุกทุกภูมิภาคในโลก 
  เพ่ือใหการรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่รูจักและเขาถึงไดมากขึ้น ฝายวิเทศสัมพันธจึงริเริ่มโครงการ Thammasat 
International Student Recruitment ซึ่งเปนการรับสมัครชาวตางชาติเขาศึกษาแบบเต็มเวลาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ ในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี ้
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  1. จํานวนรับ 
      ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนแผนรับที่คณะกําหนดไวในแตละหลักสูตร 
  2. การรับสมัคร 
      ดําเนินการรับสมัครโดยตรงผานกองวิเทศสัมพันธ เนื่องจากมีการกําหนดเกณฑ
คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกเฉพาะ และปฏิทินการดําเนินการแตกตางจากระบบปกติ จึงไมสามารถเปดรับ
สมัครบุคคลเขาศึกษาฯ ตามรอบเวลาปกติของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดย งานรับเขาศึกษา            
กองบริหารงานวิชาการ 
  ท้ังนี้ 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
ประสงคจะรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาผานโครงการ 
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
การศึกษาใน Grade 12 หรือเทียบวุฒิการศึกษาเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระเบียบ
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 
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   5.2.2 หากผูสมัครยังไมไดรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายภายในชวงเวลาที่
เปดรับสมัคร ผูสมัครสามารถนําหลักฐานวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายมายื่นไดในวันขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาในชวงเดือนกรกฎาคม หรือชวงระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่ผูสมัครมีวุฒิ
การศึกษาแลวแตอยูในสถานะรอหลักฐานเอกสารที่ไมครบตามที่กําหนด ผูสมัครสามารถยื่นเอกสาร
หลักฐานไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี และตามขอกําหนดของหลักสูตร 
   5.2.3 สําหรับผูที่จะเขาศึกษาในชั้นบัณฑิตศึกษาจะตองมีวุฒิการศึกษาและ
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตาม
ขอกําหนดของหลักสูตร 
   5.2.4 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเปนไปตามท่ีคณะ/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  
ทางภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐานและรับรองในระดับสากล ทั้งนี้  ผูสมัครจะตองมีผลคะแนนตามที่            
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือผูสมัครจะตองเขารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดทําขึ้น
โดยกองวิเทศสัมพันธ 
      6.2 ผูสมัครเขาหลักสูตรภาษาไทย ที่คณะ/หลักสูตรกําหนดใหมีผลทดสอบสมรรถนะ
ภาษาไทย ผู สมัครจะตองเขาทดสอบสมรรถนะภาษาไทยที่จัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธตามที ่           
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือผานเกณฑการทดสอบสมรรถนะภาษาไทยตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด 
      6.3 ผูสมัครที่ตองมีผลการทดสอบทางดานคณิตศาสตร จะตองยื่นผลตามที ่      
คณะ/หลักสูตรกําหนด หรือตองเขารับการทดสอบทางดานคณิตศาสตรทีจ่ัดทําขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ 
      6.4 ผูสมัครชาวตางชาติที่มีผลสอบจากการสอบเขาระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศ                 
(National Examination for Admissions to General Universities and Colleges) จากประเทศที่ผล
สอบเขาระดับอุดมศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับของสากล เชน ระบบการรับเขาศึกษาของ The 
Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) ของสหราชอาณ าจักร ห รือ  Gaokao          

(高考) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองมีคะแนนตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด 
      6.5 ผูสมัครจะตองผานการสอบวิชาเฉพาะที่จัดขึ้นเฉพาะของแตละคณะ/หลักสูตร (ถามี) 
      6.6 ผูสมัครจะตองผานการสอบสัมภาษณโดยจัดขึ้นเฉพาะของแตละคณะ/หลักสูตร 
  7. เกณฑการคัดเลือกในกรณีพิเศษ (On Condition) 
      ในกรณีที่ผูสมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ/คะแนนทดสอบสมรรถนะ
ภาษาไทย ไมถึงเกณฑการคัดเลือกแบบปกติตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด แตไดรับการคัดเลือกในกรณี
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พิเศษ ตามเกณฑที่คณะ/หลักสูตรกําหนด ผูสมัครจะมีสิทธิ์ในการรับเลือกเขาศึกษา ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
      7.1 ในกรณีที่ผูสมัครมีผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษไมถึง
เกณฑการคัดเลือกแบบปกติตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด ผูสมัครจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา       
ที่คณะ/หลักสูตรกําหนดและสอบผาน หรือมีผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ       
TOEFL/IELTS/SAT/TU-GET/แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐานและรับรองใน
ระดับสากล/แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดทําขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ ตามเกณฑ
คัดเลือกแบบปกติภายในระยะเวลาตามที่คณะ/หลักสูตรกําหนด 
      7.2 ในกรณีที่ผูสมัครมีผลคะแนนทดสอบสมรรถนะภาษาไทยไมถึงเกณฑการคัดเลือก
แบบปกติตามที่คณะ/หลกัสูตรกําหนด ผูสมัครจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่คณะ/หลักสูตรกําหนด
และสอบผาน หรือมีผลคะแนนทดสอบสมรรถนะภาษาไทยที่ จัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธตามที ่        
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 
  ท้ังนี้ ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา จะขึ้นกับประกาศใน
แตละป 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ท่ีประชุมเสนอความคดิเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี ้
  1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เรื่องของ Internationalization 
ยอมรับวาเปนเรื่องใหญ ในกรณีนี้หากพิจารณา เชน นักฟุตบอลทีมชาติไทยในปจจุบันจะมีนักฟุตบอลที่
เปนลูกครึ่งที่ถือสัญชาติอ่ืนและมาเลนใหทีมชาติไทย ในปจจุบันเห็นภาพชัดเจนวา โครงการจะมีนักศึกษา
จากประเทศลาว หรือไทยใหญจากประเทศพมา และอาจจะเปนโอกาสที่ จะไดพบผูที่ มีความรู
ความสามารถและถือสัญชาติอื่น แตเปนลูกครึ่งโดยผานสถานทตูเพ่ือจะไดดึงกลับมาเพื่อมาเรียน หากพูด
ภาษาไทยได อาจจะใหเรียนหลักสูตรภาษาไทย แตหากพูดภาษาอังกฤษได อาจจะใหเรียนหลักสูตร
นานาชาต ิ
  2 . ผู อํ านวยการสํ านัก งานทะเบี ยนนั กศึกษากล าววา  โครงการ Thammasat 
International Student Recruitment มีความแตกตางกับ TCAS อยางไร เขาใจวารอบการสอบไม
เหมือนกัน และกลุมนักศึกษามีความแตกตางกันหรือไม ประเด็นที่สอง เมื่อรับนักศึกษาเขามาแลว มีขอ
สงสัยวา การออกเลขทะเบียนนักศึกษาตองออกเปนกรณีพิเศษหรือไม ประเด็นที่สาม อาจจะมีการเปด
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ศูนยสอบ GED ในอนาคต มีขอสงสัยวา นักศึกษายังไมมาประเทศไทยและทําการคัดเลือก หรืออยูใน
ประเทศไทยแลวทําการคัดเลือก เพราะลําดับขั้นตอนของเอกสารจะแตกตางกัน หากนักศึกษาอยู
ตางประเทศ ตองเตรียมเอกสารใหเรียบรอยและสงมาประเทศไทย และการสัมภาษณเปนไปไดวา จะ
สัมภาษณออนไลน หรือมีตัวแทนไปสัมภาษณที่ประเทศนั้น ๆ แตหากมีศูนยสอบ GED หมายความวา
อาจจะยงัไมผานและตองใหมาสอบ แตมีการรับนักศึกษากอนใชหรือไม เพ่ือที่สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
จะไดกําหนดแผนการทํางานไดถูกตอง 
      รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและวิเทศสัมพันธกลาววา ในกรณีนี้เปนรอบ
พิเศษที่จะแยกออกมาจาก TCAS เมื่อรับนักศึกษาเสร็จแลว จะกลายเปนนักศึกษาของแตละคณะตาม
ระบบปกติ สวนเรื่องของเอกสารนักศึกษาในป 2565 นักศึกษาจะอยูตางประเทศและการจัดสอบจะเปน
รูปแบบออนไลน แตหากเปนปอื่น ๆ ที่สถานการณโควิดดีขึ้น จะมีการเดินสายไปจัดสอบในประเทศที่
นักศึกษาอยู 
      ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษากลาววา ขณะนี้มีประเด็น คือ ในปที่ผานมา
นักศึกษาบางคนใชผลสอบ GED และตองใชเวลาตรวจสอบคอนขางมาก ซึ่งเจาหนาที่ของสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาตองสงไปที่ศูนยตรวจสอบและตองใชเวลาในการตรวจสอบ และนักศึกษากลุมนี้เมื่อ
รับมาและตรวจสอบแลว ไมผานจะเกิดปญหาและจะดําเนินการอยางไรตอไป เพราะนักศึกษาตองขอวีซา
เขามา 
      รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและวิเทศสัมพันธกลาววา จากการตรวจสอบ
กับกองบริหารงานวชิาการในเบื้องตน เรื่องเอกสารสามารถทีจ่ะมีการตรวจสอบและดําเนินการทุกอยางให
เสร็จไดภายใน ๑ ภาคการศึกษา หลงัจากที่มาเรียนได ประเด็นนี้จึงไมมีปญหาใด 
      รองอธิการบดีฝายวชิาการกลาววา โดยปกติการรับเขาตองมเีงื่อนไขอยูแลววา เอกสาร
ที่สงตองครบถวนตามคุณสมบัติ เพียงแตเมื่อเอกสารไมครบถวน จะถูกตัดชื่อออกโดยอัตโนมัติอยูแลว
สําหรับทุกคนที่สมัครเขาเรียน ซึ่งเปนเงื่อนไขปกต ิ
  3. ประธานกลาววา ในกรณีนี้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ไดดําเนินการมาอยูแลว 
อยางไรก็ตามขอใหเนนย้ําไปยังฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง 
 

  มติท่ีประชุม 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบโครงการ Thammasat International Student 
Recruitment เพื่อเปดรับสมัครชาวตางชาติ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   6.๑ เรื่อง  Thammasat Summer School 
  รองอธิการบดีฝายบริหารทาพระจันทรและวิเทศสัมพันธแจงใหที ่ประชุมทราบวา     
ฝายวิ เทศสัม พันธกํ าหนดจัดThammasat Summer School ซึ่ งเปนครั้ งแรกของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรที่เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาจากท่ัวโลก ท้ังชาวไทยและชาวตางชาต ิใชเวลา 2 สัปดาห
ตอ 1 Module เพ่ือเรียนรู เนื้ อหารายวิชาที่สนใจ ควบคูกับการลงมือปฏิบัติ  Workshop และ                       
เสริมประสบการณดวยกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผูเรียน
สามารถโอนหนวยกิตไดอีกดวย 
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  Thammasat Summer School 2022 กําหนดจัดระหวางวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 
2565 โดยแบงออกเปน 2 modules ดังนี ้
  Module ที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 
  Module ที่ 2 ระหวางวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2565 
  อนึ่ง หากคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ประสงคจะเปดรายวิชาภายใต Thammasat Summer 
School สามารถแจงชื่อรายวิชามายังกองวิเทศสัมพันธ มายังอีเมล issara.s@oia.tu.ac.th (นายอิศรา  
สมดุลเสถียร) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   6.๒ เรื่อง  แนวทางการเชิญผูประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสูตร (IQA) 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ 2 (1) ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาสถาบันอุดมศึกษาไดจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางนอย
เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของสถาบันที่สอดคลองกับการ
จัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา นั้น 
  เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) มิไดปรับปรุงองคประกอบและตวับงช้ีคณุภาพ และมิไดจัดอบรมผูประเมินคุณภาพภายในเพ่ือขึ้น
ทะเบียนของ สป.อว. เพ่ิมเติม แตมหาวิทยาลัยยังคงใชระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของ สป.อว. 
(IQA) ตอไปได และตองประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เพ่ือสงให สป.อว. ทราบเปน
ประจําทุกป 
  เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ไมเปนภาระตอคณะ/
หนวยงาน ในการเชิญผูประเมิน และใหเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกหลักสูตร ฝายวิชาการจึงขอเสนอ   
แนวทางการเชิญผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA) ซึ่งมีสาระสําคัญในการเปลี่ยนแปลง จาก
เดิม กําหนดใหผูประเมนิจะตองผานการอบรมหลักสูตรการประเมินคุณภาพและขึ้นทะเบียนรายชื่อของ 
สป.อว. หรือทะเบียน TQR เปลี่ยนเปน ใหคณะ/หนวยงาน สามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําหนาที่
ประธาน หรือคณะกรรมการได โดยมีเงื่อนไขและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. องคประกอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบดวยคณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน โดยมีองคประกอบ ดังนี ้
      1.1 ผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนของ สป.อว. รวมถึงผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน TQR หรือ 
      1.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ 
      1.3 ผูประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย หรือ 
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      1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (กรณีจําเปน และไมประเมินหลักสูตรที่
อาจารยทานนั้นทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร เงื่อนไขการเชิญ เชน ไมสามารถหาผูประเมินได หรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางศาสตรนั้น ๆ และมีประสบการณในการประเมินคุณภาพ ในการประเมินหนึ่งหลักสูตร
จะเชิญอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่กรรมการประเมินไดเพียง 1 คน) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินจะตองมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่รับการ
ประเมิน และอาจจะประเมินไดมากกวา 1 หลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทัง้ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
  ตัวอยาง การเลือกคณะกรรมการประเมิน 
องคประกอบ 
ผูประเมิน 

ประธาน กรรมการ 1 กรรมการ 2 
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 
ใหประสานกับฝายวิชาการเปนรายกรณ ี

  ๒. คุณสมบัติของผูประเมินหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา 
ประเมิน

หลักสูตรระดบั 
คุณวุฒิ หรือ ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
  3. เงื่อนไขเฉพาะในการเชิญผูประเมินหลักสูตร 
      3.1 มีความเขาใจเนื้อหาหลกัสูตรเปนอยางดี และกาวทันความทันสมัยของหลักสูตร 
      3.2 มีความเขาใจในเกณฑและระบบคุณภาพที่รับการประเมิน และสามารถให
ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข อันเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
      3.3 ไมมีสวนไดสวนเสยีกับหลักสูตรที่รับการประเมิน 
      3.4 ไมควรเชิญผูประเมินซ้าํเกิน 2 ป ยกเวนผูประเมินทานนั้นเปนผูที่ใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร หรือตองการใหเห็นความกาวหนาจากการประเมินรอบที่ผานมา
อาจเชิญซ้ําไดอีก 1 ป และไมควรเกิน 1 คน ในชุดกรรมการ 
  ท้ังนี้ คณะ/หนวยงานจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรเสนอผูบริหารหนวยงานลงนาม ในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการฯ ใหเปนไปตามระเบียบ 
มธ. วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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  มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   6.3 เรื่อง  เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
  ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2565 
  นายบุญญภัทร ชูเกียรติ ผูอํานวยการศูนยตอตานการทุจริตคอรรัปชัน แหงมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร แทนผู อํานวยการสํานักงานสัญญา ธรรมศักดิ ์ เพื ่อประชาธิปไตย แจงให ที ่ประชุม        
ทราบวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
ดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกลุมเปาหมายเปน
หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ จํานวน ๘,๓๐๓ แหงทั่วประเทศ เขารวมการประเมินซึ่งครอบคลุมหนวยงาน
ภาครัฐทั้งในฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ กลาวไดวาเปนการประเมินดาน           
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยในปจจุบัน การประเมิน ITA 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นับปที่ ๑๐ ของการดําเนินการที่ผานมา และเปนปที่ ๕ ที่ไดปรับเขาสู
การประเมินในรปูแบบออนไลน โดยมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมนิใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กําหนดกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานที่เชื่อมโยงและตอเนื่องจากการประเมินในปที่ผานมา อีกทั้งยังคํานึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบ
ดานและหลากหลายมิติ การกําหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เปนไปตามหลักการทางสถิติและทาง
วิชาการเพื่อใหผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดานคุณธรรมและความโปรงใสได
อยางแทจริงนั้น 
  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอแจงเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดํ า เนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนออธิการบดีเพ่ือทราบและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
  สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้ 
  ๑. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ในกรณีนี้วงรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในปงบประมาณ 
๒๕๖๕ และจากขอมูลยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ มธ. ก็ทําไดดีขึ้นมาเปนลําดับ จากป ๒๕๖๑               
ที่อธิการบดีตองไปตอบคําถามตอสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการตั้งคาํถามวา เหตุ
ใดจึงไมผานเกณฑ ซึ่งมีการกําหนดเกณฑการผานไวที่ ๘๕% ซึ่งปงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ มธ.         
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ไมผานเกณฑ และดีขึ้นในปงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ซึ่งไดผลการประเมินในระดับ AA เห็นวา               
ในปนี้ความยากของ มธ. คือ ตองทําใหไมแยกวาเดิม เพราะการตกลงจากระดับ AA อาจเปนปญหาไดและ
ตองมีคําอธิบาย จึงขอความรวมมือผูบริหารในกรณีการขอขอมูลฐานขอมูลผูมีสวนไดเสียภายในและ
ภายนอก ซึ่งท่ีผานมาเคยขอจากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตร               
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในครั้งนี้ก็จะขอความรวมมือจากบุคลากรของหนวยงานเหลานี้อีกครั้งในการกรอก
แบบประเมินในปนี้ รวมถึงหนวยงานที่ไดรับการติดตอประสานงานไปก็จะขอความรวมมือผูบริหารให
อธิบายตอบุคลากรในหนวยงานวา เรื่องนี้มีรายละเอียดและมีความสําคัญอยางไร ซึ่งเรื่องนี้ประกอบดวย
สองสวน คือ ในสวนของการเก็บขอมูล มธ. ก็ทําไดดีมาตลอด แตสวนที่เปนความคิดเห็นตองอธิบายให
บุคลากรเขาใจในการตอบคําถาม เพราะการตอบคําถามจะมีผลตอมหาวิทยาลัยดวย จึงขอความรวมมือ
ผูบริหารไดประสานงานกับผูมีสวนไดเสียดวยเพ่ือขอขอมูลท่ีเกี่ยวของตอไป 
  ๒. ประธานกลาววา กรณีนี้เปนเรื่องสําคัญ หากไดคะแนนลดลงจากเดิมอาจเปนปญหาได 
จึงควรทําคะแนนใหดีขึ้นและใหความสาํคัญกับการเก็บขอมูลและการตอบคําถามตาง ๆ ดวย 
  ๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ประเด็นสําคัญในการตอบคําถาม คือ ตองอาน
คําถามใหละเอียดและใสใจพอสมควร เพราะหากตอบโดยไมอาน อาจจะเกิดผลเสียได คําถามจะมี
รายละเอียดที่แตกตางกันไป 
 

  มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอืน่ ๆ 
   ๗.๑ เรือ่ง  การลงนามความรวมมือระหวาง มธ. และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ณ มธ.  
  ศนูยลําปาง 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สรางสรรคฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดย รองศาสตราจารย เกศินี       
วิฑูรชาติ อธิบการบดี รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมโดย นายณัฐพล  รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ การสงเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
สรางสรรคและหัตถอุตสาหกรรม ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ.
2565 - 2567) โดยมีนายจําลักษ  กันเพ็ชร รองผูวาราชการจังหวดัลําปาง พรอมดวย รองศาสตราจารย 
ดร.สุปรียา  แกวละเอียด รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปางและกฎหมาย นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา 
รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา  ทีรคานนท คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร คณะผูบริหารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหัวหนาสวน
ราชการรวมเปนสักขีพยาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง นับตั้งแตป พ.ศ. 2549 ที่ไดมีการริเริ่มทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
สงเสริมและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรคฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดวย
สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ. ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะดานวิชาการ การสรางสรรค
ศิลปะและการออกแบบ ในขณะที่ศูนยวิจัยและพัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยคนควาพัฒนาดาน
วัสดุอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ประกอบกับมีความสอดคลองกับการพัฒนายุทธศาสตรของจังหวัดและ
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ภูมิภาคเหนือตอนบนที่มุงหวังพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาที่เปนของขึ้นชื่อของจังหวัดลําปางใหมี
ศักยภาพและสรางมูลคาเพิ่ม จึงเกิดเปนความรวมมอืระหวางสองหนวยงานขึน้ โดยมุงหวังใหมีการสงเสริม
สนับสนุนทางการศึกษา การวิจัยการถายทอดเทคโนโลยี เสริมทักษะทั้งดานการผลิต การจัดการ
อุตสาหกรรมและหั ตถอุตสาหกรรม แกนักศึกษาของศูนยลํ าปาง ผูป ระกอบการ บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะวัสดุอุตสาหกรรมสรางสรรค ซึ่งพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้
เปนการพิจารณาปรับเนื้อหาสาระสําคัญในประเด็นตาง ๆ จาก เมื่อป พ.ศ. 2560 ที่ไดมีการลงนาม
ขอตกลงรวมกันครั้งลาสุด ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดลําปางและไทยแลนด 4.0 เพ่ือ
การพัฒนาใหเทาทันกับบริบทของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   ๗.๒ เรือ่ง  แนวคิดการจัดงานครบรอบ ๘๘ ป แหงการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยในป  ๒๕๖๕ มธ.                            
จะครบรอบ ๘๘ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะมีการจัดงานใหญภายใตชื่องานวา     
๘๘ ป ธรรมศาสตร ๙๐ ป ประชาธิปไตย และจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองทั้งป โดยเปนการจัดงานทาง
วิชาการเปนหลัก จึงตองการใหทุกคณะชวยกันคิดเรื่องหัวขอการจัดงาน และหากจะมีการจัดงานใด ๆ    
ก็ตามในป ๒๕๖๕ ขอใหเรื่อง ๘๘ ป เขาไปเพ่ือใหเกิด Impact และหากตองการใหฝายวิชาการเขาไป
สนับสนุนในเรื่องใด ขอใหแจงมาไดทันที และขอความอนุเคราะหจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรวา    
ใหชวยออกแบบของทีร่ะลึกหรือของขวัญเปนผาหรือเข็มกลัด เพ่ือใชในโอกาสครบรอบ ๘๘ ป และใชของ
ที่ระลึกเหลานี้สรางกระแส ๘๘ ป ธรรมศาสตร ที่ผานมามี ๘๘ Sandbox และจะมีเรื่องการจัดงาน ๘๘ ป 
ในชวงวันสถาปนา และตองการใหผูบรหิารทุกคนมารวมงานดังกลาว และจะเปนเรื่องที่ดีหากมีการจัดงาน
ขามคณะรวมกัน หากตองการใหฝายวิชาการชวยประสานงาน ชวยคิดหรือนําเสนอ สามารถแจงมาที่ฝาย
วิชาการได และขอความรวมมือวา การจัดงานครบรอบ ๘๘ ป แหงการสถาปนาครั้งนี้จะเปนการจัดงานที่
ยิ่งใหญ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้ 
  ๑. ประธานกลาววา ในกรณีนี้ตองมีการทําโลโก ๘8 ป ธรรมศาสตร ๙๐ ป ประชาธิปไตย 
หรือไม ขอใหคณบดีคณะตาง ๆ และผูบริหารมหาวิทยาลัยกลับไปหารือภายในหนวยงานเพื่อระดมสมอง
และทําใหทุกคนมีความรูสึกวา มีสวนรวมในการจัดงานครั้งนี้รวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจะจัดงานให
เปน International มากขึ้น นาจะเปนเรื่องที่ดี และมหาวิทยาลัยคูสัญญาที่หางหายกันไปจากโควิด 
ขณะนี้สถานการณดีขึ้น อาจจะดึงมหาวิทยาลัยเหลานี้กลับมาทํางานรวมกัน 
  ๒. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรจะมีการจัด
กิจกรรม World Social Work Day ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจะมีการจัดงานนี้ทั่วโลก จึงตองการนํา  
โลโกนี้ไปเผยแพรดวย 
      ประธานกลาววา เปนเรื่องที่ดีมาก ในกรณีนี้ทําใหทราบวา แตละคณะมีโครงการที่ดี
หากสามารถสานตอหลาย ๆ คณะได จะทําใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 
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  ๓. ประธานสภาอาจารยกลาววา ทางสภาอาจารยจะขอโลโกไปใชเชนเดียวกัน เพราะใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มธ. จะเปนเจาภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารยแหงประเทศไทย จึงจะขอ
ใชโลโกนี้ ในการประชาสัมพันธและหัวของานจะเปนเรื่อง ๘๘ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และ ๙๐ ป ประชาธิปไตย เชนเดียวกัน 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   ๗.๓ เรือ่ง  การจัดกิจกรรมความรวมมือทางวชิาการระหวางคณะนิติศาสตร และ NUS Law 
  Students 
  คณบดีคณะนิติศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยคณะนิติศาสตรจะมีการจัด
กิจกรรมที่รวมมือระหวางคณะนิติศาสตรกับ NUS Law Students ซึ่งเปน 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
อาจารยแลว ตองการใหนักศึกษามีความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูกัน เดิมคณะนิติศาสตรเมื่อ
ประมาณ ๗ ปที่แลว จะเนนไปที่มหาวิทยาลัยในยุโรปหรืออเมริกาและอังกฤษเปนหลัก แตเมื่อพิจารณา
แลวกิจกรรมทางวิชาการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมถึงโอกาสในการทํางานจะอยูที่เอเชีย
มากกวา ในระยะหลังจึงไปเนนที่ประเทศจีน ญี่ปุน และสิงคโปร ซึ่งประเทศสิงคโปรนั้นไดมีความสนใจใน
ประเทศไทยคอนขางมาก และในทางกฎหมายแมระบบกฎหมายจะแตกตางกัน แตธุรกิจของสิงคโปรมา
อยูในประเทศไทยคอนขางมาก และความตองการผูเชี่ยวชาญกฎหมายไทยก็มีมาก และนักศึกษาก็เริ่ม
สนใจไปทํางานที่สิงคโปรมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะเปนโอกาสท่ีทําใหรูจักกันมากขึ้น เพียงแตหากจะทํา
ความรวมมือกับ NUS Law Students อยางเปนทางการในปจจุบันคงเปนเรื่องที่ยากและการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจจะยากในทางกฎหมายเพราะ NUS Law Students อาจจะทํากับสถาบันอื่นไปหมดแลว จึง
เปนเรื่องที่เห็นวา สามารถรวมมือกันไดเปนรายกิจกรรมหรือรายโครงการไป เชน จัด Conference 
รวมกัน หรือจัดกิจกรรมที่ทําอยูในสวนของนักศึกษา ความทายทาย คือ ทําอยางไรใหรูจัก มธ. มากขึ้น ซึ่ง
ตองอาศัยเวลาและคณะนิตศิาสตรจะไปรวม Conference หาก NUS Law Students จัดก็จะสงบคุลากร
ไปรวมหรือพยายามจัดรวมกัน และคณะพยายามสงใหอาจารยไปเรียนตอปริญญาเอกที่สถาบันนี้จากเดิม
ที่เคยไปยุโรปหรืออเมริกาเปนหลัก ลาสุดมีสองคนที่ไดสงเปนเรียนปริญญาเอก ซึ่งจะทําใหรูจัก มธ. มาก
ขึ้น เมื่อไดพบปะกันบอย ๆ จะทําใหเกิดการเชื่อใจ คุนเคยกันและนึกถึง มธ. กอน จึงขอเชิญชวนคณะ  
ตาง ๆ ใหมาทําความรูจักกับ NUS Law Students มากขึ้น โดยอาจจะตองใหอธกิารบดีนําคณะตาง ๆ ไป
ทําความรูจักเพ่ือพบปะกับหลาย ๆ คณะที ่NUS Law Students 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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  ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้ 
  ๑. ประธานกลาววา เมื่อพิจารณาโครงการท่ีคณะนิติศาสตรจัดรวมกับ NUS Law 
Students ซึ่งไดติดตามโดยตลอดตองการเห็นความรวมมือนี้เผยแพรไปยังคณะอื่น ๆ ที่ยังไมไดเริ่ม                
โดยอาจจะเริ่มจากที่เคยทํากิจกรรมรวมกันขยายไปยังคณะอื่น ๆ ซึ่งจะชวยเผยแพรและทําใหมีโอกาส ซึ่ง
จะงายกวาการที่ตองไปเริ่มตนใหมทั้งหมด 
  ๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ฝายวิชาการจะขอนําโลโก ๘๘ ป แหงการสถาปนา
มาใหคณะนิติศาสตรใสไวใน Background ดวย โดยจะทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

   ๗.๔ เรือ่ง  การทําความรวมมือทางวชิาการระหวางวิทยาลยัพัฒนศาสตร ปวย  อึง๊ภากรณ 
  กับ Lancaster University ประเทศอังกฤษ 
  คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อึ๊งภากรณ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากขณะนี้
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อึ๊งภากรณ ไดทําความรวมมือกับ Lancaster University ประเทศอังกฤษ 
และไดเชิญใหมาสอนในเรื่อง 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 และขอใหสงรายชื่อใหวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อึ๊งภากรณ ตอไป ใน
เบื้องตนขอใหสงนกัศกึษาคณะละไมเกิน ๓ คนกอน เพื่อจะไดมีปฏิสมัพันธภายในหองเรยีนดวย ประเด็นที่
สอง ขณะนี้กําลังพยายามพัฒนาใหนักศึกษาไดหนวยกิตดวย โดยจะขอไปหารือกับรองอธิการบดี         
ฝายวิชาการตอไปวา จะทําอยางไรใหไดหนวยกิตดวย ซึ่งจะไมไดเรียนครบ ๔๕ ชั่วโมง อาจจะไมครบ     
๓ หนวยกิต หรือจะใหมีลักษณะวิธีการทํางานประกอบเพื่อใหสามารถได ๓ หนวยกิต และอาจใหไดใน
ลักษณะวิชา Selected Topics เปนไปไดหรือไมที่มาเรียนดวยกันแลว แตละคณะนําไปลงทะเบียนเปน
วิชาของคณะตัวเอง ไมจําเปนตองเปนรหัสวิชาของวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อ๊ึงภากรณ ซึ่งจะไปหารือ
กับรองอธิการบดีฝายวิชาการตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีนี้เปนแนวคิดที่ดีมาก ในปจจุบันมีขอบังคับ                  
วาดวยการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกหองเรียน เรื่องใดก็ตามท่ีเห็นวา เปนการเรียนรูที่ดีนํามา
เทียบโอนเปนหนวยกิตไดทั้งหมด หากเปนวิชาที่เปนรหัสของวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย  อ๊ึงภากรณ                  
ก็อาจจะถือเปนวิชาเลือก หรือหากคณะมีชองวิชาอ่ืน ๆ ก็อาจจะทําตามที่คณบดีวิทยาพัฒนศาสตร ปวย           
อึ๊งภากรณ แนะนํา แตการปรับหลักสูตรในครั้งนี้ที่ฝายวิชาการไดใหขอมลูไปแลว พยายามเนนใหคณะเปด
วิชาที่เปนกลาง ๆ เชน วิชา Independent Study หรือวิชา Contemporary Issues เพื่อนําเรื่องการ
เรียนรูนอกหองเรียนในหลากหลายรูปแบบใหโอนเปนหนวยกิตได จะทําใหนักศึกษามีความรูที่กวางขึ้น 
และใชประโยชนจากการทํากิจกรรมนอกหองเรียน โดยทําใหการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน
กลายเปนเรื่องการเรียนรูที่ไปดวยกันในคราวเดียว 
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  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

     ๗.๕ เรือ่ง คณะศลิปศาสตรจัดเสวนาประเพณีรวมกับมหาวิทยาลัยฟกุุโอกะ ประเทศญี่ปุน 
  คณบดีคณะศิลปศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่อธิการบดีไดเคยมีนโยบายไววา                      
ใหทางคณะตาง ๆ ชวยมหาวิทยาลัยทําเรื่อง SDGs ตาง ๆ ใหมากขึ้น ในวันจันทรที่ ๑๔ กุมภาพันธ 
๒๕๖๕ จึงถือโอกาสที่คณะศิลปศาสตรจะจัดเสวนาประเพณีกับมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน                  
ในปนี้จึงกําหนดหัวขอวา เปน SDGs และ Education และทางดานมนุษยศาสตรตาง ๆ และในชวงบาย
จะสงโปสเตอรใหผูบริหารและผูที่สนใจเขารวมงานทางออนไลนตอไป โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปน 
Keynote Speaker ดวย และผูชวยศาสตราจารย ชล  บุนนาค จากคณะเศรษฐศาสตรที่จะบรรยายเรื่อง
บทบาทมหาวิทยาลัยกับ SDGs และอาจารยจากคณะศิลปศาสตรจะบรรยายเรื่องความเทาเทียมทางเพศ
ซึ่งเปนหนึ่งใน SDGs ดวย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

    ๗.๖ เรือ่ง  ขอเชิญชวนคณะตาง ๆ  ทําความรวมมือในโครงการ ๘๘ Sandbox 
  ผู ช วยอธิการบดี ฝายศิษย เก าสัม พันธกล าววา เนื่ องจากได รับมอบหมายจาก               
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 ทีมท่ีจะเขามามีความ
จําเปนในเรื่องของการจดทะเบียน สําหรับเรื่องภาษีมี Startup ซึ่งเปนศิษยเกาของ มธ. ดวยทั้งสองบริษัท 
ซึ่งเปนผูพัฒนา Platform “PEAK” และ AccRevo ที่ทําอยู จึงตองการเชิญชวนคณบดีทุกคณะ ซึ่งขณะนี้
ไดมีการรวมมือกับคณะวิทยาการเรยีนรูและศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และ
ลาสุดไดรวมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร จึงขอเชิญชวนทุกคณะมาทําความรวมมือเพ่ือทําให Better 
Life, Better Society ดีขึ้น 
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่อง  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัครั้งตอไป 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/๒๕๖5 วันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม
ปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนยรังสิต และโดยระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(Microsoft Teams) 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

  มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 1๒.๒๐ น. 
 

 
 
 
    นายอดศิร  เพชรคุม     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาววรรณพรรณ นาคสังข 
    รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวสัดิ์  ชัชวาลย    ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(นางสาววรรณพรรณ  นาคสังข) 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

๗  มีนาคม  ๒๕๖๕ 


