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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18/2551
วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2551
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
-------------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลัง
5. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝา ยการนักศึกษา
6. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
8. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
9. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
13. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
14. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
16. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
17. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
18. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
20. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
21. อาจารย สุทธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
24. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
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26. รองศาสตราจารยสุรัสวดี
27. นางสาวระพีพร
28. อาจารย วันชัย
29. อาจารย ดร.พจนา
30. รองศาสตราจารย ปกรณ

จันทรชีวะ
หุนพยนต
วงศเหรียญทอง
ขันตี
ธูปแกว
เสริมสุข

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยการถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
31. นางสุวรรณา
ทัศนพงศ
แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
32. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
33. นางสุดารัตน
กิตติวงศากูล แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
34. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
35. รองศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36. นางสาวสมสุนีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
37. นายณรงค
เมืองโสภา แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
38. อาจารย นายแพทย ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา แทนประธานสภาอาจารย
39. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
40. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
41. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
42. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.อุดม

รัฐอมฤต

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
3. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
9. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)
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1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
อัศวเพิ่มพูนผล
2. ผูชวยศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม
3. อาจารย เชษฐา
พลายชุม
4. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
6. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
7. นายยุทธนา
เพชรโพธิ์ศรี
8. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
9. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต
10. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
11. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
12. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
13. นางสาวมยุลี
สุดสระ
14. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
15. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการ
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานการคดีและรางระเบียบ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
งานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ กองงานศูนยรังสิต
รักษาราชการแทนหัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย
คนใหม จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
2. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต ดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
3. รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา ตั้งแตวนั ที่ 27 ตุลาคม 2551 เปนตนไป
ในนามของมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใหมทั้ง 3 ราย
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1.2 เรื่อง วันธรรมศาสตรทํานา (ปที่ 3)
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน
วันธรรมศาสตรทํานา (ปที่ 3) ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ แปลงนา มธ. ศูนยรังสิต โดยมี
กําหนดการ ดังนี้
เวลา 15.00 น. โฆษกกลาวความเปนมา แนะนําผูมารวมงาน และนําเขาสูงาน
เวลา 15.15 น. บทเพลงชาวนา และแหลวันดํานาโดย อภิชาต ดําดี
เวลา 15.30 น. กลาวรายงาน “โครงการธรรมศาสตรทํานา ปที่ 3”
โดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เวลา 15.40 น. กลาวเปดการทํานาประจําป 2551 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เวลา 15.50 น. นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มอบตนกลาสําหรับดํานาแกตัวแทนนักศึกษา
เวลา 16.00 น. ตัวแทนนักศึกษากลาว
เวลา 16.10 น. สอนการดํานาโดย รองศาสตราจารย ดร.บุญหงษ จงคิด หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
เวลา 16.15 น. เริ่มการดํานา นําโดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผูบริหารมหาวิทยาลัย
จากการประชุมรวมกับผูแทนนักศึกษาทุกคณะ มีความเห็นรวมวา ธรรมเนียมปลูกขาวเพื่อ
นําไปเลี้ยงนักศึกษาใหม ควรจะตองดําเนินการตอไป ดังนั้น การกําหนดวันทํานาปนี้ จึงมาทําในภาคการ ศึกษา
ที่ 2 ซึ่งปที่ 1 ทํานาในภาคการศึกษาแรก ปที่ 2 ทําในภาคการศึกษาที่ 2 เพราะตองหลบการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก แตก็เห็นวาเปนเรื่องที่ดี เพื่อจะนําขาวไปเลี้ยงนักศึกษาใหมในปตอไป จะทําการปลูกขาว
เดือนพฤศจิกายน และเกีย่ วขาวในเดือนกุมภาพันธ จากนัน้ นําขาวทีไ่ ดไปเลี้ยงตอนรับนักศึกษาใหมในชวง
เดือนพฤษภาคม ในปนจี้ ะมีควายมาดวย 2 ตัว ขณะนีก้ ําลังอยูในระหวางการฝกการไถนา และมีการขยายพื้นที่
การทํานาเปน 9 ไร จึงขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานไปรวมทํานาในวันดังกลาว
ประธานกลาววา โจทยทางคณิตศาสตรที่ทราบกันก็คือ พืน้ ที่ 3 ไร ใชคน 300 คน ดํานาเสร็จ
ใน 2 วัน ในครั้งนี้พื้นที่เทาเดิมจะใชคน 1,000 คน อาจจะหนาแนนมาก ขอใหฝายการนักศึกษาจัดการใหดดี วย
และปนี้จะมีนกั เรียนจากบางโรงเรียนมารวมดวย เพราะตองการทราบวา ดํานากันอยางไร จึงขอเชิญกรรมการ
ก.บ.ม. ทุกทานในวันและเวลาที่กําหนด นายกสภามหาวิทยาลัยจะมาดํานาดวย และขอใหรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษาประสานงานกับอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ซึ่งแจงไววา หากมีเวลาจะมารวมงานดวย รวมทั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย
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-51.3 เรื่อง เวทีวิจัยธรรมศาสตร 2551
รองอธิการบดีฝายวิจยั แจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานเวทีวจิ ัย
ธรรมศาสตร 2551 หัวขอเรื่อง “รักษคน รักษสังคม รักษสิ่งแวดลอม” ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2551 ณ
อาคาร SMEs มธ. ศูนยรังสิต ขณะนีแ้ มการประชาสัมพันธจะลาชาไปบาง แตทุกอยางมีความพรอมแลว และ
ขอใหถือวา การจัดงานครั้งนี้เปนงานของทุกคณะ เพราะผลงานที่นํามาแสดงเปนผลงานของคณาจารยของ มธ.
ทุกคณะ การจัดงานวิชาการสําหรับทุกคณะใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาเปนเรื่องที่ยากมาก ซึ่งจะมีความยากกวา
ที่คณะจะไปจัดเรื่องที่คณะเชี่ยวชาญ อาจจะมีคนสนใจในกลุมเฉพาะเจาะจงมาก ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้เปน
เรื่องคอนขางจะกวาง และหองประชุมที่จดั งานสามารถบรรจุคนไดถึง 400 คน เพราะฉะนัน้ ในวันเปดงานจะ
ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน และตองการใหคณาจารยหรือนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก เขารวมพิธีเปด
เพราะไดประสานงานใหผสู ื่อขาวมาทําขาวดวย จึงตองการใหเปนการแสดงออกถึงความรวมมือทางดาน
วิชาการอยางดียิ่งสําหรับ มธ.
ประธานกลาววา ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมงาน โดยงานจะมีในวันที่ 12 – 13
พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร SMEs ระหวางการจัดงานจะมีรถ NGV. 2 สาย ไปสงถึงบริเวณงานดวย และขณะนี้
ฝายวิจยั ไดทําจดหมายถึงอาจารยทุกทานโดยตรงอีกทางหนึ่งแลว ถือวาเปนกิจกรรมใหญ ในปแหงการวิจยั ของ
ธรรมศาสตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา การจัดเวทีวจิ ัยธรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 1 2 – 13 พฤศจิกายน 2551 มีขอแนะนําวา หัวขอเรื่องของการวิจัยอาจจะมีจาํ นวนมาก หากฝายวิจัยจะ
ยกมา 2 – 3 เรื่อง ที่มีความโดดเดนและจัดสงไปยังสื่อมวลชน ตรงนี้จะทําใหสื่อมีจุดที่จะนําไปเผยแพรใหได
กรณีผลงานวิจยั หากมี Abstract หรือจัดเปนรูปเลมที่เปนเอกสารเรียบรอยอาจจะสงไปใหกับหนังสือพิมพ กรณี
ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดจดั สงหนังสือทีเ่ ปนรูปเลมใหกับหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง ซึง่ ก็มีการลง
ขาวใหถึง 2 ครั้ง เปนประโยชนมาก
ในเรื่องฐานขอมูลดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการอภิปรายกันมาหลายครั้งวา จะ
ขอใหทุกหนวยงานสงฐานขอมูลของตัวเองในเรื่องของบุคลากรทุก ๆ ฝายทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนตาง ๆ
รวมทั้งเจาหนาที่ที่ทางคณะจางดวยเงินของคณะดวย แตไมเห็นมีการติดตามเรื่องนี้หรือทําแบบฟอรม จะให
จัดสงกันอยางไร จึงตองการใหจดั ทําเรื่องนี้ เพื่อที่ขอมูลของบุคลากรของ มธ. จะไดมีความชัดเจนทุก 3 เดือน
และจะไดรวู ายังมีจุดออนในเรื่องของบุคลากรตรงสวนใด จะมีกลยุทธที่จะปรับอยางไร โดยเฉพาะเรื่อง
ตําแหนงทางวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของภาวะการมีงานทํา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีแลววา ภาวะเศรษฐกิจในปหนาจะไมดี
ในขณะที่นกั ศึกษาของ มธ. นั้นอัตราการมีงานทํายังไมสงู และฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีก็ไปทําการตก
ลงกับทาง ก.พ.ร. ไวที่ 80% ตนเองเปนหวงวา หากมหาวิทยาลัยไมดําเนินการอะไรในเชิงรุกเพื่อทีจ่ ะชวย
นักศึกษา อาจจะทําใหมหาวิทยาลัยมีปญหาได จะขอใหฝายการนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจัดทําแผนใน
ภาพรวมวา จะชวยนักศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อที่จะหางานทําไดอยางไร ตรงนี้คณะตาง ๆ อาจจะ

-6ชวยกันดูแลของตัวเอง กรณีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไมมีปญหาเรื่องนักศึกษาไมมีงานทํา แตอยางไร
ก็ตามเพื่อใหมกี ารทํางานเชิงรุก ในปนแี้ ทนที่จะรอใหบริษัทเอกชนทําหนังสือไปที่คณะเพื่อขอใชสถานที่ หรือ
แจงนักศึกษาวา จะมาถายทอดวาบริษัทของเขาดีเดนอยางไรเพื่อดึงดูดนักศึกษาเขาไปทํางาน คณะจะทําหนังสือ
ไปยังบริษัทตาง ๆ ที่เคยเขามาทํา Job Fair กับคณะ บริษทั ในตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทที่เดน ๆ ทั้งหลาย
จัดทําเปน Job Fair ตามระยะเวลาที่กําหนด อาจจะหนึ่งสัปดาหเปนเวลา 2 ครั้ง กอนที่นักศึกษาจะจบออกไปใน
ปหนา นอกจากนี้คณะจะจัดอบรมในเรื่องของ Program สําเร็จรูปทางดาน Computer หรือ Software ที่จําเปน
ใหกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสวนใหญก็มีความสามารถอยูแลว แตคณะตองการจะเนนใหมีทกั ษะมากขึ้น จะดู
Software ที่สําคัญ ๆ รวมทั้งอีกกรณีหนึ่งทีน่ ักศึกษามักจะไมคอยมี Resume หรือตัวประวัติของเขาหาก
มหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมใหทราบวา จะเขียนในรูปแบบอยางไร และใหคําปรึกษากับนักศึกษาใน
เรื่องเหลานี้ จะชวยนักศึกษาได
ประธานกลาววา กรณีขอเสนอแนะเรื่องการวิจยั ขอฝากรองอธิการบดีฝายวิจัยและหัวหนา
งานประชาสัมพันธ หากมีบางเรื่อง บาง Program ที่นาสนใจและจัดสงไป สื่อจะถายทอดตอได ยังเหลือเวลาอีก
ประมาณ 10 วัน ถาสงไปทั้งหมด สื่อก็ไมรวู าจะลงอะไรให ขอเสนอนี้เปนประโยชน คณะพาณิชย-ศาสตรและ
การบัญชีมีงานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เขาใจวาจะมีการกลาวถึงในสือ่ ตาง ๆ คอนขางมาก โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธหลายรูปแบบที่คณะทําอยู สวนเรื่องภาวะการมีงานทํานั้น ฝายการนักศึกษารับไป เปนผูดูแลงาน
แนะแนวอาชีพ ตัวอยางของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอาจจะถือเปน Best Practice ของคณะใน
มหาวิทยาลัยได สวนประเด็นที่เกีย่ วกับ KPI นั้น จะมีในวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้แลว
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1.4 เรื่อง ปริญญาตรีภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551 ที่ทาพระจันทร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551 จะเปนปแรกที่
มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาทีเ่ รียนอยูที่ศูนยรังสิต แตจะไปเปดใหเรียนที่ทา
พระจันทร ทุกปจะเปดที่ศูนยรังสิต . ปนี้จะไปเปดที่ทาพระจันทร มหาวิทยาลัยจะจัดรถรับ – สง เชา – เย็น
สําหรับนักศึกษาที่ไปเรียนตลอดในชวงภาคฤดูรอนเพื่อใหนักศึกษาที่ศนู ยรังสิตทั้งคณะทางดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร คณะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่เลือก
ลงทะเบียนไดไปเรียนที่ทาพระจันทร เพื่อใหรูจักทาพระจันทรบาง เพราะการเปนนักศึกษา มธ. โดยไมเคยไป
ทาพระจันทรจนกระทั่งถึงวันรับปริญญา จะเปนเรื่องที่แปลก สําหรับรายละเอียดจะขอใหรองอธิการบดีฝาย
วิชาการไดสรุปใหที่ประชุมทราบตอไป
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา จากเอกสารแผนสีเหลืองที่เพิ่งแจกทีป่ ระชุมไปนั้น จะมี
รายละเอียดของวิชาที่จะเปดสอนที่ทาพระจันทร 7 วิชา แตบางวิชาจะมีมากกวา 1 Section โดยมีเปาหมายคือ จะ
มีนักศึกษาประมาณ 1,500 คน ที่ลงทะเบียนเรียนที่ทาพระจันทร ฝายวิชาการไดรวมมือกับฝายการนักศึกษา
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ทาพระจันทร ไมวาจะเปนการเยีย่ มชมหอเกียรติยศและการทัศนศึกษารอบ

-7เกาะรัตนโกสินทร เพื่อชมวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจจะมีเสริมเขามา กรณีนี้เปน
ขอมูลเบื้องตน ขอใหคณบดีไดประชาสัมพันธใหกับนักศึกษาป 1 หรือป 2 หรือป 3 ที่เปนเปาหมายที่จะไปเรียน
ที่ทาพระจันทรไดทราบดวย
ประธานกลาววา ครั้งนี้เปนปแรก จะพยายามทําทุกป รองอธิการบดีฝายวิชาการเห็นวา นาจะมี
นักศึกษา 1,500 คน – 2,000 คน แตตนเองเห็นวา หากได 1,000 คนมาเรียน ก็ถือวาประสบความสําเร็จแลวในป
แรก เดิมมหาวิทยาลัยคิดวา จะลดแลกแจกแถม คือลงทะเบียนโดยจายครึ่งราคา แตคิดทบทวนแลวเห็นวา การ
จัดรถรับสงไปกลับเชา – เย็นจะดีกวา และการจัดกิจกรรมนั้น ฝายการนักศึกษาจะรับไปคิดกิจกรรมในชวง
Summer ในชวงเย็นบางวันอาจจะมีการแสดงดนตรี การพาทัวรเกาะรัตนโกสินทร คงไมใชทุกคนไดไป ผูใดมา
สมัครกอน ก็จะไดไป ขอฝากคณบดีทกุ คณะที่มนี ักศึกษาไดแจงใหนกั ศึกษาทราบตอไป มหาวิทยาลัยมีความ
ประสงคที่จะใหนักศึกษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพที่สามารถจะจัดตารางเรียนได ขอใหไปเรียนที่ทาพระจันทร
ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งในชวง Summer จะทําใหนกั ศึกษาไดเรียนรูไดซึมซับประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
จะไดพูดไดวา ครั้งหนึ่งเคยเรียนที่ทาพระจันทร ในฐานะที่เปนบัณฑิตจาก มธ. ดวย ในระยะแรกอาจจะไม
สะดวกกับบางคณะที่เรียนเปน Module หรือบางคณะทีม่ ีการเรียนตอเนื่อง แตตอไปหลังจากปแรกมหาวิทยาลัย
จะพยายามปรับใหไปไดกับทุกคณะดวย จะขอเชิญทุกคณะ ความสําเร็จของการนี้ไมไดอยูที่นกั ศึกษาไปเรียน
มากเทานั้น แตหมายถึงการที่ทําใหนกั ศึกษา มธ. เปนชาวธรรมศาสตรไดซึมซับความเปนธรรมศาสตรที่ทา
พระจันทร ซึ่งเปนประวัติศาสตร เปนจุดเริม่ ตนของมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและพยายามผลักดัน ในปตอไปจะทําตลอดและจะเพิ่มจํานวนวิชาเพิ่มทางเลือกใหนกั ศึกษามากขึน้
ในขณะนี้มี 7 – 8 วิชา ฝายวิชาการจะไดประชาสัมพันธถึงนักศึกษาโดยตรงทั้งผาน Website ของมหาวิทยาลัย
และแจกจายเอกสารเหลานี้ ขอฝากผูบริหารดวย โดยเฉพาะทานที่อยูที่คณะตาง ๆ ใหผบู ริหารในคณะไป
ดําเนินการ ขอเรียนวาแมกระทั่งในหลักสูตรนานาชาติกเ็ รียนได หากไมมีปญหาขัดของในเชิงเวลาทั้งหลาย ซึ่ง
หมายถึงนักศึกษาสถาบัน SIIT. หรือนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของคณะอื่น ๆ ถาในชวง Summer ปลอด
การเรียนจริง ๆ เพราะคาลงทะเบียนจะถูกกวาหลักสูตรภาษาอังกฤษอยูแลว ก็เปนนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
ขอใหผูบริหารที่เปนกรรมการ ก.บ.ม. ชวยประชาสัมพันธ ฝายการนักศึกษาจะรับไปทําประกาศเรือ่ งกิจกรรม
ในชวงใกล ๆ ใหนกั ศึกษาทราบอีกครั้ง
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ตองสงเสริมใหนกั ศึกษาไดทํากิจกรรมดวยตัวเองดวย
ไมใชเพียงแตฝายการนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมใหเทานั้น แตทําใหนักศึกษาโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งนักศึกษาทีท่ าพระจันทรใหมีกิจกรรมรองรับเพื่อน ๆ ที่มาจากศูนยรงั สิตดวย เปนแนวทางเสริมเขาไป
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ในการเปดสอนภาคฤดูรอน นักศึกษาใน
โครงการพิเศษตาง ๆ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนไดในราคาถูกปกติดว ย ใชหรือไม
ประธานกลาววา เปนนโยบายที่มหาวิทยาลัยจะพยายามทํา หากไมมีขอขัดของในเรื่องตาราง
เรียนปกติของนักศึกษา ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปดูตรงนี้ เนื่องจากเปนวิชาของมหาวิทยาลัย จะไม
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จะรับทั้งหมด รวมทั้งนักศึกษาจากศูนยลําปางดวย เพราะรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง แจงวา ศูนย
ลําปางก็สนใจ นักศึกษาอาจจะมาอยูห อพักที่ศูนยรังสิตในระหวาง Summer

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง จุลสารธรรมศาสตร ฉบับเดือนตุลาคม 2551
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ไดจัดทําเอกสารตาง ๆ
ดังนี้
(1) จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 41 ฉบับที่ 14 ฉบับเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งหนาปกจะเปน
ผลงานวิจัยดีเดน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2551
(2) เอกสารฝายวิจยั มธ. เปดรับขอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2552 จากกองทุนวิจยั ของ มธ.
(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับหลายองคกรผลิตรายการโทรทัศน “พลเมืองคนกลา” เชิด
ชูผูกลาแหงสังคมไทยออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสทุกวันเสาร เวลา 15.30 น.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ
2.1.1 เรื่อง กองแผนงานขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองแผนงานเสนอขอเลื่อนระดับ น.ส.สิริพรรณ
เอกภัทรสกุล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 (ตําแหนงเลขที่ 1893) ระดับ 5 ขั้น 15,160 บาท
งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น อีก 1 ระดับ เปนระดับ 6
ขั้น 15,780 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ น.ส.สิริพรรณ เอกภัทรสกุล ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 สังกัดกองแผนงาน ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น อีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

2.1.2 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย

-9รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอเลื่อนระดับ
ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ระดับ 5 จํานวน 2 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่หนวยงานรับเรื่องดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- นายวชิระ รอตรวย (ตําแหนงเลขที่ 1544) ระดับ 5 ขั้น 14,860 บาท เปนระดับ 6
ขั้น 15,410 บาท ตั้งแตวนั ที่ 31 กรกฎาคม 2551
ตําแหนงบุคลากร
- น.ส.พรพรรณ จันทรแพทยรักษ (ตําแหนงเลขที่ 1648) ระดับ 5 ขั้น 15,760 บาท เปนระดับ 6
ขั้น 16,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 9 กรกฎาคม 2551
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ระดับ 5
สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จํานวน 2 ราย ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.1.3 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5347 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาโท-เอก
เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางวารสารศาสตร”
(2) จาง น.ส.เกศราพร ทองพุมพฤกษา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5347) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท สูงกวาวุฒิ 6 ขัน้ เนือ่ งจากมีประสบการณ
การสอนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปนเวลา 10 ป 8 เดือน 23 วัน ตั้งแตวนั ที่ 8 กันยายน 2540 - วันที่ 31
พฤษภาคม 2551 โดยขอใชเงินจากตําแหนงเลขที่ 5112 จํานวน 4,860 บาท มาพอกสมทบตําแหนงเลขที่ 5347
ซึ่งมีเงินเพียง 13,450 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5347 และจาง
น.ส.เกศราพร ทองพุมพฤกษา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

- 10 2.1.4 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอยาย
นายศรายุทธ สนธิหยัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล (ตําแหนงเลขที่ 5081)
ขั้น 12,330 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไดรับคัดเลือกไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาล
(ตําแหนงเลขที่ 5657) ขั้น 12,330 บาท กองกิจการนักศึกษา โดยโอนอัตราคาจางจากตําแหนงเลขที่ 5081 มาตั้ง
จายตําแหนงเลขที่ 5657 เปนการสับเปลี่ยนกัน ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย นายศรายุทธ สนธิหยัน พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
พยาบาล กองกิจการนักศึกษา ตามที่เสนอ

2.1.5 เรื่อง กองคลังขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองคลังเสนอขอกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5680 ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5680 เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานการบริหารมหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง พิจารณาปรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปการศึกษา 2552
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแถลงวา เนื่องจากเบี้ยประกันอุบัตเิ หตุนักศึกษาที่ใชอยูใน
ปจจุบันไดใชมาเปนเวลา 10 ปแลว ในปจจุบันนี้ฝายการนักศึกษาไดพยายามพิจารณาแลว แตก็ยังไมเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยตองการ และบริษัทประกันภัยก็จะขอปรับราคาเบี้ยประกันจึงไดนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการโครงการประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษาที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ในปการศึกษา 2552 ควรมี
การปรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จาก 100 บาท เปน 110 บาท เนื่องจากปที่ผานมานั้น มีบริษัทยืน่ เสนอราคา
ขอรับประกันอุบัติเหตุใหแกนักศึกษาจํานวนนอยและเสนอคาเบี้ยประกันในอัตราสูงกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ไวคือ 100 บาท มีเพียง 1 บริษัทที่เสนอราคา 100 บาท ประกอบกับภาวะเงินเฟอของประเทศ ทําใหโอกาสที่จะ
มีบริษัทยื่นเรื่องขอรับทําประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษาในอัตราเดิมยาก คณะกรรมการจึงไดปรึกษาหารือกัน
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เก็บอัตราคาเบีย้ ประกันฯ ดังกลาวยังหาขอสรุปไมไดวา ควรจะเก็บอัตราเดียวกันคือ 110 บาท ทุกชั้นป หรือเก็บ
เฉพาะนักศึกษาปที่ 1 เปนตนไป เพราะนักศึกษาในชั้นปที่ 2, 3, 4 จะติดขอระเบียบการลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยหรือไม
นอกจากนี้ยังพบกรณีที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษาแลว ไมไดรับการคุมครองอุบัติเหตุ เนื่องจาก
มิไดชําระเงินคาเบี้ยประกันไว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรใหนกั ศึกษาทุกคนที่พักการศึกษาไมวาจะดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ควรใหมีการชําระคาเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุทุกราย เหมือนกับการชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อเปนการคุมครองนักศึกษา เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
ประกันที่มกี ารพิจารณากันมากก็คือวาจะเก็บแตเฉพาะนักศึกษาป 1 เทานั้นหรือวาจะเก็บทุก
ชั้นป พรอม ๆ กัน ตั้งแตปก ารศึกษา 2552 สรุปงาย ๆ จะทําคลาย ๆ กับการเก็บคาหนวยกิต คือเก็บเฉพาะป
การศึกษา 2552 เทานั้นเปนตนไปหรือจะเก็บทุกชั้นปในปหนาเปนตนไป ซึ่งทางกองคลังไดหารือกับกอง
กิจการนักศึกษาแลวไดความดังนี้
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการประกันอุบัติเหตุใหขึ้นคาเบีย้ ประกัน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการเรียกรองคาสินไหมที่สูง และสภาพพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัยอยูชานเมืองเปนทําเลใกลเคียงถนน
ใหญจะเกิดอุบตั ิเหตุไดงาย แตคณะกรรมการฯ มีประเด็นวาการกําหนดอัตราเพิ่มจะผิดระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เพราะกําหนดไว
100 บาท
ในกรณีนี้หากเห็นชอบใหเก็บคาเบี้ยประกันเพิ่ม จะตองกําหนดระเบียบใหมเปนประจําป
การศึกษา 2551
2. กรณีที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษา ในปจจุบันไมมีการจัดเก็บคาเบีย้ ประกัน ซึ่งมีปญ
 หาวาเมื่อ
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุจะไมสามารถเบิกเงินประกันได คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหมีการเก็บเงินคาเบี้ย
ประกันกับนักศึกษาที่ลาพักศึกษาดวย
3. คณะกรรมการขอหารือวาเก็บคาเบี้ยประกัน จํานวน 110 บาท จะเก็บเทากันทุกชัน้ ป หรือ
เก็บเฉพาะนักศึกษาที่เขาใหม ซึ่งควรจะเก็บเทากันทุกชัน้ ป เพราะทําประกันอุบัติเหตุเปนรายป ไมใชการเก็บ
เงินคาหนวยกิต
อนึ่ง เงินกองทุนประกันอุบตั เิ หตุนกั ศึกษาจะมีเงินคงเหลือนอยลง เพราะมีการจายเงิน
ชวยเหลือนักศึกษาจํานวนมาก โดยที่มีเงินเหลือจากการทําประกันมาเขากองทุนนอยและคณะกรรมการฯ มี
ประเด็นวา การที่นักศึกษาเขารับการรักษาอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ ควรไปเบิกจายจากประกันรถยนต
ตามพระราชบัญญัติคุมครองฯ ไมใชเบิกจากบริษัทกอนควรจะเบิกในสวนเกินจากเบิกตาม พ.ร.บ. ซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งทีท่ ําใหบริษัทเรียกคาสินไหมในปตอไปสูง (ปการศึกษา 2551 ตองจายใหบริษัท 95 บาท)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 12 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. อนุมัติจัดเก็บคาเบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุแกนกั ศึกษา จาก 100 บาท เปน 110 บาท และเก็บใน
ปการศึกษา 2552 กับนักศึกษาทุกชั้นปหรือวาเก็บเฉพาะนักศึกษาทีเ่ ขาใหม
2. กรณีที่นกั ศึกษาลาพักการศึกษาแลว ไมไดรับการคุมครองอุบัติเหตุ เห็นควรใหนกั ศึกษาทุก
คนที่พักการศึกษาไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ควรใหมกี ารชําระคาเบีย้ ประกันอุบัติเหตุทุกรายเชนเดียวกับการ
ชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีที่ฝา ยการนักศึกษาเสนอคือ ขอปรับจาก 100 บาท เปน 110 บาท ทุก
คน ทุกชั้นป รวมทั้งนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาดวย เปนการเพิ่มอีก 10 บาท และเพิ่มกรณีที่นกั ศึกษาลาพัก
การศึกษาดวย ซึ่งเดิมไมตองประกัน ขณะนี้จะบังคับวา หากยังมีสถานภาพการเปนนักศึกษา ก็จะประกัน
อุบัติเหตุใหดว ย
2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เรื่องการขอปรับ 10 บาท ไมใชเปนเรื่อง
ใหญ แตมองไมเห็นประเด็นที่จะปรับ เพราะกรณี มธ. เก็บจากนักศึกษา 100 บาท จายใหบริษัท 95 บาท
ในขณะที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยเก็บจากนักศึกษา 100 บาท จายใหบริษัท 51 บาท และยังไดรบั การชดเชยใน
กรณีที่เกิดเหตุตาง ๆ มากกวา มธ. เชน เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ กรณี มธ. ได 150,000 บาท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 210,000 บาท คารักษาพยาบาล อุบัติเหตุจายครั้งละ 20,000 บาท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได 30,000 บาท
ในสวนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผลตอบแทนที่นกั ศึกษาไดดีกวาของ มธ. มาก และจายเพียง 51 บาท ดังนั้น
จึงไมมีประเด็นที่จะตองไปปรับคาเบี้ยประกัน ควรจะตองไปเจรจากับบริษัทประกันภัย แทนทีจ่ ะตองจายถึง
95 บาท ใหจายอยางมาก 55 บาท สําหรับคาเงินเฟอที่ปรับขึ้นมา ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยไมสามารถจะไปเจรจา
ได ตนเองยินดีรับไปเจรจาใหกับทางบริษทั ประกันภัย
ประธานกลาววา .ในหลักการขอปรับเปน 110 บาท เพราะฐานเดิม 95 บาท แตการประกัน
ในปหนานั้น ขอเชิญคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีรวมในคณะกรรมการโครงการประกันอุบัติเหตุ
แกนกั ศึกษา และรวมเจรจาดวย กรณีนเี้ ปนเงื่อนไขในการเจรจาในปตอ ไป ในกรณีของคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชียกขึน้ มา จะเปนขอสังเกตในการเปรียบเทียบตอนเจรจาสําหรับปหนาได
รองอธิการบดีฝา ยการนักศึกษากลาววา ตนเองก็ไมเห็นดวย และพยายามตรึงราคา 100 บาท
มาโดยตลอด ในปกอนหนานี้จะไดราคาประมาณ 80 บาท 85 บาท 90 บาท จึงมีเงินเหลือประมาณปละ 10 – 15
บาท มาเขากองทุนไว แตปทผี่ านมาราคาที่ต่ําสุดที่ไดมาคือ 95 บาท และผูที่ทําการเจรจาก็คือ รองศาสตรา-จารย
สุดา วิศรุตพิชญ จากคณะนิติศาสตร ซึ่งเปนผูที่อยูในวงการประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยโดยตรงไปเจรจาให
ขอเรียนวาปญหาของ มธ. กับของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นมีความแตกตางกัน เพราะจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยอยูในเมือง มธ. ออกไปอยูชานเมือง บริษัทประกันภัยจะพิจารณาวา ในปที่ผานมามีการเบิกคา
รักษาพยาบาล คาประกันเทาใด และที่ผาน ๆ มา จะเสมอตัวพอดี เพราะนักศึกษาของ มธ. มีอุบัติเหตุ

- 13 มาก รถจักรยานยนตเกิดอุบตั ิเหตุบอย มีการเบิกเงินเปนจํานวนมาก เพราะฉะนัน้ จึงใหราคาที่ถูกกวานี้ไมได
นี่คือปญหาในการเจรจา หากดูจากแนวโนมของ 3 ป ที่ผานมา กรรมการจึงเห็นควรปรับขึ้นไป 10 บาท ซึ่งได
ประเมินวา ในปหนาขั้นต่ําทีจ่ ะไดก็คือ 100 บาท แตหากคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะไดชว ย
เจรจาใหไดราคาต่ํากวานัน้ จะเปนเรื่องที่ดี
3. ประธานกลาววา เขาใจวาขอเสนอที่ผานมาอยูบนพืน้ ฐานของตัวเลข แตบังเอิญวา มธ. ไป
เบิกคารักษาพยาบาลสูงในปที่ผานมา นักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมไดขับรถจักรยานยนต แต
นักศึกษาของ มธ. ขับรถจักรยานยนตเกือบทั้งหมด จึงมีเหตุทํานองนี้เกิดขึ้น และปหนาอาจจะตั้งคนไปเจรจา
ขอใหลดลงมา อาจจะไดต่ํากวา 100 บาทก็ได แตขอหลักการในเรื่อง 110 บาท ซึ่งจะครอบคลุมไปอีก 2 – 3 ป
ประเด็นหนึง่ ที่จะขอฝากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา เปนขอสังเกตอยูในเอกสารเสนอที่
ประชุมคือ พยายามที่จะใหไปเบิกจากบริษทั ประกันภัยกอน หมายถึงประกันอุบัตภิ ัยจากรถกอนจึงจะมาบริษัท
ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งดูเหมือนจะเปนขอดีตอการเบิกคาสินไหมทดแทน แตในทางกลับกันจะมีปญหากับ
นักศึกษาของ มธ. เพราะการไปเครมกับบริษัทที่ประกันอุบตั ิภัยจากรถ หมายความวาตองไปลงบันทึกประจําวัน
ไวเปนหลักฐาน ตองไปแจงความดําเนินคดี ตองเสียเวลามาก กวาจะเครมได เพราะฉะนั้นในกรณีทเี่ ปน
อุบัติเหตุไมรายแรงเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือไมมีประกัน ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ มักจะใหกองทุน
รับผิดชอบไปเพราะนักศึกษาไมตองการเสียเวลาไปที่สถานีตํารวจคลองหลวงแจงความลงบันทึกประจําวัน
และตองไปรอการติดตอยาวนาน โรงพยาบาลจะพยายามอํานวยความสะดวกในแงนี้ เพราะฉะนัน้ ขอฝากไป
หารือกับกรรมการกองทุน ซึง่ เปน 2 เรื่อง ระหวางการไปเครมกับบริษัทเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหเสียคาเบี้ย
ประกันมาก หากไมใหเครมมาก ก็ไปเครมจากผูรับประกันภัยจากรถยนต ซึ่งจะมีขั้นตอนยุงยากมากในทาง
ปฏิบัติ ถาไมใชอุบัติเหตุที่หนัก โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ มักจะผานไปและมาเครมทางนี้แทนเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับนักศึกษา กรณีนี้เปนวิธปี ฏิบัติที่อภิปรายกันในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ใหไปทําความเขาใจกับกรรมการกองทุน โรงพยาบาลก็พยายามจะใชแนวทางนี้ หากเปน
อุบัติเหตุหนัก จะใหไปแจงความใหไปหาบริษัทประกันมารับผิดชอบกอน แตหากเปนอุบัติเหตุเล็กนอย อาจจะ
ไมตองเสียเวลาไปแจงความ ใหมาเบิกกับทางนี้
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา จะมี 2 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องของคาเบี้ยประกันและ
ประเด็นเรื่องความเสี่ยงของนักศึกษา มธ. เห็นดวยกับคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีวา อาจจะตองมี
กระบวนการเจรจา ซึ่งที่ประชุมไดขอสรุปแลว แตสว นที่สองซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุของ
นักศึกษา จะขอใหฝายการนักศึกษาติดตาม หากมีสถิติในเรื่องเหลานี้ จะมีวิธีรณรงคเพื่อลดในเรื่องอุบัติเหตุ
อยางไร มาตรการนี้เปนเรื่องที่สําคัญกวาที่มหาวิทยาลัยจะนําไปพิจารณา โดยปกติเรือ่ งอุบัติเหตุ เรือ่ งประกัน
หากมีการเบิกจายคาสินไหมทดแทนไดงาย จะทําใหมีการละเลยในเรื่องนี้ รวมทั้งในเรือ่ งความประมาทดวย
ประธานกลาววา ในปหนาจะพยายามขอลดเบี้ยประกันดวย ถาเปนไปได เพราะมีการ
รณรงคใหใชรถจักรยาน และไมสนับสนุนใหใชรถจักรยานยนตแลว รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาจะมี

- 14 ประเด็นนี้ไปเจรจาดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุนกั ศึกษา ปการศึกษา
2552 จาก 100 บาท เปน 110 บาท โดยเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปคอื ป 1, ป 2, ป 3 และป 4
และกรณีนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาทุกกรณี ตองเก็บคาเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุดว ย

3.2 เรื่อง รายงานการพิจารณาปรับแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. ....
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการแถลงวา ในเบื้องตนขอทําความเขาใจวา รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับนี้ไดเคยผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยไปแลวครั้งหนึ่ง ไดจดั สงไปให
รัฐบาล คณะรัฐมนตรีตามขัน้ ตอน และไดสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องไดอยูในขั้นตอนของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และไดมีขอสังเกตขอเสนอแนะกลับมาใหมหาวิทยาลัยหลายประการ และในชวงตนป
2550 นโยบายของรัฐบาลไดขอใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ พิจารณารางพระราชบัญญัติฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในสวน
ของ มธ. โดยนโยบายของอธิการบดีไดสั่งการใหสํานักงานนิติการดําเนินการศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และนําหลักการที่ดีที่มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
เหลานั้นมาพิจารณาปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนําเสนอคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตอไปนั้น
งานการคดีและรางระเบียบไดพิจารณาดําเนินการศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบกับขอเสนอและความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เลมเหลือง
แดง) รวมทั้ง ไดนําขอคิดเห็นจากการจัดใหมีการประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม ทั้งในสวน
ของบุคลากรและนักศึกษา รวม 3 ครั้ง มาใชเปนแนวทางในการปรับแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งขณะนี้ไดดาํ เนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีสาระที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่มีกําหนดไวราง
พระราชบัญญัติเลมเหลือแดง ดังนี้
(1) แกไขคําเรียกบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเดิมทีเ่ รียกวา เจาหนาที่มหาวิทยาลัย แกไขเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยในกํากับ
แหงอื่นและเปนคําที่ใชเรียกอยางเปนทางการที่ทางราชการใชอยู
(2) กําหนดใหมีบทบัญญัติที่แสดงความเปนมาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไว
ตามมาตรา 7 วรรคแรก กําหนดปณิธานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 วรรคสอง และกําหนดหลักการการ
บริหารงานตามมาตรา 8
(3) แกไขบทบัญญัติที่วาดวยวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยที่เดิมมีเพียงเรื่องการจัดการศึกษา
การทําวิจยั การใหบริหารทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเนนหนักที่การสราง พัฒนา

- 15 ประมวล และประยุกตองคความรูทั้งมวล จัดการศึกษา เผยแพรความรู สงเสริมและพัฒนาวิชาการ การทําวิจยั
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนสําคัญ ตามมาตรา 7
(4) เพิ่มเติมเรือ่ งการจัดการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษาอื่น ตามมาตรา 11
(5) กําหนดยกเวนไมนํากฎหมายที่วาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธมาใช แตไมยกเวนกฎหมายวาดวยประกันสังคม (มาตรา 12) ซึ่งเปนการแกไข หลักการตามราง
พระราชบัญญัติเลมเหลือง – แดง
(6) แกไขหลักการเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของขาราชการ ที่แต
เดิมกําหนดใหตองผานการประเมินเพื่อเขาสูการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไวทกุ กรณี
ในหลักการใหมกําหนดไวสามชวงเวลา คือ ชวงที่หนึ่งภายในสามรอยหกสิบหาวัน นับแต
วันที่พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ ไมตองประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ ชวงที่สองเกินกวาสามรอยหกสิบหา
วันแตไมเกินสามป ตองมีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ ชวงที่สาม ภายหลังจากนัน้ จะไดรับการเปลี่ยน
สถานภาพไดเมื่อมหาวิทยาลัยเห็นวาจะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย (มาตรา 97)
(7) กําหนดสิทธิของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพใหชัดเจนขึ้น โดยมีสิทธิดังตอไปนี้
7.1 ถือวาเปนการออกจากราชการเพราะราชการยุบเลิกตําแหนง มีสทิ ธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมาย (มาตรา 99)
7.2 มีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือประโยชนตอบแทนอืน่ ไมรอยกวาทีไ่ ดรับอยูเดิม (มาตรา 98)
7.3 มีสิทธิที่จะเลือกเปนสมาชิก ก.บ.ข. ตอไป โดยใหถือเปนไปตามกฎหมายกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (มาตรา 99 วรรคสาม)
7.4 ผูไดรับบํานาญไดรับการยกเวนไมตองเปนผูประกันตน แตไมตดั สิทธิที่จะประกันตน
(มาตรา 99 วรรคสี่)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้ยังอยูในกรอบของการเปนเรื่องทางเทคนิค กลาวคือ การที่
มหาวิทยาลัยพิจารณาเปนการพิจารณาหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดปรับแกรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปแลว และสอบถาม มธ. มาวา กรณีที่แกไขมานั้น มธ. มีความเห็นอยางไร จะยืนยัน
จะเห็นชอบหรือไม มหาวิทยาลัยก็ขอเวลาไปดูพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 7 ฉบับที่เพิ่งออกนอกระบบ
ในชวง 1 – 2 ปที่ผานมาที่ไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว และขอดูปญหาที่เกิดขึน้ จากการใช และไดสรุป
แกไขมาดังทีป่ รากฏดังเอกสารนี้โดยนําไปประชาพิจารณ 3 ครั้ง ที่ทาพระจันทร ศูนยรังสิต และประชาพิจารณ
กับนักศึกษาอีกครั้งแลวนําขอสังเกตที่ไดมาปรับอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนีจ้ ึงนําเสนอ ก.บ.ม. เพื่อใหพจิ ารณา และ
จะเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป แตยังเปนการพิจารณาในเชิงเทคนิคของกฎหมายวา ควรจะเขียนอยางไร
รายละเอียดควรจะเปนอยางไร เพราะประเด็นในการตัดสินใจวา จะยืนยันเสนอเขาสภาผูแทนราษฎรหรือไมนนั้

- 16 เมื่อรางเสร็จจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับจาก มธ. ไปแลวคง
จะไปพิจารณาอีก 2 – 3 เดือน จึงจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งไมใชรัฐบาลเดียวกันกับรัฐบาลที่ มธ. เสนอ
กฎหมายไปครั้งแรก เปลี่ยนมา 3 รัฐบาลแลว ตั้งแต มธ. เสนอกฎหมายนี้ไป คณะรัฐมนตรีจะสอบถามกลับมาที่
มธ. อีกครั้งวา จะยืนยันหรือไม กรณีนนั้ จะเปนการพิจารณาในเชิงหลักการอีกครั้งหนึง่ ซึ่งเขาใจวาขัน้ ตอนใน
เชิงหลักการจะมาถึงประมาณกลางปหนา ขณะนีย้ ังอยูใ นกรอบของการพิจารณาในเชิงเทคนิค จึงเสนอขอความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมวา กรณีที่ไดมกี ารปรับแกไปตามนี้จากการรับฟงความคิดเห็นและการดูพระราชบัญญัติ
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาทั้ง 2 แหงนัน้ เห็นวาจะมีการปรับแกไขในเชิงเทคนิคตามที่ไดสรุปไว 7
ประการ ตามเอกสารเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวา ใหสงออกไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได จะได
ยุติประเด็นในเชิงเทคนิคกอน จะไดทําใหเสร็จเปนรางที่สมบูรณและสงกลับไปที่คณะรัฐมนตรี เพือ่ จะไดมี
โอกาสทบทวนหลักการอีกครั้งหนึ่งวา ตอนนั้นคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอยางไรวา จะใหสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะฉะนั้นจะใหสอบถามมหาวิทยาลัยหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจะบอกวา บรรยากาศในทางการเมืองไมเหมาะสม งบประมาณรัฐบาลยังมี
ภาระมาก อาจจะไมเสนอคณะรัฐมนตรีกไ็ ด แตตองจบในเชิงเทคนิคในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกานี้
กอน เปนเรื่องที่ขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบตอไป
2. ประธานสภาขาราชการกลาววา ขอสอบถามใน 4 ประเด็น ดังนี้
(1) เรื่องชื่อของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย คือ สภาขาราชการ จะเปลี่ยนเปนสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในรางจะเขียนเหมือนกับตกคําวาสาย จะเขียนวาสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ
เหมือนกับตกคําวาสาย ในทุกขอความที่มีเรื่องนี้
(2) เรื่องบทเฉพาะกาลที่เกีย่ วกับตําแหนงที่เปนตําแหนงบริหารที่อยูประจํา เชน หัวหนา
สํานักงานอธิการบดี และกลุม ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน ในรางฉบับนี้ตาม
หลักการเดิมก็คือ จะตองแสดงความจํานงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 3 ป แตจากการรับฟงความคิดเห็น
หลายครั้งและจากที่เคยรับฟงอธิการบดีกลาวไววา เรื่องนีอ้ าจจะมีการปรับแกในเรื่องที่ไมจําเปนจะตองใหออก
นอกระบบในทันที คือ จะใหเลือกไดเหมือนกับขาราชการทั่วไป เพราะพระราชบัญญัติออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหออกเฉพาะในกลุมผูบริหารที่มาจากการสรรหา ถาผูบริหารที่เปนประจํา จะใหเลือกได
ขณะนีแ้ มจะไมไดออกนอกระบบ พนักงานมหาวิทยาลัยก็ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนางานได เพราะฉะนัน้ ในทางกลับกันเมื่อออกนอกระบบนั้น ตําแหนงเหลานี้อาจจะ
ไมจําเปนทีจ่ ะตองออกนอกระบบก็ได
(3) เรื่องวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอทราบเหตุผล เพราะในเรือ่ งของวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย คือ 3 ป แตกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 2 ป เหตุใดจึงไมใหมวี าระเทากันในการดํารงตําแหนงแตละครั้ง
(4) ในมาตรา 20 (6) ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขอนีก้ ําหนด

- 17 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยได 2 ตําแหนง แตระบุไวชัดเจนวา เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยอมแสดงวา ผูที่ไมไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยคือ เปนขาราชการ จะไมมีสิทธิไดเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใชหรือไม ทั้ง ๆ ที่ในสวนของอาจารย รวมถึงอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
เหมือนกับใน 2 ขอนี้มีความขัดแยงกัน
หัวหนางานการคดีและรางระเบียบกลาววา ในประเด็นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
สนับสนุนวิชาการ ความจริงก็เปนไปตามทีป่ ระธานสภาขาราชการอภิปราย แตขอความนั้นโดยความตั้งใจคือ
ตองการจะใหสั้น จึงตัดคําวา สาย ออก แตในบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จะกลาวถึงสมาชิก
วา มาจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ประธานกลาววา ถาเปนเชนนี้กย็ ังคงเอาไวเชนเดิม จะไมมีคําวา สาย แตเมื่อกลาวถึงคนจะมี
คําวาสายดวย แตชื่อสภาพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ ไมมีคําวา สาย เปนความตั้งใจ
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการกลาววา ในประเด็นวาระของนายกสภามหาวิทยาลัยกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนัน้ เขาใจวาในปจจุบันวาระการดํารงตําแหนงไมเทากันอยูแลวก็คือ นายกสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดวาระไว 3 ป และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว 2 ป นํารูปแบบปจจุบนั มาใสไว
ประธานกลาววา เขาใจวา ปจจุบันนีว้ าระของนายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะมีวาระ 2 ปเทากัน แตไมคอ ยแนใจวา มีรูปแบบของมหาวิทยาลัยอืน่ ทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองการใหเกิดความเหลื่อมกัน และ มธ. ไปลอกมาหรือไมเทานั้น และคําวาเทากัน จะมีความยากตรงที่วา จะให
เปน 2 ป หรือ 3 ป กรณีนี้จะกลับมาตามเดิม คือ 2 ป ใชหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการกลาววา ในประเด็นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกามีขอสังเกตวา
วาระควรจะเทากัน เพื่อมิใหเหลื่อมกันมาก
ประธานกลาววา ในปจจุบนั มีวาระ2 ป ก็จะไดแกไขใหเปน 2 ป เหมือนเดิม จะมีปญหาบาง
คือ เร็วเกินไป แตหากเปน 3 ป จะเปนการเปลี่ยนหลักการของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด คอนขางจะเปนเรื่อง
ใหญ ดังนัน้ ควรจะเอาตามเดิมคือ วาระ 2 ป ทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สวนประเด็นเรื่องสิทธิในการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น เปนอยางที่สัมพันธกับ
ประเด็นที่ 2 ขอแขวนไวกอน เพราะประเด็นที่ 2 บังคับทั้งหมด ใหขาราชการสายสนับสนุนวิชาการชั้นผูใหญ
ตั้งแตระดับหัวหนางานตองเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 3 ป จะวางหลักไววา เมื่อมีการ
เลือกตัวแทนเขาไปในสภามหาวิทยาลัยนัน้ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพแลวเทานั้นที่จะเขา
มาได ไมใหขาราชการเขามา เพราะบังคับใหทุกคนที่เปนขาราชการชั้นผูใหญเปลี่ยนสถานภาพทั้งหมด ซึ่งถา
ไปปรับเรื่องหัวหนางาน อาจจะตองไปดูตรงนี้ตอไปดวย ขอแขวนประเด็นนี้ไวกอนเปนประเด็นทีส่ ัมพันธกัน
3. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา มีขอ ระบุวา คณะและวิทยาลัย ทําหนาที่จดั การศึกษา
ใหปริญญาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบันมีหนาที่ทําการวิจยั และใหบริการวิชาการ แต ณ ปจจุบนั
นี้สถาบันภาษาไดเปดหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร ไมทราบวา กรณีจะคานกันหรือไม แตหลักสูตรปริญญา

- 18 โทที่เปดอยูกด็ าํ เนินการมานานมากแลว ขอสอบถามวา จะจัดการอยางไร
ประธานกลาววา กรณีที่เปนอยูเดิมก็เปนตอไปโดยใหสวนราชการทัง้ หลายในมาตรา 90
สวนราชการเดิมและหนวยงานที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเปนหนวยงานตอไปจนกวาจะมีขอ กําหนด มหาวิทยาลัยคง
จะเดินตามแนวทางนี้ ขอความนี้ไมไดตางจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปจจุบนั แตไป
ตีความกันโดยอาศัยมติสภามหาวิทยาลัยวา ทําได อนุมัติเปดการเรียนการสอนไปแลว เพราะฉะนัน้ สิ่งที่ไดทํา
มากอนหนานี้ จะไดรับความคุมครองตามเดิม
4. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในมาตรา 27 ใหมีคณะกรรมการผูบริหาร
มหาวิทยาลัย นาจะใชคําวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไมตองมีคําวา “ผู” และเรื่องตําแหนงทาง
วิชาการในมาตรา 73 กําหนดใหบุคคลใดที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือ
ศาสตราจารยพิเศษ ใหมีสิทธิใชตําแหนงดังกลาวเปนคํานําหนานามเพือ่ แสดงวิทยฐานะไดตลอดไป ในบรรดา
ตําแหนงเหลานี้จะมีตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดวย เขาใจวาตอนที่ใหมีศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ เพราะไม
สามารถใชศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย นําหนาไปจนตลอดได ผูที่เกษียณอายุราชการแลวก็ตองแตงตั้ง
ุ
เปนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ แตขณะนี้ถาอนุญาตใหใชคํานําหนานามไดตลอด จะตองมีศาสตราจารยเกียรติคณ
อีกตอไปอีกหรือไม
ประธานกลาววา ในประเด็นหลังหลักการเปนไปตามที่รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
อภิปรายมา มธ. ไมไดแตงตัง้ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ มาเปนเวลานานมากแลว เพราะเห็นวาเปนศาสตราจารย
ไปตลอด แตในพระราชบัญญัติของหลายมหาวิทยาลัย ถึงแมหลักการจะเปนเชนนีก้ ย็ ังคงตําแหนงนี้ไว
เพราะฉะนั้น จึงเขียนเอาไวโดยลอกับของเดิมของ พระราชบัญญัติ มธ. และลอกับมหาวิทยาลัยอืน่ ทีอ่ อกนอก
ระบบ เพื่ออาจจะตองมีกรณีทํานองนี้ขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง แตก็ตระหนักในหลักการที่ไดเปลี่ยนไปแลว และ
มธ. ก็ไมไดแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ เปนเวลานานพอสมควรแลว เพราะทราบวาเปนศาสตราจารย เปนไป
จนตลอดชีวิต
สวนประเด็นของคณะกรรมการผูบริหารมหาวิทยาลัย เขาใจวาเคยอภิปรายในชั้นการ
ประชาพิจารณ ขอหารือผูอํานวยการสํานักงานนิติการวา ตกลงตัดคําวา คณะกรรมการผูบริหารมหาวิทยาลัย ให
เปนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จะไปทับซอนหรือไปตรงกับความอื่นที่ใชแลวในชื่อทํานองนี้ในสวน
อื่นหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการกลาววา จะมีปรากฏอยูท ี่เดียวในมาตรา 27 หากเห็นควรใหตัด
ก็สามารถตัดได
ประธานกลาววา ถาเชนนัน้ ก็ขอใหตัดคําวา ผู ออกไป จะไดไมตองเปลี่ยนอะไรมาก
5. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา มีเรื่องหนึ่งที่คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีเคยทําเรือ่ งเสนออธิการบดีแลว ยังไมไดตกลงกันคือ เรื่องตําแหนง “ธรรมศาสตราภิธาน” เดิมที่เสนอไป
นั้นจําไมไดวาชื่ออะไร และอธิการบดีไดสง เรื่องกลับมา ซึ่งคณะจะเสนอใหม เปน “ธรรมศาสตราภิธาน”

- 19 กลาวคือ คณะตองการจะไดบุคคลภายนอกที่มีความเชีย่ วชาญมีความโดดเดนมาชวยคณะ เปนระยะเวลา
สั้น ๆ 2 – 3 ป เขามาชวยแนะนําในเรื่องงานวิจยั หรือ Project ที่สําคัญ ๆ จึงตองการจะมีโครงการตรงนั้น และ
อีกกรณีหนึ่งคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมีและไดรบั ความสนับสนุนจากภาคเอกชนก็คือ เรื่อง Share
Professor Ship ไมทราบวา ลักษณะเชนนีจ้ ะตองมีปรากฏในพระราชบัญญัติหรือไม
ประธานกลาววา โดยหลักการแลว อาจจะไมตองใส ใหเปนเรื่องของสภามหาวิทยาลัยใช
ดุลยพินิจออกขอบังคับตามอํานาจหนาที่ เดิมที่มหาวิทยาลัยสงคืนไป เพราะบังเอิญคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีใชชื่อวา ธรรมศาสตราจารย ซึ่งมีขอบังคับวาดวยธรรมศาสตราจารย ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดเอาไวเมื่อ
ประมาณเกือบ 10 ปมาแลว และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนธรรมศาสตราจารย ไปแลว หากตั้งขึ้นมา จะไปซ้ํากับมหาวิทยาลัย จึงสงกลับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และแจงไปวา
กรณีนี้มีขอบังคับแลว เฉพาะชื่อธรรมศาสตราจารย แตงตั้งไมได จะตองแตงตั้งตามขอบังคับนั้น แตกรณีทจี่ ะ
เสนอมาเปนธรรมศาสตราภิธาน เหมือนกับ ศาสตราภิธานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยหลักการ
มหาวิทยาลัยไมมีขอขัดของ จะสนับสนุน แตเนื่องจากใชชื่อที่เปนชื่อกลาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนัน้
เพื่อใหมกี ติกาบางอยางรองรับดวย อาจจะตองไปออกเปนขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย และเปดเอาไววา ถา
คณะใดจะขอตั้งลักษณะนี้ จะตองปฏิบัติตามเกณฑอยางไร คงเขียนใหสอดคลองกับ Share Professor Ship ของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่คิดเอาไว และคงจะตองเปดใหคณะอื่นใชไดดวย ถาเขาเงื่อนไขตามนี้โดยขอ
อนุมัติสภามหาวิทยาลัยเปนกรณี ๆ ไปในการตั้ง เห็นวาคงไมขัดของ จะขอตอบคําถามก็คือโดยพระราชบัญญัติ
นี้ ขอบังคับในลักษณะเชนนีส้ ามารถทําไดอยูแลว แมพระราชบัญญัติปจจุบันก็ทาํ ได เดิมที่ติดนัน้ จะเรียกชื่อ
อยางไร จะไปซ้ํากันเทานั้น
6. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกลาววา หนวยงานที่มีลักษณะการ
บริหารงานโดยเฉพาะที่มีระเบียบของตัวเอง เชน วิทยาลัยนวัตกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เขาใจวา ในพระราชบัญญัติใหมไมไดระบุถึงโดยเฉพาะ เห็นวาโครงสรางการ
บริหารงานขางในก็ไมเหมือนกัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ ไมมีคณะกรรมการประจํา แตมีคณะกรรมการ
บริหารแยกออกมาและมีคณะกรรมการอํานวยการซอนลงไปอีกระดับหนึ่ง ไมทราบวาสถานภาพตอไปของ
คณะหรือหนวยงานเหลานี้จะเปนอยางไร รวมทั้งสถานภาพที่เปนอยูท ุกวันนี้ของบุคลากร ก็มีสถานะเปน
เจาหนาที่ มิไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนหนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ขึ้นเอง และในบรรดาหนวยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเองเหลานี้มีลักษณะการบริหารแยกจากกันเปน
2 กลุม กลุมหนึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร อิงระเบียบมหาวิทยาลัยเปนหลักในการบริหาร
จัดการ กลุมวิทยาลัยนวัตกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ สถาบัน SIIT. มีระเบียบฯ ของตัวเองโดยเฉพาะ
และบริหารโดยอิสระ การตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหมฉบับนี้เปนการนํามหาวิทยาลัยและ

- 20 ทุกหนวยงานใหออกไปเปนหนวยงานที่บริหารงานอยางอิสระตามแบบอยางของสถาบัน SIIT. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรม ดังนั้น ตอไปนีจ้ ะมีโครงสรางการบริหารงานที่เปนอิสระ
สูงมากในระดับมหาวิทยาลัย มิใชในระดับคณะตามที่เปนอยู หากจะมีคําถามวา หนวยงานที่เปนอิสระกอนหนา
นี้จะไดรับผลกระทบหรือไม ขอเรียนวาขึน้ อยูกับสภามหาวิทยาลัย เขาใจวาสภามหาวิทยาลัยจะเห็นวา ระเบียบ
ของสถาบัน SIIT. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรม ที่ออกไวรวมทั้งระเบียบ
ของสํานักงานจัดการทรัพยสินดวย นาจะเปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยไดไตรตรองมาแลววา มีความเหมาะสม
และไมปรับเปลี่ยน แตหากสภามหาวิทยาลัยจะปรับเปลีย่ น โดยเห็นวาเหมือนกันทั้งหมดแลว ก็ทําให
เหมือนกันกับหนวยงานอืน่ ดวย เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตหากสอบถามความเห็นตนเอง เห็นวาสภามหาวิทยาลัย
นาจะมีคําตอบอยูวา หนวยงานเหลานี้ไดผานการไตรตรองผานการแกไขระเบียบฯ มาระดับหนึ่งจนมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะภารกิจอยูแลว เพราะฉะนัน้ ใหทําตามทีท่ ํามาโดยไมตอ งปรับเปลี่ยนแกไข
ระเบียบฯ หลักการควรจะเปนเชนนัน้ เพราะระเบียบฯ ที่มีอยูเดิมจะใชไดตอไป จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะมี
การแกไขระเบียบ ขอบังคับ ในเรื่องเหลานี้ หากเห็นวาควรจะตองแกไข
7. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขออภิปรายสืบเนื่องในเรื่องประเด็นของหนวยงานที่
ขณะนีเ้ ปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 44 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหคณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งในคณะเหลานี้ อธิการบดี
เปนประธาน ในขณะที่มาตรา 101 ซึ่งเปนบทเฉพาะกาล กําหนดใหกรรมการที่มีอยูในปจจุบันคือ กรรมการใน
คณะ ในวิทยาลัย ยังคงเปนอยูจนกวาจะหมดวาระ เมื่อหมดวาระแลวตองใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
แปลวา อธิการบดีตอไปจะไมเปนประธานในหนวยงานอิสระเหลานี้ใชหรือไม จะมอบใหคณบดีเปนแทน หาก
ตีความเชนนั้น จะขอความชัดเจนในประเด็นนี้ตอไปคือ ในความอิสระนั้นจะถูกเปลีย่ นไปตามกฎหมายนี้
ประธานกลาววา มาตรา 105 กําหนดวา หากสภามหาวิทยาลัยไมไดออกระเบียบ ขอบังคับ
ใหม ใหถือวาระเบียบขอบังคับที่ออกอยูนนั้ ใชได เพราะฉะนั้น ภายใน 3 ป สภามหาวิทยาลัยคงจะ Reconsider
ในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ ขอเรียนวา แมกระทั่งเปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่เปนอิสระ อธิการบดีก็
ไมไดเปนประธานทุกหนวย อธิการบดีไมไดเปนกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ไมไดเปนประธาน
กรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร ไมไดเปนประธานกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนม
ยงค มีแตระเบียบขอบังคับเดิมที่เขียนไวกอนหนานี้เทานัน้ ที่จะใหอธิการบดีเปนประธานกรรมการอํานวยการ
สถาบัน SIIT. ประธานคณะกรรมการอํานวยการคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และเปนประธาน
กรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรม นอกเหนือจากทีก่ ลาวมาก็ไมไดเปน เพราะฉะนั้น เปนหนาที่ที่สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตอง Reconsider เรื่องนี้ภายใน 3 ป ที่กฎหมายใหไว หากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเห็นวา รูปแบบนั้นถูกตองแลว ดีแลว กรณีสถาบัน SIIT. มีเหตุผลสนับสนุนก็คือ เปนกรรมการไตรภาคี
ระหวาง มธ. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาเศรษฐกิจแหงชาติญี่ปุน เพราะฉะนัน้ ควรจะตองเปน
อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการแทนทีจ่ ะเปนผูอํานวยการสถาบัน ซึ่งมีสถานะต่ํากวา

- 21 ผูอํานวยการ KEIDANREN ของประเทศญี่ปุน หรือต่ํากวาประธานสภาอุตสาหกรรมฯ หรือกรณีของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกับวิทยาลัยนวัตกรรมนั้น อาจจะเปนประเด็นทีค่ วรจะตองไปพิจารณากัน
อีกครั้งหนึ่ง ซึง่ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองพิจารณาภายใน 3 ปวา ควรจะตองใชรูปแบบอยางไร แต
ใน 3 ปนั้น ระเบียบนั้นยังใชไดจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมติสภามหาวิทยาลัย
8. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา กรณีการโปรดเกลาฯ ตําแหนงศาสตราจารย ขอปรึกษาวา
ในกรณีที่มีศาสตราจารยโอนมาจากตางประเทศ ซึ่งไดรบั ตําแหนงศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ
แลว เมื่อมาอยูใ นประเทศไทย จะมาเปนอาจารยที่ มธ. จะยังคงไดรับตําแหนงลักษณะเชนนั้นตอไปหรือไม และ
หากเห็นวามีคุณสมบัติครบถวน ลักษณะเชนนี้จะตองขอโปรดเกลาฯ หรือไม หรือควรจะมีลักษณะ
ศาสตราจารยที่สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติไดโดยที่ไมตองสงไปโปรดเกลาฯ ควรจะมีหรือไม เชน อาจจะ
เปนศาสตราจารยประจํา มธ. หรือศาสตราจารยประจําคณะ
ประธานกลาววา ประเด็นแรกคือ หากบุคคลใดก็ตามที่เปน Professor ในมหาวิทยาลัย
ตางประเทศพอใจกับความเปน Professor ของตัวเองอยูเชนนั้น ก็ไมตอ งไปโปรดเกลาฯ แมจะมาที่ มธ. แลวก็
ตาม หากใชชอื่ คํานําหนานามวา เปนศาสตราจารย ก็ตองอธิบายตามที่ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ เรียกตัวเอง
วา ศาสตราจารย เพราะทานเปนศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยในประเทศ Canada ก็เรียกไปโดยไมไดรับการ
โปรดเกลาฯ เพราะเปนระบบการแตงตั้งของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แตหากทานใดประสงคจะเปนศาสตราจารย
ของระบบมหาวิทยาลัยไทย จะตองโปรดเกลาฯ ตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอโปรดเกลาฯ เดิม
กอนหนานี้ มธ. มีคณะซึ่งจัดตั้งมาเปนเวลานานพอสมควรแลว และมีระบบการใหตาํ แหนงศาสตราจารยไป
แลวอยูคณะหนึ่งก็คือ สถาบัน SIIT. ซึ่งขณะนี้มีตําแหนงที่เรียกวา ศาสตราจารยแหงสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 2 คน ในชวง 3 ปที่ผานมาพยายามจะปรับระบบใหเขากับระบบของมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนอิสระ
มากขึ้น ก็ไดดาํ เนินการใหสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธรสงศาสตราจารยประจําทั้ง 2 คนมาเขา
กระบวนการของมหาวิทยาลัยเพื่อจะพิจารณาผลงานและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อเสนอขอโปรด
เกลาฯ ตอไป ขณะนี้ศาสตราจารยของสถาบัน SIIT. ทั้ง 2 ทาน ใชคํานําหนานามวา ศาสตราจารย แตยังไมได
โปรดเกลาฯ และมหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการขอโปรดเกลาฯ หากสอบถามวา ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมี
ศาสตราจารยของตัวเองที่ไมตองโปรดเกลาฯ หรือไม ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยคงไมทําเชนนัน้ เวนแตจะทํา
เปนตําแหนงธรรมศาสตราภิชาน ตามที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอภิปรายมา หรือธรรม
ศาสตราจารย ซึ่งเปนเรื่องภายในของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ แตในอนาคตนั้น ตําแหนงศาสตราจารยของ มธ.
ทั้งหมดจะเปนตําแหนงที่อยูในระบบคือ นําความกราบบังคมทูลโปรดเกลาฯ ทั้งสิน้ จะขอยอนกลับไปประเด็น
ที่ประธาน สภาขาราชการเสนอไววา ผูที่จะออกนอกระบบที่กําหนดวา ภายใน 3 ป ตองเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้น รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลไดหารือในประเด็นนี้มากอนแลววา มีการพูด
กันมากวา นาจะเปนเฉพาะตําแหนงทีเ่ ปนตําแหนงบริหารหลัก หากไมเปลี่ยนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว จะ
บริหารยาก เพราะเปนคนสองระบบ ในพระราชบัญญัติใหมนี้ระบุลงไปถึงหัวหนางาน จะขออนุญาตตัดคําวา

- 22 หัวหนางานออก ใหเฉพาะอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และผูอํานวยการกอง
เทานั้น ระดับหัวหนางานอาจจะทิ้งเอาไว เพราะใหโอกาสเลือกได มิใชตําแหนงที่มีอาํ นาจในการบริหารชัดเจน
เหมือนกับผูอํานวยการกอง ขอตัดในสวนหัวหนางานออกไปเพื่อที่จะไดไมกระทบกับคนมาก ความจริงก็ไม
คอยกระทบเทาใด ขอเรียนวาดวยระบบเกือบจะไมมีปญหาอะไรแลว จากที่ 7 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบไป
ในปที่แลว ก็พยายามจัดการกันจนกระทั่งขอกําหนดตาง ๆ ไมคอยมีผลกับบุคลากรมาก บังเอิญหัวหนางานมีอยู
ทุกหนวยงาน ทุกคณะจะมีหวั หนางาน 4 – 5 คน และสํานักงานอธิการบดีก็มีหวั หนางานอยูหลายสิบคน ไม
บังคับก็จะเปลีย่ นอยูแ ลวโดยสภาพโดยเงื่อนไข หากบังคับเปลี่ยนทั้งหมด อาจจะเปนปญหา จะขอตัดออกไป
ในมาตรานีก้ ็คือ ตัดตําแหนงหัวหนางานออกไป คงไวเฉพาะผูอํานวยการกองขึ้นไป และเลขานุการคณะ/
สถาบัน/สํานักเทานั้น หากทีป่ ระชุมไมขัดของ รวมทั้งประธานสภาขาราชการ จะขอตัดประเด็นนี้ออกไป เปน
ความเห็นที่มีการกลาวถึงในชั้นประชาพิจารณมากตามทีป่ ระธานสภาขาราชการกลาวถึง จะกลาวในความรูสึก
หวงใยวา ตัวเองจะถูกบังคับใหออกจากความเปนขาราชการ เมื่อมาถึงขณะนี้ขอเรียนวา ไมคดิ วาบุคลากรจะ
กลัวเรื่องการออกนอกระบบราชการ แตคิดวาจะไดประโยชนมากกวา ในกรณีที่ออกนอกระบบราชการ แตมีผล
ทางจิตวิทยา การไปบังคับคนจํานวนมากนั้น อาจจะไมถูกตอง หากดีจริง ก็จะมาเอง จึงขอตัดหัวหนางาน
ออกไป ตนเองมีความมั่นใจวา คนจะมามากเพราะจะไดเงินเดือนมากขึน้ และไดสิทธิทุกอยางเหมือนเดิม แต
เพื่อความสบายใจของคนจํานวนมาก ก็จะตัดตําแหนงหัวหนางานออกไป แตหลักการในประเด็นการคัดเลือก
คนมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสายที่เปนตัวแทนสายสนับสนุน ยังขอคงเอาไวเหมือนเดิมวา เฉพาะคน
ที่อยูในระบบใหมท่จี ะมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบใหมเทานั้น กรณีนี้เปนประเด็นทีข่ อปรับ
เปลี่ยนไปจากเดิม ขอใหผูอํานวยการสํานักงานนิติการไปแกไขตามนี้ดว ยกอนทีจ่ ะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป รวมทั้งการแกไขชื่อคณะกรรมการผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยการตัดคําวา “ผู” ออก
9. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หากพิจารณาจากเอกสารในหนา 2 หัวขอ 7 ในหัวขอนี้
ระบุวา กําหนดสิทธิของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพใหชัดเจนขึ้น โดยมีสิทธิดังตอไปนี้ ขอ 7.1 ถือวาการออก
จากราชการ เพราะราชการยุบเลิกตําแหนงมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย และเมื่อโยงเขามาใน
มาตรา 99 สมมติ นาย ก.ยอมเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน หลังจากออกนอกระบบ ในวรรคสองไดกําหนดถึง
ลูกจางของสวนราชการ ซึ่งไมทราบวาจะครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยดวยหรือไม หากออกนอกระบบ
ราชการ ก็จะไดรับ ซึ่งจะรวมถึงบํานาญดวยหรือไม
ประธานกลาววา ในมาตรา 99 วรรคสอง ระบุเฉพาะลูกจาง ไมระบุถงึ ขาราชการ ซึ่งอยูใน
วรรคหนึ่งแลว หากเปนลูกจาง จะไดบําเหน็จอยางเดียว หากเปนลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงการคลังไม
มีสิทธิไดรับบํานาญ
10. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในประเด็นผูอํานวยการกองและเลขานุการคณะ/สถาบัน/
สํานัก ยังคงระบุใหออกนอกระบบนั้น ขอใหศึกษาจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 7 แหงที่ออกนอก
ระบบราชการไปแลวดวยวา ถือปฏิบัติอยางไร เพราะยังตองการใหเหมือนกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ในกรณี

- 23 มหาวิทยาลัยบูรพา ยังคงไว และใหตัดสินใจเอง จากการที่ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยบูรพา สวนใหญผูอํานวยการ
กองจะออกทั้งหมด ยกเวนผูอ ํานวยการกองบางกลุมที่อายุราชการยังนอย ก็ยังรอระยะเวลาอีกเล็กนอย เพื่อให
ไดบํานาญมากขึ้น กรณีนั้นเปนผลประโยชนในสวนที่จะตัดสินใจ แตเห็นวาเปนสิ่งที่ดีที่เปดโอกาสใหมีโอกาส
ตัดสินใจในลักษณะของขาราชการประจําที่ตองอยูในตําแหนงหนาที่เชนนั้นตลอดไป
อีกประเด็นหนึ่งที่อธิการบดียังไมไดตอบในเรื่องนี้ ก็คือ เรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แสดงวาพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้นที่จะเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยได ผูที่เปนขาราชการไมมีสิทธิเปนได
เห็นวาเรื่องนีน้ าจะแกไขใหเหมือนกันกับในตําแหนงของอาจารย
ประธานกลาววา คําถามหลังไดตอบไปแลววา ใช เฉพาะคนที่อยูใ นระบบใหมเทานั้นที่จะ
ไปเปนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบใหม ตองเปนผูท ี่มีสิทธิหนาที่
เหมือนกับคนอื่น ๆ ผูที่มีสิทธิหนาที่พิเศษแตกตางออกไปคือ ยังคงสถานะเปนขาราชการอยู ก็ไมควรจะเขามา
บริหารมหาวิทยาลัยนอกระบบ หลักคิดเปนเชนนัน้ ประเด็นนี้ตอบไปแลว ประเด็นเรื่องจะรวมหัวหนางานหรือ
ผูอํานวยกองหรือไม เห็นวาในชั้นนีย้ ังหาขอยุติไดยาก หากไปดูมหาวิทยาลัยอื่น อาจจะตอบวา กรณีจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีออกคนเดียว คณบดีไมไดออก มหาวิทยาลัยมหิดล บังคับใหออกทั้งหมดในระดับ
ผูบริหารทั้งหมด ไมมีเกณฑแนนอน ตองกลับไปดูวาเหตุผลที่อยูเบื้องหลังคืออะไร เหตุผลที่อยูเบื้องหลังก็คือ
หากมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลว จะมีชะตากรรมบางอยางรวมกันทีจ่ ะตอง
ชวยกันบริหารใหดี ดังนั้น จึงเรียกรองวา ผูบ ริหารทุกคนควรจะตองลงเรือลําเดียวกัน จะเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ สถานภาพของคนจะขึน้ อยูกับฝมือของผูบริหารในการบริหารกองทุนพนักงาน หากบริหารไมดี ทําให
เงินกองทุนพนักงานเหลือนอยจนจัดสวัสดิการไดไมเพียงพอ ผูบริหารก็จะเดือดรอนดวย เพราะก็อยูในกองทุน
นี้ดวย นี่คือวิธีคิดที่อยูขางหลัง กรณีของ มธ. กอนหนานี้จะเขมงวดกับเรื่องนี้มากถึงขนาดวา หัวหนางานใหมา
ลงเรือลําเดียวทั้งหมด ในครั้งนี้ก็บอกวาหัวหนางานไมตอ งลงเรือก็ได หากสวนใดดีก็อยูตรงนั้น เพราะมีจํานวน
คอนขางมาก และเห็นวาหัวหนางานอาจจะไมมีสวนในการบริหารตรงเหมือนกับผูอ ํานวยการกอง จึงคงเอาไว
ใหผูอํานวยการกองทุกคนตองมาอยูในเรือลําเดียวกัน และหากบริหารไมดี เงินกองทุนเหลือนอย จะตองรับผล
นี้ดวยกัน ซึ่งเปนวิธีคิดที่ทําอยู แตตนเองมีความเชื่อวา จากประสบการณของ 7 มหาวิทยาลัยที่เพิ่งออกนอก
ระบบไปกับสถานการณในการปรับเปลี่ยนขอกฎหมาย การตีความกฎหมาย กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการการศึกษาที่ตนเองเปนกรรมการนั้นไดตคี วามเรื่องเหลานี้ไปมากและตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกมหาวิทยาลัยในกํากับทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น แนวทางเหลานี้จะทําใหบุคลากรตองการจะเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพราะไดทกุ อยางเหมือนเดิม และยังไดเงินเดือนเพิ่มขึ้น จึงไมคอยหวงเทาใด ในการที่จะตัด
หัวหนางานออกไป แตหากสอบถามวา หากเปนเชนนั้นตัดออกทั้งหมดไดหรือไม ตัดผูอํานวยการกอง ตัด
คณบดีออก ใหเหลือแตอธิการบดีคนเดียว เห็นวาอาจจะลําบากตออธิการบดีในเวลานั้นในการบริหารงาน หาก
ไมมีผูใดมาลงเรือลําเดียวกัน คิดคลาย ๆ กัน แตละคนก็จะไปมองถึงสิทธิของการเปนขาราชการจะเปนอยางไร
จะไปเรียกรองเงินเดือนเพิ่มโดยไมมาชวยเรียกรองเงินพนักงานมหาวิทยาลัย

- 24 เพิ่ม คิดเชนนีจ้ ึงใหคงผูอํานวยการกองไว และขอเรียนย้าํ วาแตละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน หากใชตัวอยาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีออกคนเดียว สวนที่เหลืออาศัยความสมัครใจ แตในขณะนีก้ ็ออกไปมาก
แลว รองอธิการบดีก็ออกไปครึ่งหนึ่ง คณบดีก็ออกไปครึ่งหนึ่งแลว แมกฎหมายไมไดบังคับก็ตาม เพิ่งผานไปยัง
ไมถึงป กรณี มธ. ใหเวลา 3 ปในตําแหนงเหลานี้ หากครบ 3 ป แลวยังไมมาก็ตองถือวาไมประสงคจะอยูใ นเรือ
ลําเดียวกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัย จึงไปเขียนบังคับไวเชนนั้น แตกย็ งั ไมจบเพราะจะตองไปแปรญัตติ ตองไป
รออีกวา ใน 7 มหาวิทยาลัยทีล่ งเรือลําเดียวกันเปนสวนใหญแลว มีลําใดลมบางหรือไม ระหวางนี้ยังมีเวลาคิด
ในชั้นนี้คงเอาไวในระดับผูอาํ นวยการกอง แตใหเวลา 3 ป ในการดูทิศทางใหดกี อน ยังคิดวานาจะพอไปได
ในชั้นนีต้ องการจะใหคงเอาไวตรงนีก้ อน
11. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในมาตรา 97 ซึ่งเปนโปรโมชั่น ผูใดที่ยนื่ ขอเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 365 วัน จะบรรจุทันที ในมาตรานี้เขียนวา ขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา 95
ผูใด (1) แสดงเจตนาเสียสถานภาพไปเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย แตในมาตรา 95 นี้เปนตําแหนงบริหาร
ทั้งสิ้น เหมือนกับไมสอดคลองกับตรงมาตรา 97 หรือไม
หัวหนางานการคดีและรางระเบียบกลาววา ในกรณีนอี้ างผิดมาตรา ตองเปนมาตรา 96
ไมใชมาตรา 95
12. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ในมาตรา 30 “ใหมคี ณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย (1) กรรมการซึ่งเปนศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย กรณีนนี้ าจะหมายถึงอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย ไมใชบุคคลภายนอก ในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสายวิทยาศาสตร สายละสามคน
กรณีสายวิทยาศาสตรสุขภาพจะรวมอยูในสายวิทยาศาสตรหรือแยกออกมาเปนสายวิทยาศาสตรสขุ ภาพอีก
ตางหาก เพราะกําหนดไววา สายละ 3 คน
ประธานกลาววา ขอใหสํานักงานนิตกิ ารไดไปเพิ่มเติม สําหรับกรรมการซึ่งเปน
ศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย ความหมายตรงนีก้ ็คอื บุคคลภายใน เพราะบุคคลภายนอกกําหนดไวใน (3)
แลว จะตองเขียนใหเปนบุคคลภายใน ควรจะเปนศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยประจําของมหาวิทยาลัย
สวนประเด็นเรื่องสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนนั้ เนื่องจากเขียนติดกัน จึงเทากับสายวิทยาศาสตร
กลาวคือ ในกลุมนี้มี 6 คน สายวิทยาศาสตรจะรวมถึงวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรสุขภาพ แตสาย
สังคมศาสตร ไมรวมมนุษยศาสตร จึงตองเขียน “และมนุษยศาสตร” ดวย จะขอใหชว ยกันดูวา มีสว นใดผิดอีก
หรือไม แตไมจําเปนจะตองจริงจังมาก เพราะยังมีเวลาอยูอีกหลายขั้นตอนที่จะดูกัน สมมติผานคณะรัฐมนตรีไป
ได และเขารัฐสภาไดจริง อาจจะรอในลําดับที่ 70 – 80 และหากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาไปขอใหเลื่อน
ขึ้นมากอน คาดการวาประมาณปลายปหนา อาจจะมีการตั้งกรรมาธิการ ซึ่งจะตองมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เขาไปดวย และไปขอแกขอปรับไดอีก ในชั้นนี้เปนเพียงการดูใหสมบูรณในเบื้องตนเทานั้น
โดยสรุป ขอใหสํานักงานนิติการสรุปการแกไขใน 2 – 3 ประเด็นในครั้งนี้ และปรับ
เอกสารใหม โดยใหระบุวา ผานที่ประชุม ก.บ.ม. แลว เห็นวาในทางเทคนิคถอยคําทางกฎหมายไดปรับใหมี

- 25 ความสมบูรณพอสมควรแลว จะไดนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัย และตอจากนั้นจะไดสงกลับไปที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอย้าํ วา ยังมีขั้นตอนที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงใหคณะรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีจะสอบถามมายัง มธ. อีกครั้งหนึ่ง ในตอนนั้นจะทราบวา 7 มหาวิทยาลัยที่เพิ่งออกไป มีปญหาใด
ที่จะมาพิจารณาบาง เห็นวาอยางเร็วที่สุดไมนาจะกอนป 2553 ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน
กํากับจะประกาศใชได หรืออาจจะลาชากวานั้นก็ได แตคงไมเร็วกวาป 2553

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. .... และมอบหมายใหสาํ นักงานนิติการรับไปแกไขตามขอสังเกตของที่ประชุม และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
4.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบการสรุปขาวประชาสัมพันธ มธ. ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2551 จํานวน 429 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวการศึกษา 10%
2. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ) 26%
3. บทความ/สกูปขาว 14%
4. ภาพขาว 11%
5. ขาวการเมือง 35%
6. ขาวกีฬา 0%
7. ขาวรับสมัครงาน 4%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจายทั้งปงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2551
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ดวยงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2551 ไดสิ้นสุดแลว งานงบประมาณขอรายงานการใชจายเงินงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณเหลือจายไป
เปนคาสาธารณูปโภค และยอดเงินงบประมาณคงเหลือของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 30 กันยายน
2551 ดังนี้

- 26 สรุปการเบิกจาย
- เบิกจายภาพรวมทุกงบประมาณ
- เบิกจายงบลงทุน
รายละเอียดการใชจายเงิน ดังนี้
รายการ
งบประมาณ
เบิกจาย
งบบุคลากร
914,363,900.00
เงินเดือน
คาจางชั่วคราว 40,618,800.00

859,453,101.45
22,562,156.00

ตามมติ ครม.
94 %
74 %

มหาวิทยาลัยเบิกจายได
94.17 %
81.37 %

คงเหลือ

โอนไปคา
คงเหลือ
สาธารณูปโภค ทั้งสิ้น

% การ
เบิก

54,910,798.55
18,056,644.00

54,910,798.55 93.99
8,020,000.00
36,644.00 55.55

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนฯ 189,172,400.00 180,825,918.35 8,196,481.65
7,130,000.00 1,066,481.65 55.55
คา
108,915,100.00 143,393,264.07 (34,478,164.07) รับโอน
7,835.93 131.66
สาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ 133,031,700.00 103,079,148.73 6,820,485.49
6,246,000.00 574,485.49
77.48
คาที่ดินฯ
291,075,800.00 242,010,245.12
83.14
งบเงิน
542,035,300.00 538,543,967.52 3,353,302.48
3,090,000.00 263,302.48
99.36
อุดหนุน
รวมยอด
2,219,213,000.00 2,089,867,801.24 91,337,712.17
56,859,548.10 94.17
ทั้งสิ้น
34,486,000.00
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยไดมกี ารโอนคาที่ดนิ จํานวนเงิน 12,000,000 บาท ใหกองทัพบกเบิกแทน
คาสาธารณูปโภค
ไดรับงบประมาณป 2551
จํานวนเงิน 108,915,100.00 บาท
บวก มธ.ศูนยลําปางโอนคาตอบแทนฯ
จํานวนเงิน 2,730,000.00 บาท
(เปนคาสาธารณูปโภคของ มธ. ศูนยลําปาง)
เงินงบแผนดินเหลือจาย
จํานวนเงิน 31,756,000.00 บาท
เงินผานบัญชี
จํานวนเงิน 86,207,456.57 บาท
รวมเปนเงิน 229,608,556.57 บาท
คาสาธารณูปโภคทั้งมหาวิทยาลัยป 2551 จํานวนเงิน 231,327,205.93 บาท
หัก คาสาธารณูปโภคเบิกจายแลว
จํานวนเงิน 229,608,556.57 บาท
มหาวิทยาลัยเปนหนี้คาสาธารณูปโภค
จํานวนเงิน (1,718,649.36) บาท

- 27 ทั้งนี้ในปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 มธ. ไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ดังนี้
1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
จํานวนเงิน
150,000.00 บาท
2. คาครุภัณฑ
จํานวนเงิน
23,132,065.78 บาท
3. คาที่ดินและสิง่ กอสราง
จํานวนเงิน
49,065,554.88 บาท
4. งบเงินอุดหนุน
จํานวนเงิน
138,030.00 บาท
5. งบเบิกแทน
จํานวนเงิน
432,500.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
72,918,150.66 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา มธ. ใชงบประมาณได 94.17% ก็อยูใ นระดับทีใ่ ชไดไมตกเกณฑของ
รัฐบาล เงินที่เหลือประมาณ 6% นั้น นอกเหนือไปจากทีข่ อกันเงินหรือขอเบิกจายเหลือ่ มปไว เนื่องจากยังจาย
ไมเสร็จ แตตองถือวาใชแลวเหมือนกัน เหลือเงินประมาณ 6% ที่ใชไมได ประมาณ 120 ลานบาท มหาวิทยาลัย
ไดเก็บไปเปนคาสาธารณูปโภคทั้งหมด ไมไดสงคืนใคร เก็บไปจายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปาที่ขาดอยู ขอเรียน
วา แตละปนั้น มธ. มีคาน้ําประปา คาไฟฟาอยูในระดับ 200 – 300 ลานบาท และไดงบประมาณทั้งปประมาณ
100 ลานบาทเทานั้น เพราะฉะนั้น สวนทีข่ าดประมาณ 100 ลานกวาบาท ในปหนามีแนวโนมจะเปน 200 ลาน
บาท ก็ตองเก็บจากเงินเหลือจายจากเงินมหาวิทยาลัย และขาวรายก็คอื ในปหนางบสาธารณูปโภคของ
มหาวิทยาลัยลดลงดวย เพราะฉะนัน้ จะมีภาระมาก จะเก็บจากงบประมาณเหลือจายปลายป หากไมเพียงพอ
อาจจะตองเก็บจากเงินมหาวิทยาลัย แตหากยังไมเพียงพออีก ก็ตองขอแบงเงินจากคณะมาชวยกันจายคาไฟฟา
เหลานี้ดว ย ซึ่งเปนเหตุผลที่มกี ารรณรงคในเรื่องการประหยัดพลังงาน
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีเงินที่จายคาสาธารณูปโภค ซึ่งจะมี
รายงานคาสาธารณูปโภคทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวเลขอาจจะสอดคลองกัน หากดูจากในตารางหนาแรกมีการ
เบิกจายคาสาธารณูปโภคไป 143 ลานบาท เพราะไดรับงบประมาณ 108 ลานบาท และตองจาย 143 ลานบาท
ซึ่งจะไมตรงกับตัวเลขที่นําเสนอในระเบียบวาระตอไป แตตัวเลขที่ฝายการคลังเขียนไวทายตารางวา คา
สาธารณูปโภคทั้งมหาวิทยาลัยที่จายไปในป 2551 คือ 231 ลานบาท ไมแนใจวาเปนรายการเบิกจายที่บางครั้ง
เปนหนี้คางมาจากปที่แลวและมาเบิกจายปนี้ดวย และปนอี้ าจจะยังจายไมครบอีก ตองไปจายปหนา ดังนั้น
ตัวเลขจะไมสอดคลองกันกับตัวเลขสาธารณูปโภคของปนี้ที่นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
ประเด็นที่สองคือ หมวดเงินเดือน จะเห็นไดวา เหลืออยู 54 ลานบาท และมหาวิทยาลัยทํา
อะไรไมได ขอเรียนวาในบางหนวยงานคอนขางที่จะเขมงวดในเรื่องของการเพิ่มเงินคาประสบการณใหกับ
บุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาหายากนั้น ซึ่งจะแจงวาเพิ่มไมไดเทานั้นไมไดเทานี้ จะทําใหคนไมมา หากมี
เงินเดือนเหลือมากเชนนัน้ ในเรื่องของการเพิ่มคาประสบการณ นาจะยืดหยุน ใหมากขึ้นเพื่อ

- 28 จะใหไดคนในสาขาขาดแคลน มาทํางานที่ มธ. ไดมากขึ้น
ประเด็นที่สาม ในเรื่องของรายการคาครุภัณฑเบิกจายนั้น จะขอใหสรุปเงินเหลือกับเงินที่
ไมไดเบิก เปน 2 รายการ เงินเหลือคือ เงินทีไ่ ดสิ่งของมาครบแลว แตมีเงินเหลือจริง เพราะประมูลแลวเงิน
คงเหลือ ซึ่งตัดไปใชคาสาธารณูปโภค แตสวนที่ 2 เปนสวนที่ยังไมไดจัดซื้อและยังไมไดดําเนินการ เมื่อเขียนวา
เงินคงเหลือรวมทั้ง 2 รายการไวดว ยกัน ทําใหเขาใจผิดวา เหตุใดหนวยงานใชเงินเพียง 90% แตโดยขอเท็จจริง
แลว ซื้อของครบไปแลว ถาแยกไดเปน 2 รายการ จะชวยใหเขาใจไดงา ยขึ้น
ประธานกลาววา กรณีหลังคงจะดูไดจากการติดตามการใชจายงบประมาณรายหนวยงานที่
เสนอทุก 3 เดือน ใหดูวา คณะใดไดเงินแลว และยังไมซื้อของบาง หรือซื้อของครบแลวจะเหลือเงินเทาใด ซึ่งจะ
ติดตามโดยแยกเปนเรื่องคาครุภัณฑกับคาทีด่ ินกอสรางชัดเจนเปนราย 3 เดือน จะปรากฏอยู สวนประเด็นเรื่อง
คาไฟฟาเปนไปตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต อภิปรายมาแลววา คงถือตัวเลขภาพกวาง ๆ เทานั้น
เพราะคาไฟฟาของปที่แลวเดือนสุดทายยังไมไดจาย ยกมาจายปน้ี เพราะกวาใบเสร็จจะออกก็สิ้นเดือนกันยายน
แลว จึงคางอยู และเปนรายจายในปนี้ ขณะเดียวกันรายจายเดือนกันยายนที่กําลังมาถึง ก็จะไมจายอีก กรณีของ
เดือนกันยายนปที่แลวกับเดือนกันยายนปนี้ บางครั้งไมเทากัน เปนชวงทีม่ ีเหตุการณตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน
มีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ในเดือนกันยายนคาใชจายจะสูงมาก เพราะฉะนั้น คงเปนตัวเลขกลาง ๆ
เทานั้นที่พอจะเห็นแนวโนมวาเปนเชนนี้ แตจะบอกตรง ๆ ไมได ในทางปฏิบัติจะรูตวั เลขสาธารณูปโภคจากตัว
เลขที่คณะกรรมการรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนประธาน
นําเสนอ ตัวเลขนั้นจะมีความชัดเจนเพราะสวนนี้มหาวิทยาลัยอาจจะไมไดรวมคาสาธารณูปโภคของหนวยงาน
ที่เบิกจายตรงหรือรับผิดชอบคาไฟฟา ไมแนใจวากรณีศนู ยบริการการกีฬา อาจจะรวม แตสํานักงานจัดการ
ทรัพยสินอาจจะจายแยกตางหากดวย มีมเิ ตอรของตนเองโดยเฉพาะ อาจจะไมมีตัวเลขที่ผานกองคลัง ดังนั้น
ตัวเลขจริงที่จะบอกไดเรื่องคาไฟฟาคือ ตัวเลขที่คณะกรรมการที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปน
ประธาน จะนําเสนอตอไป สวนประเด็นเรื่องของเงินเดือน จะแบงออกเปน 2 สวน เงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้นาจะเปนสวนใหญแลว เพราะคนสวนใหญจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งเปนสวนนอย แตมีเงินจํานวนมาก เพราะขาราชการมีอายุราชการคอนขางสูง อาจจะใกลกันคือ 50
: 50 สวนที่เปนเงินเดือนของขาราชการ ถาไมไดใชก็นํามาจายเปนคาสาธารณูปโภคได แตเงินพนักงาน
มหาวิทยาลัยทัง้ หมดที่ไมไดจาย เนื่องจากใหเปนเงินอุดหนุน จะถูกเก็บไปเขากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
เอาไวจายตอนที่ขา ราชการจะปรับเงินเดือน 7% หรือ 5% ก็เพิ่มใหโดยเงินสวนนี้ รวมทั้งการจายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ก็นําเงินนี้มาจาย สิทธิประโยชนตาง ๆ ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงเชีย่ วชาญของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะนําเงินจํานวนนี้มาจาย ดังนั้น เงินกอนนี้จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะนี้ เนื่องจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยยังเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ไมมาก เปนเจาหนาที่เชีย่ วชาญ เจาหนาทีช่ ํานาญการ
ไมมาก หรืออาจจะยังไมมีเลย แตตอไปจะมีรายจายสูงขึน้ เรื่อย ๆ ก็ตองเตรียมเก็บเอาไว เพราะฉะนั้น หาก
สอบถามวา นํามาใชไดหรือไมในเวลาที่จะจายเงิน เห็นวาตองพิจารณาเปนราย ๆ

- 29 ไป ขณะนี้การจายเงินเพิ่มสูงขึ้นกวาวุฒิ คณะตองเปนผูรับผิดชอบเอง โดยนําเงินของคณะที่ไดอัตราแลว ไดมา
12 เดือน แตคณะไปจางในเดือนที่ 7 ดังนัน้ 6 เดือนแรกที่ยังไมไดจางมีเงินเหลือ ก็นาํ มาสมทบในปนั้น ๆ ได
เวนแตคณะมีความจําเปนไมมีเงิน แตตองการจะไดบุคคลนี้ จะตองจางสูงกวาเงินงบประมาณที่มี มหาวิทยาลัย
อาจจะชวยเปนบางกรณีไป ก็จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในเรื่องเงินงบประมาณที่ตัดโอน
ไปเปนคาสาธารณูปโภค ขอเรียนผูบริหารไวเรื่องหนึ่งเพือ่ ตระหนักรวมกันก็คือ ยอดที่ตัดโอนไปเปนคา
สาธารณูปโภคเทาใด สํานักงบประมาณจะบันทึกไวเปนเงินเหลือที่ใชไมหมด และปตอ ๆ ไป สํานัก
งบประมาณอาจจะตัดยอดที่จะใชเรื่องอื่นจากเงินตรงนี้ ดังนั้น ไมควรพยายามใชใหเหลือ กรณีที่เหลือและมี
ประสิทธิภาพไดแบบนี้เปนเรื่องที่ดีเปนอยางยิ่ง และขอสังเกตของรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต มี
ประเด็นทีน่ าพิจารณาคือ จะบันทึกไดหรือไมวา รายการใดที่เปนรายการเหลือจากการที่ไดสิ่งของครบแตเงินยัง
เหลือจริง ในอดีตนั้นถือวาเปนการประหยัดงบประมาณ แตตัวชีว้ ัดนั้นทั้งสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ถอด
แตใน มธ. ไดพยายามหารือกันวา เปนเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการจริง ๆ และจะไมใหตดั เงินกอนนัน้ หาก
มีการแจกแจงตรงสวนนั้นได จะดีเปนพิเศษ สวนที่เหลือจากกรณีอื่นและโอนไปเปนคาไฟฟา คงเปนไปตามที่
อธิการบดีไดชแี้ จงไปแลว จะบันทึกลําบาก เพราะโอนไปโอนมา และตองขอแสดงความชื่นชมทางฝายการคลัง
ที่มีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง ถาสังเกตดูจากปที่แลวมา ขณะนี้ไดใชเงินเพิ่มขึ้นประมาณ
20 – 30% ถือวาเปนความกาวหนาในการเบิกจายเปนอยางยิ่ง
4. ประธานกลาววา หากที่ประชุมจําได ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครคนที่แลว
พยายามแจงใหที่ประชุมดูกรณีการใชเงินของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ทานแจงวาซื้อของหมดแลว แตมีเงิน
เหลืออีก 4,000 บาท รายงานนั้นจะใชเพื่อการติดตามตรวจสอบวา วาง Specไว และไดสิ่งของครบ แตเงินเหลือ
ถือวามีประสิทธิภาพสูง มหาวิทยาลัยมีการติดตามอยูขณะนี้ เขาใจวาทุก ๆ ไตรมาสจะนํามาแจงทีป่ ระชุมวาใคร
ไดงบประมาณไปแลวยังไมไดใชบาง ใหรีบใช ที่ประชุมคงพอจําไดที่ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
พยายามเสนอเปนประจําวา ใชครบแลว กรณีนั้นมหาวิทยาลัยจะติดตามคาใชจายทั้งในสวนของครุภัณฑและใน
หมวดของคาที่ดินและสิ่งกอสรางได
5. ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ในตารางดานหลังของเอกสารที่
นําเสนอเปนการสรุปการดําเนินงานคาครุภณ
ั ฑ ประจําปงบประมาณ 2551 จะเห็นวา แตละหนวยงานมี
งบประมาณเทาใด เบิกจายไปแลวเทาใด และมีเงินคงเหลือ กรณีนั้นก็คือ เงินคงเหลือที่ไดจากการซื้อครุภัณฑ
ตาง ๆ จะมีรายการอยูแ ลววา หากดําเนินการและไดต่ํากวางบประมาณที่ดําเนินการไว
ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนการสรุป 12 เดือน ในกรณีครุภัณฑเปนอยางไรบางอยูใ น
เอกสารหนา 3 เปนการแสดงประสิทธิภาพวา หนวยงานใดของบประมาณไวกี่รายการ และใชไปครบตาม
รายการแลวหรือไม ครบแลวเงินเหลือหรือไม

- 30 มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา ดวยมหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน 2551 (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ Teleconference)
ระหวางทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล
6.1.1 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติรับโอนขาราชการ
โดยการสับเปลี่ยนกับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล แถลงวา ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเสนอ
ขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนอัตราวางขาราชการ ตําแหนงเลขที่ 1639 ตําแหนงผูชวยพยาบาล 4 ขั้น 12,120 บาท
เปนตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 8
2. รับโอน นางอรมณี ภัทรทิพากร ตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 8 โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงพยาบาล ชํานาญ
การ ระดับ 8 (ตําแหนงเลขที่ 1639) สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามระดับและขั้นเงินเดือนทีไ่ ดรับ
3. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 5641 ตําแหนงพยาบาล ขั้น 9,570 บาท
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติคืนมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสับเปลี่ยนกับอัตราตําแหนงขาราชการ
ตําแหนงเลขที่ 1639
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติรับโอน นางอรมณี ภัทรทิพากร ตําแหนงพยาบาล
ชํานาญการ ระดับ 8 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

6.1.2 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและกําหนด

- 31 ตําแหนงใหม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640
บาท ซึ่ง น.ส. วิริยาภรณ กาญจนธนอรุณ ครองอยูในสํานักงานเลขานุการ เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท
2. กําหนดตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท
สํานักงานเลขานุการ เปนตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ
3. แตงตั้ง น.ส.วิริยาภรณ กาญจนธนอรุณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 (ตําแหนงเลขที่ 2666) ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท ทําหนาที่ผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนางานบริหารธุรการ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน 6 ระดับ 6 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 และแตงตั้ง น.ส.วิริยาภรณ
กาญจนธนอรุณ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640 บาท ใหดาํ รงตําแหนงหัวหนางาน
บริหารและธุรการ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ
จ กรณีผูมีความรูความสามารถพิเศษ

6.1.3 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางผูมคี วามรูความสามารถพิเศษ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ จํานวน 2 ราย ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย มีกําหนด 12 เดือน
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทันตแพทย ดร.สถิต สิริสิงห โดยใหไดรับคาจางขั้น 16,975 บาท
(เปนการจางครึ่งเวลาของอัตราคาจาง 33,950 บาท)
2. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ประทีป พันธุมวนิช โดยใหไดรับคาจางขั้น 33,950 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ทั้ง 2 ทาน ตองมีชื่อเปนอาจารยประจําของคณะทันตแพทยศาสตร ในแง
ของการมีอัตราอาจารยประจําครบถวนตามเงื่อนไขการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก ดังนั้น ทั้ง
2 ทาน คงตองมีชื่ออยูใน มธ. เพราะจะมาสอนนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา กรณีการจาง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ทันตแพทย ดร.

- 32 สถิต สิริสิงห ครึ่งเวลานั้นไดจางตั้งแตคณบดีทานกอนดวยเหตุที่อาจารยเขามาชวยเรื่องงานวิจยั เคยสอบถาม
กรณีที่จางครึ่งเวลา เพราะทานอยูที่มหาวิทยาลัยมหิดลครึ่งเวลาเชนกัน
3. ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรไดไปหารือกับฝายวิชาการอีกครั้งวา
คณะทันตแพทยศาสตรขาดอาจารยที่จะทํางานใหกับปริญญาโท ปริญญาเอก กลาวคือ เปนผูรับผิดชอบ หรือ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรหรือไมอยางไร เพราะวัตถุประสงคหลักตองการอาจารยผูอาวุโสเหลานี้มาชวยและ
ตองการชื่อดวยเพื่อจะไดครบถวนตามมาตรฐาน หากคณะทันตแพทยศาสตรมีอาจารยที่เพียงพอ คงไมเปน
ปญหา แตโดยหลักการแลวมหาวิทยาลัยประสงควา ไมวาจะจางเต็มเวลาหรือจางครึ่งเวลา
ชื่อทานจะตองอยูกับมหาวิทยาลัยเทานัน้ กรณีนี้เนื่องจากมีการทํามากอนหนานี้แลว ขอใหไปหารือกับ
รองอธิการบดีฝายวิชาการวา ในสวนของคณะทันตแพทยศาสตรมีปญหาเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบในระดับที่สูง
กวาหลักสูตรปกติหรือไม ถามีอาจจะตองหารือกัน หากไมมีอาจจะยังพอผานไปได แตตอไปมหาวิทยาลัยคงจะ
ขอหลักการนี้ เพราะแมอาจารยที่เกษียณแลวและจางครึ่งเวลา ตองมีเงื่อนไขวา ทานตองยินยอมทีจ่ ะตองเปน
อาจารยประจําที่ มธ. เทานั้น แมจะไปบรรยายที่สถาบันอื่นดวยก็ตาม แตชื่อจะตองเปนอาจารยประจําของ มธ.
เทานั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 2 ราย เปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

6.1.4 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันภาษาขออนุมัติจาง Mr.Daniei Raymond
Glaus เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ
8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr.Daniei Raymond Glaus เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

6.2 เรื่อง พิจารณาโครงการเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
ประธานแถลงวา การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในขณะนี้ จะมีมหาวิทยาลัยเขา
รวมแขงขัน 100 กวาแหง และใชเวลามากพอสมควรประมาณ 10 วัน ที่ผานมา มธ. พยามยามบายเบี่ยงการเปน
เจาภาพมาโดยตลอด เคยเปน 2 ครั้งแลว กอนที่จะเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งหนึ่ง และ
หลังจากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ผานมามีขอเสนอให มธ. เปนเจาภาพมาโดยตลอด
เนื่องจาก มธ. เปนมหาวิทยาลัยเดียวที่มีสนามกีฬาสมบูรณที่สุดอยูใ นศูนย และการเดินทางก็มีความสะดวก ป
กอนหนานี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเจาภาพ และปนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปน

- 33 เจาภาพ จะจัดการแขงขันในเดือนมกราคม 2552 ประเด็นก็คือ ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (กกมท.) ไดจดั ทําหนังสือถึง มธ. วา ในปตอ ไปตองการจะให มธ. เปนเจาภาพการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ซึ่งจะมีความยุงยากพอสมควร สิ่งที่จะตามมาก็คือ หากมหาวิทยาลัยรับเปน
เจาภาพ ตองดูแลนักกีฬาเปนจํานวนหลายพันคนในชวงประมาณไมเกิน 2 สัปดาหท่มี ีการแขงขัน ระยะเวลา
เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กําหนดเอง ตนเองไดหารือที่ประชุมผูบริหาร (รองอธิการบดีและผูชว ย
อธิการบดี) ก็มีความเห็นวา มธ. ในฐานะทีม่ ีสนามกีฬา คงไดรับการเสนอใหเปนเจาภาพทุกป การปฏิเสธก็
สามารถปฏิเสธไดในระยะหนึ่ง สุดทายก็ตอ งยอมรับ เพราะมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะบอกวา ใชเงินงบประมาณไป
เปนจํานวนมากในการสรางสนามกีฬาและหอพัก เหตุใดไมชวยรับภาระแทนมหาวิทยาลัยของรัฐที่หมุนเวียน
ไปหลายแหงแลวบาง หากไมรับในปหนา ปตอไปก็จะไดรับการเสนออีก ซึ่งจะตองรับในปหนึ่ง เพราะเปน
เรื่องความรับผิดชอบรวมกันในการจัดมหกรรมขนาดใหญ จึงหารือผูบ ริหาร และเห็นวาในกรณีทภี่ ายใน 2 – 3
ปขางหนา จะตองเปนเจาภาพแนนอน ก็ใหรับเปนเจาภาพในชวงที่มคี วามสําคัญของมหาวิทยาลัยคือ 75 ป มธก.
จึงควรเปนเจาภาพในปหนา ซึ่งมีระยะเวลาพอสมควร จึงขอหารือที่ประชุมวา หาก มธ. จะเปนเจาภาพ มีขอดี
ขอเสียอยางไร และรับไดหรือไม เพื่อจะไดตัดสินใจกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย หากที่ประชุมเห็นวา
จําเปนตองรับ ใหรับในชวง 75 ป รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแขงขันและการเปนเจาภาพ ขอใหรอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษาไดชี้แจงตอไป
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแถลงวา ทีม่ าของเรื่องนี้ กกมท. ขอให มธ. เปนเจาภาพการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในปหนา ซึ่งมีขอดีขอเสียหลายประการ หากจะรับเปนเจาภาพ ใน
สวนขอเสียจะมีดังนี้
ขอแรก มหาวิทยาลัยจะตองเสียคาใชจายในการจัดการอยางนอยประมาณ 5 ลานบาท การ
จัดการแขงขันกีฬาแตละครั้งตองใชงบประมาณประมาณ 40 ลานบาท ใน 40 ลานบาท จะไดรับจาก สกอ. จาก
คาที่พัก จากคาลงทะเบียนเขาแขงขัน รวมทั้งไดรับจากสํานักงานกองทุนพัฒนาสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
รวมแลวจะไดไมเกิน 20 ลานบาท และจากสปอนเซอร 15 ลานบาท มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบประมาณ 5 ลาน
บาท
ขอที่สอง มหาวิทยาลัยตองหยุดเรียนอยางนอย 1 สัปดาห
ขอที่สาม จะตองเหนื่อยในทุกภาคสวน หากเปนเจาภาพ
สวนขอดีก็คือ หากจะจัดก็ถือโอกาสเปนการปฏิรูปการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย เพราะปญหาที่ผานมาคือ จากเดิมนัน้ มีเพียง 20 กวาแหง จะจัดเพียง 4 – 5 วัน เพราะมหาวิทยาลัยมีนอย
แตเมื่อมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นเปน 100 กวามหาวิทยาลัยทีม่ ารวมแขงขัน ทําใหระยะเวลาในการแขงขันจาก 5 วัน
เปน 7 วัน เปน 9 วัน เปน 10 วัน 11 วัน 12 วัน คือ ระยะเวลาจะยาวไปเรื่อย ๆ เพราะมหาวิทยาลัยทีม่ ารวม
แขงขันมีมาก เมื่อมีมหาวิทยาลัยมาก ความสําคัญหรือการที่นักศึกษาจะสนใจก็มีนอยลงเปนสัดสวนที่ผกผันกัน
ทําใหระยะหลังการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยกลายเปนเรื่องของคนเลนมาดูกนั เอง

- 34 ไมสามารถทําใหนกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยสนใจ หรือใชเปนเครื่องมือ ตามเปาหมายเดิมคือ กระตุนการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยไดแตประการใด ทําใหการแขงขันกีฬายิ่งดอยลงไป และสุดทายก็มาแขงกันเรื่องเหรียญทองและ
ทุกมหาวิทยาลัยพยายามทําเหมือนกันทั้งหมด คือ นําเขานักกีฬาทีมชาติ ดวยโครงการนักกีฬาชางเผือก จะมา
แขงเหรียญทองกัน ดังนัน้ เปาหมายที่ตั้งแตแรกก็เปลีย่ นไป หากมหาวิทยาลัยจะทําก็ตอ งถือโอกาสนี้ในการ
ปฏิรูปการแขงขันการกีฬาปญญาชนดวย กลาวคือ หากมหาวิทยาลัยจะรับเปนเจาภาพก็ตองอยูภ ายใตหลักการ
หรือเงื่อนไขบางประการ คือ
ประการแรก จะขอจัดการแขงขันใหสั้นที่สดุ เชน 7 วัน หรือ 9 วัน ทําใหสั้นที่สุด และใหมี
การแขงขันรอบคัดเลือกตางหากออกมาใหมากที่สุด เพื่อลดจํานวนวันที่เปนมหกรรมใหสั้นที่สุด กรณีที่
ศูนยบริการการกีฬานํามาเสนอนั้นยังเปน 9 วัน โดยความเห็นของตนเองแลว ตองการใหจัดเพียง 7 วัน เพื่อจะ
หยุดเรียนใหสนั้ ที่สุด และใหในชวงนั้นเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหความสําคัญไดมากขึ้น เพราะเหตุที่
เวลาสั้นลงไป โอกาสที่จะเกิดความสนใจของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็จะมีไดมากขึ้น
ประการที่สองคือ จะถือโอกาสใชเรื่องนี้เปน Agenda ในการพัฒนาการกีฬาของ มธ. หากจะ
จัดแขงขันในเดือนธันวาคม 2552 ก็ตั้งเปาหมายวา ใน 1 ปขางหนา จะนําเรื่องนี้มาพัฒนาการกีฬาของ มธ. ให
ทุกชมรมดานการกีฬามีสว นรวมในการจัดการแขงขันอยางเต็มที่ ถือโอกาสนี้เปนการพัฒนากันทุกเรื่อง ทั้งใน
เรื่องของสนาม เรื่องของชมรมกีฬา เรื่องของระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหใชเรื่องนี้เปนเครื่องมือ ประเด็นคือคงจะ
ลําบากในการปฏิเสธการเปนเจาภาพ เพราะมีการขอมา และโดยที่ มธ. แบกตนทุนคือ มีสนามกีฬาที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย จะปฏิเสธไปเรื่อย ๆ คงไมได คงตองรับในปหนึ่ง หากจะรับเห็นวา จะรับโดยเงื่อนไข
2 เรื่องนี้คือ (1) ใชเรื่องนี้เปน Agenda ในการพัฒนาการกีฬาของ มธ. (2) ภายใตเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อปฏิรูปการ
กีฬามหาวิทยาลัยคือ ปฏิรูปกีฬาปญญาชน จึงขอเสนอวา หากจะรับก็ใหรับภายใตเงื่อนไข 2 – 3 ประการ คือ
(1) กําหนดกรอบเวลา ขอจัดเพียงไมเกิน 7 วัน หรือ 9 วัน ไมเอา 10 วัน 12 วัน หรือ 14 วัน (2) ลดประเภทกีฬา
ใหนอยลง ใหมีนอยที่สุด (3) ใหมีรอบคัดเลือกใหมากทีส่ ุด คงจะตองมีเงื่อนไขเหลานี้
สําหรับขอมูลที่ศูนยบริการการกีฬาไดทําเสนอนั้นก็อยูในเอกสารแลว กรอบเวลาจะเปนวันที่
21 – 29 ธันวาคม 2552 เปนเวลา 9 วัน โดยที่จะมีรอบคัดเลือกอยูในชวงเดือนตุลาคม 2552 ในกรอบเวลาแบบนี้
มหาวิทยาลัยจะตองหยุดเรียนตั้งแตวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2552 เปนเวลานานพอสมควร โดยสวนตัวแลว
ตองการจะใหสั้นกวานี้อกี และในเรื่องของที่พัก จะใชหอพักในเปนหลัก เพื่อใหเกิดผลกระทบตอนักศึกษาที่
หอพักเอเชีย่ นเกมสนอยที่สุด ไมใหเกิดปญหามากเหมือนกับตอนที่แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก หากจะดูใน
หนา 9 เปนตารางเปรียบเทียบกับการแขงขัน 2 ครั้งที่ผานมา และครั้งที่จะถึงคือ ครั้งที่ 36 ป 2550 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเปนเจาภาพจัด 10 วัน มี 25 ชนิดกีฬา ใชงบประมาณ 48 ลานบาท ครั้งที่ 35 คือ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปนเจาภาพจัด 11 วัน มี 26 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเขารวม 112 แหง ใชงบประมาณ 38 ลานบาท
ครั้งที่จะถึงนี้คอื จัดวันที่ 9 – 18 มกราคม 2552 เปนเวลา 10 วัน มี 24 ชนิดกีฬา 117 สถาบันเขาแขงขัน ใช
งบประมาณ 60 ลานบาท กรณีมหาวิทยาลัยรามคําแหงใชงบประมาณมาก เพราะใชงบประมาณในการปรับปรุง

- 35 สนามกีฬาดวย สวนครั้งที่ 37 หากที่ประชุมเห็นชอบที่จะให มธ. รับเปนเจาภาพ จะกําหนดใหชนิดกีฬาเหลือไม
เกิน 20 ชนิดกีฬา ใชงบประมาณ 40 ลานบาท และมีสถาบันเขาแขงขันประมาณ 126 สถาบัน สวนวันที่จัดจะ
เปนวันที่ 21 – 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งยังเห็นวานาจะลดลงมาไดอีก เพราะหากจัดในชวงวันดังกลาว ยังมีความ
สงสัยวา วันที่ 30 ธันวาคม ปกติไมใชวันหยุด ในทางปฏิบัติเมื่อหยุดยาวไปแลวก็จะหยุดแถมไปถึงวันที่ 30
ธันวาคม นาจะปรับอีกเล็กนอย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา สิ่งที่จะกระทบกับมหาวิทยาลัยก็คือ ปหนาหากรับเปนเจาภาพกีฬา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองปดในชวงวันจันทรที่ 21 – 30 ธันวาคม 2552 หลังจากแขงขันก็จะตองเคลียรสิ่ง
ตาง ๆ ใหกลับเขาที่อีก 1 – 2 วัน และตอดวยหยุดปใหม วันเรียนจะหายไป 7 – 8 วัน ซึ่งหมายถึงจะตองเปด
เทอม 2 เร็วขึ้น ตารางที่แจงไวในการประชุมครั้งที่แลวเรื่องการเปดภาค 1 ภาค 2 อาจจะตองถูกกระทบในภาค 2
ใหเปดเร็วขึ้น และไปปดชวงนั้นแลวตอดวยปดปใหม สิง่ ที่จะกระทบอีกประการหนึ่งก็คือ จะมีภาระงาน
เพิ่มขึ้นมาก มหาวิทยาลัยประมาณคราว ๆ ไววา หากจะจัด จะปดเฉพาะหอพักใน ใหนักศึกษายายออก แตจะไม
กระทบกับหอพักเอเชีย่ นเกมส เห็นวาจํานวน 2,000 เตียงกับพื้นที่ที่ศูนยบริการการกีฬาตาง ๆ ตามยิมเนเซียมที่
เปนหองปรับอากาศอยูแลว คงจะเพียงพอในการรองรับคน 4,000 คน และจะพยายามทําใหสั้นที่สดุ แตจะทําให
ปดตอไปถึงปใหม และที่สําคัญคือ ผูที่จะรับผิดชอบจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกนัน้ ยังนอยในแงความเกีย่ วของ
แตเมื่อเปนกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คงตองลงไปถึงบุคลากรทุกฝายที่จะเกีย่ วของ รวมถึงนักศึกษา
ชุมนุมกีฬาตาง ๆ ที่จะตองมาชวยกันดวย และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ งบประมาณที่จะตองใชตัวเลขรวมก็
คือ จะไดรับเงินแนนอนประมาณ 23 ลานบาท จากตัวเลขคาใชจายเทาใดก็ตาม ขณะนีศ้ ูนยบริการการกีฬาตั้งไว
ที่ 40 ลานบาท กลาวคือ อีกประมาณ 17 ลานบาท จะตองจัดหา Sponsor และจายเงินจากมหาวิทยาลัยอีก ก็เปน
ภาระอีกสวนหนึ่ง แตสนามกีฬานัน้ ในตอนกีฬามหาวิทยาลัยโลก ไดปรับปรุงไวดีแลวเขาใจวาจะยังใชไปถึงป
หนาได อาจจะไมตองลงทุนมาก หอพักสวนใหญก็ไดมีการซอมแซมไปเมื่อการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
แลว ผลกระทบที่ผูบริหารจะตองเกีย่ วของโดยตรงคือ การปดเรียนและตองใหบุคลากรมาชวยงานในดานตาง ๆ
ซึ่งจะมีกรรมการมากที่จะตองทํางานในเรื่องเหลานี้ ขอหารือในที่ประชุมวา ใหพิจารณาในกรอบของความ
จําเปน เห็นวามีมหาวิทยาลัยไมกี่แหงที่มีศกั ยภาพจัดเรื่องเหลานี้ได และ มธ. ก็บายเบีย่ งมาประมาณ 5 – 6 ปแลว
โดยเหตุผลวา มหาวิทยาลัยเตรียมการกีฬามหาวิทยาลัยโลก หลังกีฬามหาวิทยาลัยโลกก็แจงวา ขอพักเหนื่อย
กอน ในครั้งนี้ ป 2552 เลยกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2 – 3 ปแลว อาจจะตองถึงเวลา และที่ผูบริหารนําเสนอเขามา
ดวยเหตุผลวา หากภายใน 2 – 3 ป จะตองรับเปนเจาภาพครั้งหนึ่งแนนอน ก็รับในตอนที่ 75 ป ธรรมศาสตร
เปนกีฬามหาวิทยาลัยฉลอง 75 ป ธรรมศาสตรไปดวย จึงขอหารือในทีป่ ระชุมนี้เพื่อที่จะรับฟงความคิดเห็นและ
ขอสังเกต ตลอดจนตอบคําถามผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อจะขออนุมัติเปนเจาภาพโครงการนี้

- 36 2. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ในเอกสารหนา 8 เรื่องหอพักนั้น จะใชอาคารของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี คงหมายถึงอาคารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเดิมที่อยูติดกับอาคาร
ยิมเนเซีย่ ม 1 ศูนยบริการนานาชาติ ในหนา 7 เรื่องของวันที่จัด ชวงนั้นจะเปนชวง Midterm Week ของศูนย
รังสิตอยูแลวคือ ในชวงประมาณสัปดาหสดุ ทายของเดือนธันวาคม คงจะตองบริหารตารางเวลาใหดี เห็นวา
ตารางสอนคงจะไมใชเปนประเด็น จะเปนประเด็นที่ทําอยางไรจึงจะจัดการสอบไปพรอม ๆ กันกับการจัดการ
แขงขันกีฬา สวนในหนา 6 เรื่องของการจัดรอบคัดเลือกนั้น เห็นวา มธ. ไมควรจะแบกภาระทั้งหมดไปคนเดียว
มหาวิทยาลัยควรจัดในรอบกําหนดการแขงขันจริงในเดือนธันวาคม 2552 นาจะเหมาะสมอยูแลว ในเดือน
ตุลาคมนั้น นาจะเปนการขอความรวมมือของมหาวิทยาลัยอื่น เนื่องจากมี 100 กวาแหง ก็ทําเปนลักษณะที่เปน
Partner ของ มธ. และไปใชสถานที่ในการจัดรอบคัดเลือก ซึ่งตรงนี้จะทําใหเกิดความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
หลาย ๆ แหงดวย ก็คือ มธ. จะสรางเครือขายของการกีฬามากขึ้น และ มธ. จะไดความรวมมือของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต อาจจะมีการจัดรอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัย
ตางจังหวัดใหแลวเสร็จกอน และเขามาชิงกันที่กรุงเทพฯ
ประธานกลาววา จะดําเนินการตามแนวทางนี้ ในปนี้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนเจาภาพ
แต มธ. รับเปนผูทํารอบคัดเลือกในภาคกลางให ซึ่งทําในชวงเดือนตุลาคม 2551 ที่ผานมา ในกีฬาหลายประเภท
ในตอนที่ มธ. เปนเจาภาพ คงขอใหสถาบันอื่นเปนผูคัดเลือกให มธ. จะจัดในรอบที่เรียกวา มหกรรม
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีสถาบันพยาบาลเคยจัดกีฬาสถาบันพยาบาลแหง
ประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันที่เขารวมทั้งหมดเกือบ 30 แหง และใชสนามกีฬาของศูนยรังสิต เห็นดวยทีว่ า นาจะมี
สนามกีฬาอยางอื่นที่แขงไปกอน เชน กีฬาเปตอง หรือเซปคตระกรอ คือ จัดหาสนามกีฬาทีแ่ ขงขันกอนและมา
แขงขันจริง ๆ ในกีฬาที่สําคัญ ๆ ในชวงนัน้ .ในการแบงงานความรับผิดชอบก็เชนเดียวกัน อาจจะแบงกระจาย
ออกไปใหกับมหาวิทยาลัยอืน่ รวมรับผิดชอบในกรรมการฝายตาง ๆ ซึ่งสวนใหญเปนกีฬามหาวิทยาลัยจะตอง
รับผิดชอบรวมกันอยูแ ลว แต มธ. ในฐานะเปนเจาภาพ จะเปนกรรมการหลัก ๆ ที่สําคัญในสวนตรงนั้นและใน
เรื่องคาใชจายที่สํารองจาย 5 ลานบาท ในสวนนั้นหากแตละมหาวิทยาลัยมีการลงขัน ปกติโดยทัว่ ไปในการ
แขงขันกีฬาจะเก็บคาธรรมเนียมของแตละสถาบัน จะมีระเบียบรองรับอยูในสวนตรงนั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งก็เสียเปนหลักหมื่นบาท หากมีลกั ษณะแบบนี้ ก็ไมตอ งแบกภาระคาใชจายเพียงลําพัง
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา มหาวิทยาลัยจะเก็บเพียงคาสมัคร โดยปกติคนละ
60 บาท และคาที่พักคนละ 60 บาทตอวัน เปนเพียงนํามาชวย หากจัดเก็บสูงกวานี้ เห็นวาลําบาก เพราะที่ผานมา
ไมเก็บสูงกวานี้
4. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เมื่อมีการพิจารณาเรื่องนี้ จึงไดปรึกษากับ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีวา จะเปนไปไดหรือไมที่จะเปดวิชาโทในเรื่องของการกีฬา
เพราะมหาวิทยาลัยมีทรัพยสนิ ในเรื่องของสนามกีฬา บุคลากร โคชจากตางประเทศ อยูแลว ก็ใชทรัพยากร
เหลานี้ใหเปนประโยชนแทนที่จะใชสําหรับการจัดการแขงขันเทานัน้ ก็มาทําเปนวิชาโทหรือ Specialization

- 37 ก็ได ดังนั้น หากเปนเชนนี้จะจัดวิชาขึ้นมาประมาณ 7 – 8 วิชา ก็จะเปนวิชาโทไดแลว ดังนัน้ หากใคร Major
ทางวิทยาศาสตร และตองการที่จะมาเรียน Minor หรือ Specialization ในเรื่องของการกีฬา อาจจะเรียกวาเปน
วิทยาศาสตรการกีฬาได และหากใครจะเรียนวิชากลุมนี้ จะเก็บเงินในลักษณะของคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อที่
จะตองมีการลงทุนคอนขางมาก ตรงนี้ก็จะขยายผลไปได
ประธานกลาววา เปนแนวคิดที่คิดอยู หาคนทําอยู คงเหลือผูที่เกี่ยวของ 2 คณะคือ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณบดีคณะสหเวชศาสตรรับไปคิดวา จะมีวิทยาศาสตรการกีฬาขึ้นใน
คณะทาน จะเปนประโยชนมาก ความจริงมีความพรอมในเชิงสถานที่อุปกรณ บุคลากรก็มีอยูไมนอย เพียงแตยัง
ไมมีการคิดจัดระบบเทานั้น และจะเปนฐานทําใหเรื่องนี้เติบโตขึ้นตอไป ขณะนี้คณะสหเวชศาสตรก็ชวยดู
Fitness Center ของมหาวิทยาลัย ไปชวยดูแลนักกีฬาที่บาดเจ็บ สวนหนึ่งก็เปนวิทยาศาสตรการกีฬา และมีผูจบ
มาทางดานนีด้ ว ย ขอฝากคณบดีทั้ง 2 ทาน รับขอเสนอนี้ไปพิจารณาวา จะมีความเปนไปไดหรือไม
มหาวิทยาลัยสนับสนุนในเรือ่ งนี้
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา มีความสนใจขอเสนอของคณบดีคณะพยาบาลศาสตรที่
เสนอเกี่ยวกับเรื่องเงินลงขันจากสถาบันอื่น ๆ รูสึกวาในขอเสนอนี้ไมมี แตรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
อธิบายมานั้นเปนเรื่องของการสมัครเขาแขงขัน ซึ่งเกือบจะไมมีผลเทาใด ในเชิงขอเสนอนั้น เห็นวา เวลาที่มี
การจัด National Conference ดานเศรษฐศาสตร ซึ่งจะมี 6 สถาบันเขามารวมกัน กติกาคือ ไมวาใครจะเปน
เจาภาพ ทุกปจะตองมีการลงขัน เพียงสถาบันละ 100,000 บาท สมมติในกรณีเชนนี้ หากมี 126 สถาบัน เงินสวน
นี้ก็จะมีเปนลานบาท ขอเสนอนี้เห็นวา นาจะลองพิจารณา และหารือในระดับมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ในเรื่องของการลงขันที่เปนกอน ซึ่งจํานวน 100,000 บาท ก็ไมมาก สําหรับแตละมหาวิทยาลัย กรณีนี้จะ
มีขอดีอีกประการหนึ่ง ก็คือ เมื่อมีการลงขันแลว การมีสวนรวมในการสงตัวนักกีฬา อาจจะเปนอีกประเด็นที่ทํา
ใหตองการเขามามีสวนรวมมากขึ้น
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในปการศึกษา 2552 จะเปนปการศึกษาทีม่ ีการ
ปฏิรูปหลักสูตรของป 1 คือ วิชาศึกษาทั่วไป จะมีวิชาเลือกที่เปนวิชากีฬา ใหนกั ศึกษาไดเขามาเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ตั้งแตปหนาเปนตนไป แตในสวนของการเปนภาควิชาหรือเปนวิชาโท เห็นดวยวาคงตองพึ่งคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีหรือคณะสหเวชศาสตรวา จะเปนไปไดหรือไม แตในสวนวิชาปหนึ่ง เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสใชสนามกีฬาใหมากขึน้ เพื่อสุขภาพของเขา สวนเรื่องขอเสนอวาควรจะมีการเก็บเงินจากสถาบันตาง ๆ ที่
เขามารวม ขอเรียนวาถาดูหนา 2 สกอ. จะให 12 ลานบาท ตรงนี้ถือเปนเงินที่ใหสําหรับจัดงานอยูแลว ทําใหไม
สามารถไปเก็บไดอีก ในแงเก็บจากสถาบัน และที่ผานมาก็ไมมีการเก็บ
ประธานกลาววา ปทแี่ ลวที่สงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับปนี้ที่สงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็
จายเทานี้คือ คาสมัครคนละ 60 บาทเทานั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงไมเก็บ แต มธ. เก็บ คงจะลําบาก
เชนกัน ในเชิงของการอธิบาย เพราะมีเงินของ สกอ. ที่จายมาใหแลว
6. ประธานสภาขาราชการกลาววา จากประสบการณที่เคยชวยงานทางดานกีฬาเกีย่ วกับดาน

- 38 การเงินมาตลอดเวลา มักจะมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับคาใชจา ย เพราะในแงของคาใชจายนั้น จะตองควบคุมคาใชจาย
ใหได และตองกําหนดใหชดั เจนในเรื่องของการใชจาย เพราะจะไดเห็นยอดวา ตองไปขอ Sponsor เทาใด แตที่
ผานมาทุกครั้งที่มีการจัดกีฬา คาใชจายจะบานปลาย ดังนัน้ ในแงของการไปหา Sponsor แมจะไดตามเปาหมาย
ของ Sponsor แตไมเคยเพียงพอกับคาใชจายทุกครั้งไป เพราะฉะนัน้ คงจะตองกําหนดไวตั้งแตเริ่มตน แมแต
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก แมอธิการบดีจะกําหนดไวแลวก็ตามวา ตัดรายการนั้นรายการนี้ยงั มีคาใชจาย
ที่บานปลาย จนถึงขณะนีก้ ็ยงั เรียกขอจาก สกอ. เห็นวาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย มธ. เคย
เปนเจาภาพจัดแลว ก็มีปญหาเชนนี้เหมือนกัน กอนหนาปที่แลว มหาวิทยาลัยไดเคยหา Sponsor ไวเปนจํานวน
มาก แตมหาวิทยาลัยก็ออกไปเปนคาใชจายในรูปตาง ๆ หลายเรื่องจนกระทั่งเงิน Sponsor ไมเพียงพอที่จะใช
จายในการแขงขัน เพราะฉะนั้น ในเรื่องคาตอบแทนทั้งหลาย คงจะตองกําหนดในเรื่องหลักเกณฑใหชัดเจน
และใหผูที่เขามารวมงานไดทราบคาใชจายใหชดั เจนกอน เปาหมายในการหา Sponsor จึงจะสามารถเปนไปได
ประธานกลาววา ขอสังเกตนี้จะตองขอใหฝายที่ดแู ลเรื่องนี้ รับไปดูแล และขอให
ประธานสภาขาราชการตองชวยดูแลดวยในทางปฏิบัติ แตนโยบายนี้คงจะตรง จะพยายามควบคุม เห็นวาคงจะ
ควบคุมไดระดับหนึ่งในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งเสร็จสิ้นไปแลว 2 ป เงินยังขาดอีก 3 ลานกวาบาท
ยังทวงเงินจาก สกอ. อยู ยังไมไดใหมหาวิทยาลัยมา สกอ. ไมตองการจะใหแลว มีคาใชจายที่บานปลายไป
คอนขางมาก กําลังตามกันอยู แตเรื่องนี้คงเปนเรื่องใหญอีกเรื่องหนึ่งวา ตองหา Sponsor.ในระดับประมาณอยาง
นอย 20 ลานบาทที่จะตองจัดหากัน คงจะไดบาง สวนที่เหลือคงจะตองใชเงินของมหาวิทยาลัย กรณีนี้เปนขอที่
จะตองพิจารณาในการรับเปนเจาภาพดวย เพราะคนจํานวนมากมักจะแจงวา มหาวิทยาลัยใดเปนเจาภาพ จะได
ชื่อเสียงไปแลว ก็ตองออกเงินดวย ในกรณีนี้เปนความจําเปนในการอยูรว มกันในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะตอง
หมุนเวียนมาที่ มธ. แนนอน เพราะมีสนามกีฬาอยูมาก และอยูในสภาพที่ดีมากหลังจากการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก และความเปนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ สวนใหญจะเปนมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดที่เขา
มารวม มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ไมมาพักอยูแลว ก็พักอยูในมหาวิทยาลัยของเขา
7. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา ติดใจขอเสนอของรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษาที่เสนอวา หาก มธ. จัด ควรจะเปนผูนํา เปนผูปฏิวัติการจัดการแขงขันกีฬา เห็นวาการเปนผูนําคงจะทํา
ไดหลาย ๆ อยาง กรณีแรก มธ. ก็ไดชื่อวา เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดโอกาสใหคนพิการ หากเปนไปไดจะ
นําเรื่องของคนพิการเขามาดวย แมจะมีคา ใชจายสูงขึ้น แตทําใหจุดยืนของ มธ. ชัดเจนขึ้น และอาจจะมีวิธีการ
หา Sponsor จากคนที่สนับสนุนคนพิการไดอีกดวย
ประเด็นทีส่ อง อาจจะใชเวลาปรึกษาหารือกันมากกวานี้ อาจจะเปนวงเล็ก ๆ ก็ได คําวา
Innovation ของการจัดการแขงขันกีฬา ควรจะเปน Innovation แบบใด อยางไร เพราะที่ผานมานั้นเห็นวา มีการ
ไปลาเหรียญทอง แต Concept จริง ๆ ที่บอกวา จะเอาการแขงขันกีฬาเปนการพัฒนาคนตรงนี้ยังไมคอยสื่อ
เทาใด อาจจะตองหารือเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง
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8. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ไมควรจะหยุดเรียนเปนเวลานานมาก เพราะคณะจะ
กระทบสูงมาก และกรณีงบประมาณที่เสนอประมาณ 40 ลานบาท เปนงบประมาณที่ใชสําหรับการจัดการ
แขงขันกีฬา หากมหาวิทยาลัยมองเห็นวา มีความจําเปนจะตองสนับสนุนชมรมกีฬาตาง ๆ คงจะตองมี
งบประมาณอีกสวนหนึ่งตลอดทั้งปเพื่อใหนักศึกษาในชมรมหรือหากจะจัดการณรงคเรื่องกีฬา จะตองเปนเงิน
อีกจํานวนหนึง่ ซึ่งจะตองเตรียมไวเฉพาะ คงจะมาเบียดเบียนสวนนี้ไมได คงจะไมเพียงพอ
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาวา หากหยุด 7 – 8 วัน ก็จะตองเปดเทอมใหเร็วขึ้น
ประมาณ 8 วัน จะเหมือนกับการจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกคือ เวลาชั่วโมงเรียนตองเทาเดิม โดยอาจจะเปดเรียน
ใหเร็วขึน้ หรือปดเทอมใหลาชาลง ซึ่งจะเลือกรูปแบบใดก็ได หาก ก.บ.ม. เห็นชอบ สิง่ ที่ฝายการนักศึกษาจะ
ดําเนินการก็คอื ทิศทางของกิจกรรมเรื่องกีฬาของ มธ. นับจากนีเ้ ปนตนไปจนถึงวันแขงขันตองทุมเทตรงนี้
งบประมาณตาง ๆ หรือเรื่องตาง ๆ ตองทุมลงมาตรงนี้ ซึ่งจะใชงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาดานกีฬามาทําตรง
นี้ เปนสิ่งที่วางแผนไว
ประธานกลาววา แนวโนมก็คือ จะจัดวันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2552 ประมาณ 8 วันทําการที่
อาจจะตองหยุด ในทางปฏิบตั ิคงตองไปเจรจา มหาวิทยาลัยตองการใหสั้นที่สุดเทาที่จะทําได กลาวคือ จะตอง
เปดเรียนเร็วขึน้ 8 วันทําการเทานั้น เปนเรือ่ งที่ทุกฝายจะตองรับสภาพ และจะใชหอพักในทั้งหมดเทานั้น
ประมาณ 2,000 เตียงที่จะไดรับผลกระทบ และงบประมาณจํานวน 20 ลานบาทที่จะตองไปจัดหาการสนับสนุน
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่ง กับการที่จะตองพยายามพัฒนากีฬาของ
มหาวิทยาลัยดวย เมื่อ มธ. เปนเจาภาพ และไดเหรียญมา 2 เหรียญเทากับโอลิมปก คงจะลําบาก เดิม มธ. ได
ประมาณ 8 – 12 เหรียญ ทุกปอยูประมาณลําดับที่ 10 เห็นวาหากเปน 1 ใน 10 ก็ดแี ลว กับการเปนเจาภาพ เพราะ
ไมไดมีคณะทางดานการกีฬาโดยตรงเหมือนกับหลายมหาวิทยาลัย และไมไดใชระบบการฟูมฟกนักกีฬา เมื่อ
เขามาก็เลนกีฬาดวยเรียนดวย บางครั้งก็ไมไดทั้ง 2 ทาง เหรียญก็ไมไดและอาจจะถูกไลออกดวย หลาย ๆ
มหาวิทยาลัยนัน้ รับประกันวา จบแนนอน ในสวน มธ. คงจะตองดูแลเรื่องนี้มากขึ้น
9. ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา คงขอความชัดเจนวา จะแขงขัน
เมื่อใด และสํานักทะเบียนและประมวลผลจะหาทางเลือกใหวา มีกี่ทางเลือกที่จะเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนและจัดสอบ Midterm ใหกับนักศึกษา คงจะไดคําตอบ และจะนํามาเสนอใหพิจารณาตอไป
ประธานกลาววา สมมติจะหยุดวันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2552 เปนเวลา 8 วันทําการ สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลจะมีขอเสนออยางไร กลาวคือ การสอบ Midterm คงตองเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อสอบ
Midterm เสร็จ ก็ปดเลย และจะเปดกอนหรือปดชา สํานักทะเบียนและประมวลผลนําไปพิจารณาและเสนอใน
การประชุมครั้งตอไป ขณะนีเ้ ปนเพียงตัวอยาง เพราะตองไปเจรจาในเรือ่ งที่พยายามจะใหสั้นที่สุด กับพยายาม
ที่จะใหเหลือชนิดกีฬานอยทีส่ ุด ซึ่งไดหารือในรายละเอียดกันไปบางแลว เห็นวากีฬาบางประเภทภายใตแนวคิด
ที่วา ใหลดประเภทลง หมากกระดาน ไมนา จะมีการแขงขัน เพราะดูแลวไมคอยจะใชกีฬาเทาใด
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วา อาจจะไมรบั จะตองเปนกีฬาจริง ๆ เทานั้น เพื่อจะลดประเภทใหเหลือนอยลง ขอใหฝายการนักศึกษารับไป
เจรจา ยังไมยุตจิ นกวาสภามหาวิทยาลัยจะมีมติอนุมัติแลว ในระหวางนี้มหาวิทยาลัยจะหารือกับ กกมท. ไปดวย
วา หลักการของ มธ. รับไดหรือไม อยางไร แตก็เชื่อวาจะรับไดเพราะขณะนีไ้ มคอยมีสถาบันใดตองการเปน
เจาภาพ เพราะเปนงานใหญ และตองการสนามเปนจํานวนมาก มี มธ. ที่มีความพรอมสูง
ในหลักการก็คือ นาจะรับเปนจาภาพใน 75 ป ธรรมศาสตร กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 37 ขอใหฝายการนักศึกษารับไปเจรจาและนํารายละเอียดมาแจงที่ประชุมวา จะจบลงอยางไร มีความ
เปนไปไดเพียงใด หาก มธ. เปนเจาภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะเปนเจาภาพในเดือนมกราคม 2552 คง
จะตองมีคณะกรรมการเตรียมงานของ มธ. ไปศึกษาเรื่องตาง ๆ เรื่องเงิน เรื่องสวัสดิการ เรื่องที่พัก เรื่องประเภท
กีฬา เรื่องการรักษาพยาบาล เรื่องอื่น ๆ ที่จะตองทําในระหวางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะจัดดวย จะตองรีบ
ตัดสินใจโดยเร็ว ในการประชุมครั้งตอไป จะนําเสนออีกครั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษารับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป

6.3 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาและน้ําประปามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ขอเสนอสรุปการใชไฟฟาและน้ําประปา มธ.
ศูนยรังสิต ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ดังนี้
1. สรุปการใชไฟฟาใน มธ. ศูนยรังสิต
ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวมของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
54,913,091 หนวย
(3.159บาท/หนวย)
173,520,180.68 บาท/12เดือน
( 14.46 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้
1.1 อาคารในสวนกลางศูนยรังสิต
38,732,015 หนวย
122,389,507.18 บาท/12 เดือน
(10.19 ลานบาท/เดือน)
1.2 อาคารในความรับผิดชอบสํานักงานจัดการทรัพยสิน 13,974,240 หนวย
44,157,278.32 บาท/12 เดือน
(3.67 ลานบาท/เดือน)
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2,206,836 หนวย
6,973,393.29 บาท/12เดือน
(5.81 แสนบาท/เดือน)
1.4 สวนตางการใชไฟฟา (อยูในความรับผิดชอบของศูนยรังสิต) 4,663,359 หนวย
14,735,774.99 บาท/12ดือน
(1.22 ลานบาท/เดือน)
สรุป ปริมาณการใชไฟฟาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม - กันยายน ปงบประมาณ
2550 - 2551 โดยปงบประมาณ 2550 มีปริมาณการใชไฟฟา 53,668,797 หนวย และในปงบประมาณ 2551
มีปริมาณการใชไฟฟา 54,913,091 หนวย มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 1,244,295 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น (3.159
บาท/หนวย) 3,931,853.20 บาท/12 เดือน หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 2.32
อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดใน 5 ลําดับแรก ไดแก
1. โรงพยาบาลฯ
เปนจํานวนเงิน 43,273,383.22 บาท
2. อาคารเรียนรวม (SC)
เปนจํานวนเงิน
7,987,032.21 บาท
3. คณะวิทยาศาสตรฯ
เปนจํานวนเงิน
7,940,653.01 บาท
4. คณะแพทยศาสตร ,อาคารปญจาสายาลักษ
เปนจํานวนเงิน
5,575,401.52 บาท
5. หอสมุดปวย
เปนจํานวนเงิน
5,228,279.58 บาท
เมื่อทําการรวมปริมาณการใชไฟฟาของหนวยงานที่มีทที่ ําการ 2 ที่พบวา อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุด
ใน 5 ลําดับแรกไดแก
1. โรงพยาบาลฯ
เปนจํานวนเงิน 43,273,383.22 บาท
2. อาคารสํานักหอสมุด(ไมรวมกลุมแพทย)
เปนจํานวนเงิน 19,088,746.02 บาท
3. อาคารเรียนรวม (SC)
เปนจํานวนเงิน
7,987,032.21 บาท
4. คณะวิทยาศาสตรฯ
เปนจํานวนเงิน
7,940,653.01 บาท
5. คณะแพทยศาสตร ,อาคารปญจาสายาลักษ เปนจํานวนเงิน
5,575,401.52 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของ มธ. ศูนยรังสิต ไมรวมสํานักงานจัดการทรัพยสิน
และศูนยบริการการกีฬา) ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของศูนยรังสิตสูงขึ้น โดยในปงบประมาณ 2551
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550 เทากับ
2,803,698 หนวย (3.159 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 8,859,420.16 บาท หรือเพิม่ ขึ้น รอยละ 7.80
เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่ทําการของสํานักงานคณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น จึงเปนสาเหตุที่ปริมาณการใชไฟฟาในรอบ
12เดือน ของปงบประมาณ 2551 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยบริการการกีฬา
ปงบประมาณ 2550 ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ
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บาท หรือลดลง รอยละ 42.45 โดยการใชไฟฟาลดลงเนื่องจากในปงบประมาณ 2550 ใชสถานที่ในการแขงขัน
มหาวิทยาลัยโลก
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของสํานักงานจัดการทรัพยสิน
ปงบประมาณ 2550ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 54,960 หนวย (3.159บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 173,668.41 บาท หรือ
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.39
2. สรุปการใชน้ําประปาใน มธ. ศูนยรังสิต รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550
– กันยายน 2551)
สรุปปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวม การประปา
สวนภูมิภาค เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 มีดังนี้
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งสิ้น
2,291,280.00 หนวย
คิดเปนเงิน (16 บาท/หนวย) 36,660,480.00 บาท/12เดือน
(3.05 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชน้ําประปาจากการจดมิเตอรของอาคารตาง ๆในศูนยรังสิตแบงตามกลุมดังนี้
1. อาคารคณะและหนวยงานสวนกลางของศูนยรังสิต (รวมศูนยธุรกิจและรานคา)
549,479.50 หนวย
8,791,672.00 บาท/12 เดือน
(7.32 แสนบาท/เดือน)
2. อาคารในความรับผิดชอบของสํานักงานจัดการทรัพยสิน
1,068,324.20 หนวย
17,093,187.20 บาท/12 เดือน
(1.42 ลานบาท/เดือน)
3. อาคารในความรับผิดชอบของศูนยบริการการกีฬา 47,712.15 หนวย
763,394.40 บาท/12 เดือน
(6.36 หมื่นบาท/เดือน)
4. ปริมาณการใชน้ําประปาของหนวยงานอื่น ๆ
63,407.00 หนวย
1,014,512.00 บาท /12 เดือน
(8.45 หมืน่ บาท/เดือน)
5. สวนตางการใชน้ําประปา
562,357.15 หนวย
8,997,714.40 บาท/12 เดือน
(7.49 แสนบาท/เดือน)
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2550 - 2551 โดยปงบประมาณ 2550 มีปริมาณการใชน้ําประปา 2,453,050 หนวย และในปงบประมาณ 2551 มี
การใชน้ําประปา 2,291,280 หนวย มีปริมาณการใชลดลง 161,770 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น (16 บาท/หนวย)
2,588,320.00 บาท/12 เดือน หรือลดลงรอยละ 6.59 เนื่องจากมีการซอมแซมทอประปาที่แตกรั่วและซอมมิเตอร
ที่ชํารุดตามอาคารตาง ๆ
สวนตางการใชน้ําประปาอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
1. อาคารบางอาคารไมไดทําการติดตั้งมิเตอร มิเตอรเสีย
2. เกิดการรัว่ ไหลของน้ําประปา(นอกมิเตอร) จากทอประปาแตก และจากการรั่วซึมใตดิน
หรือใตอาคาร เชน อาคารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา อาคารที่พักอาศัย 14 ชั้น อาคารบรรยายรวม 3 อาคาร
บรรยายรวม 5 โรงอาหารคณะวิทยาศาสตรฯ เปนตน
ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต (รวมสํานักงานจัดการทรัพยสินและ
ศูนยบริการการกีฬา) ปงบประมาณ 2550 ในชวงเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 มีปริมาณการใชน้ําลดลง
เนื่องจากมีการซอมแซมทอประปาที่แตกรัว่ และซอมมิเตอรที่ชํารุดตามอาคารตาง ๆ ทําใหสวนตางในการใช
น้ําประปาปงบประมาณ2551 ลดลง จํานวน 137,804.05 หนวย รวมเปนเงิน 2,204,869.60 บาท/12 เดือน หรือ
ลดลง รอยละ 19.68 นอกจากนี้บางอาคารมีปริมาณการใชน้ําประปาลดลง เชน อาคารยิมเนเซีย่ ม 2 อาคาร
E1-E2, และอาคารอื่น ๆ
ทั้งนี้การใชน้ําประปาแยก 3 หนวยงาน (1) ศูนยรังสิตปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ
5.46 (2) ศูนยบริการการกีฬาปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ 32.43 (3) สํานักงานจัดการทรัพยสินปริมาณ
การใชน้ําประปาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.03
กลุมอาคารที่มีปริมาณการใชน้ําสูงสุด ไดแก
1. หอพักเอเชีย่ นเกมส
2. อาคารบริการ(รวมโรงพยาบาล)
3. หอพักหญิง
4. หอพักชาย
5. หอพักแพทย/พยาบาล
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ขอฝากไปดูวา มีหลายหนวยงานที่ศนู ยรังสิตใชไฟฟาสูงขึ้นในป 2551 นา
ตกใจมาก แตเขาใจวามาจากการยายสํานักงานจากทาพระจันทรไปศูนยรังสิตมากขึ้น เนื่องจากมีคณะกรรมการ
ชุดเดียวดูแลอยูแลว ในการประชุมครั้งตอไป นอกจากทําตัวเลขชุดนีแ้ ลว ใหนาํ ตัวเลขของทาพระจันทรบวก
ศูนยรังสิต เปรียบเทียบมาดูดว ย จะเปนไปไดหรือไม โดยนํารายละเอียดทั้งหมดมาเสนอ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา จะทําใหดูทั้งหมด ในสวนที่เปนอาคารที่ทา
พระจันทรและศูนยรังสิต จะอยูในตารางขวาง ตารางที่ 2 ปริมาณการใชไฟฟาของคณะและหนวยงานที่มีที่ทํา
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คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และ
สถาบันภาษา จะมีตวั เลขรวมอยูแลว และเมื่อตัวเลขรวมแลว ไมไดนํากลับมาใสในศูนยรังสิต เพราะรวมไมได
ประธานกลาววา เมื่อดูตัวเลขของคณะเศรษฐศาสตรแลว จะเพิ่มขึ้น 200% ที่ศูนยรังสิต ก็
ไมแปลกใจ เพราะคณะเศรษฐศาสตรเพิ่งยายมา แตเมื่อนําไปรวม 2 แหงแลว คณะเศรษฐศาสตรยงั เพิ่มสูงสุด
37% ขอฝากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม ในชั้นนีเ้ ปนการรับทราบในชวงเวลาที่ผานมา
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ไมทราบวาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนี้มอี าคารใดบางที่คิดวา เปนคาไฟฟาและคาน้าํ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เปนอาคารที่อยูในความดูแลของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมด อาคาร บร.ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดแู ล แตอาคาร บร.ที่
สวนกลางดูแล จะไมรวมไปในสวนของคณะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ในสวนนี้เปนอาคาร บร. 2, 3, 4 และ 5
แตอาคาร บร.4 ที่เปนหอง 1,000 คน ซึ่งไมไดแยกมิเตอร
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยเขาใจวา บางคณะมหาวิทยาลัยไปขอใชสถานที่ กรณีที่แจง
วา เพิ่มขึ้น จะตองไปดูตารางเรียนดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกศูนยศึกษา ปงบประมาณ
2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ขอเสนอสรุปปริมาณการใชไฟฟาของ มธ. ทุก
ศูนยการศึกษา ดังนี้
ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ทุกศูนยการศึกษา จากมิเตอรรวมของการไฟฟา
เดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551
67,866,087 หนวย
(3.159 บาท/หนวย คาเฉลี่ยศูนยรังสิต)
214,450,424.00 บาท/12 เดือน
( 17.87 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชไฟฟาของทุกศูนยดังนี้
1. ศูนยรังสิต
54,913,091 หนวย
173,520,180.68 บาท/12 เดือน
( 14.46 ลานบาท/เดือน)
2. ทาพระจันทร
11,098.351 หนวย
35,069,741 บาท/12 เดือน
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3. ศูนยลําปาง
735,897 หนวย
2,325,365 บาท/12 เดือน
(1.93 แสนบาท/เดือน)
4. ศูนยพัทยา
1,118,748 หนวย
3,535,138 บาท/12 เดือน
(2.94 แสนบาท/เดือน)
สรุป ปริมาณการใชไฟฟาทุกศูนย (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม - กันยายน
ปงบประมาณ 2550 - 2551 โดยปงบประมาณ 2550 มีปริมาณการใชไฟฟา 66,914,075 หนวย และใน
ปงบประมาณ 2551 มีปริมาณการใชไฟฟา 67,866,087 หนวย มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 952,012 หนวย รวมเปน
เงินทั้งสิ้น (3.159 บาท/หนวย) 3,008,267.70 บาท/12 เดือน หรือรอยละ 1.42
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยรังสิต
ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของศูนยรังสิตสูงขึ้น โดยในปงบประมาณ 2551 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2550 -กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 1,244,295 หนวย
(3.159 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 3,931,853.20 บาท หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 2.32 เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่
ทําการของสํานักงานคณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น จึงเปนสาเหตุทปี่ ริมาณการใชไฟฟาใน รอบ12 เดือน ของ
ปงบประมาณ 2551 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของทาพระจันทร
ปงบประมาณ 2550ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ
ลดลง จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 339,914 หนวย (3.159 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 1,074,096.13
บาท หรือลดลง รอยละ 2.97 โดยการใชไฟฟาลดลงเนื่องจากในปงบประมาณ 2551 มีการยายหนวยงานไป
ศูนยรังสิตเพิ่มขึ้น
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของ ศูนยลําปาง
ปงบประมาณ 2550 ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ
เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 229,283 หนวย (3.159บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 724,513.39 บาท หรือ
เพิ่มขึ้น รอยละ 45.26 เนื่องจากมีอาคารเพิม่ ขึ้น
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยพัทยา
ปงบประมาณ 2550 ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 การใชไฟฟามีปริมาณ
ลดลง จากปงบประมาณ 2550 เทากับ 181,652 หนวย (3.159บาท/หนวย) คิดเปนเงิน 574,003.16 บาท หรือ
ลดลง รอยละ 13.97
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 46 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ศูนยรังสิตเพิ่มขึ้น 2.3 ทาพระจันทรลดลง 2.90 แมฐานจะตางกันมาก แตยัง
มีอัตราการเพิม่ – ลดที่ใกลเคียงกัน จะสะทอนตรงนี้ได เฉพาะคาไฟฟาก็ประมาณ 200 กวาลานบาท และยังมี
คาน้ําอีกตางหาก นี่คือสาธารณูปโภคที่เขาใจวา รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต จะจัดการเรื่อง
ประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการตระหนักในวงกวาง นอกจากในหมูผูบริหาร กําลังทําอยูและจะมีการรณรงคกัน
ตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 เรื่อง สรุปการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ปงบประมาณ 2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ในปงบประมาณ 2551 โครงการบริหารจัดการ
ขยะรีไซเคิล มีสมาชิกจํานวน 228 บัญชี แบงเปนนักศึกษาจํานวน 148 บัญชี หนวยงานภายใน จํานวน 73 บัญชี
หนวยงานที่อยูในพื้นที่จํานวน 7 บัญชี ไดดําเนินการในการรับฝากและรับซื้อขยะรีไซเคิล มูลคารวมทั้งหมด
3,359,949.50 บาท โดยเปนขยะที่คัดแยกจากหนวยงาน 2,083,869.00 บาท จากเอกชนที่รับคัดแยกขยะ
1,276,080.50 บาท รายไดของโครงการ 386,511.50 บาท สูงกวาที่ประมาณการ 146,511.50 บาท
ปริมาณขยะทัง้ หมดที่นํามาขายใหกับโครงการ พบวาเปน
กระดาษ
254,270.00
กิโลกรัม
คิดเปน 51.747 เปอรเซ็นต
พลาสติก
122,281.40
กิโลกรัม
คิดเปน 24.886 เปอรเซ็นต
อลูมิเนียม
923.30
กิโลกรัม
คิดเปน 0.188 เปอรเซ็นต
แกว
74,747.50
กิโลกรัม
คิดเปน 15.212 เปอรเซ็นต
กลองเครื่องดื่ม 15,600.00
กิโลกรัม
คิดเปน 3.175 เปอรเซ็นต
อื่น ๆ
23,553.50
กิโลกรัม
คิดเปน 4.793 เปอรเซ็นต
หนวยงานที่ขายขยะรีไซเคิลสูงสุด 5 อันดับ ไดแก
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
มูลคา 644,588.00
บาท
2. สํานักงานจัดการทรัพยสนิ
มูลคา 413,023.00
บาท
3. โรงอาหาร
มูลคา 84,822.00
บาท
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
มูลคา 76,281.00
บาท
5. สถาบัน SIIT
มูลคา 57,888.00
บาท
งบประมาณรายจายในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 รวม 206,025.90 บาท เปน
คาตอบแทนบุคลากร 104,400.00 บาท ประชาสัมพันธ 37,211.90 บาท และคาวัสดุในการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม
86 ใบ เปนเงิน 64,414.00 บาท
โครงการรณรงคที่ดําเนินการในป 2551

- 47 โครงการรณรงค
งบประมาณ (บาท)
1. จัดทําที่คั่นหนังสือ แจกนักศึกษาในชวงปฐมนิเทศ และรับเพื่อนใหม
12,250 บาท
จํานวน 3,500 ชิ้น
2. จัดทําสื่อรณรงค 3 ประเภท
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
- VCD เรื่องธรรมศาสตรลดโลกรอน
บรรจุภัณฑเพือ่ สิ่งแวดลอม
- ปายไวนิล (Vinyl) 3 แบบ
- โปสเตอร 3 แบบ
3. จัดการรณรงคคัดแยกขยะที่ตลาดนัดอินเตอรโซน และตัดสินการ
4,000 บาท (คารางวัลในการ
ประกวดรางวัล Animation (15 พ.ย.2551)
ประกวด)
4. จัดทํา ฟวเจอรบอรด รณรงคการทิ้งขยะใหลงถังและถูกประเภท จํานวน ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
20 ชุด
บรรจุภัณฑเพือ่ สิ่งแวดลอม
5. โครงการคุณทําดี โดยถายรูปนักศึกษาที่ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกถัง และ 7,961.90 บาท
ทําการจับฉลาก 2 ครั้ง แจกจักรยาน จํานวน 2 คัน
6. โครงการประกวดหนังสั้น ลดภาวะโลกรอน คัดเหลือ 10 เรื่องเพื่อใชใน 13,000 บาท (คารางวัลในการ
การรณรงค
ประกวด)
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ขยะหาย จากหลายจุดในมหาวิทยาลัย เชน หอพัก อาคารปยชาติ โดยนําขยะออกนอก
มหาวิทยาลัย ในชวงเย็น, กลางคืน และการที่มีบุคลากรมารับซื้อขยะภายในมหาวิทยาลัย ที่ไมใชบริษัทที่ทํา
สัญญารับซื้อกับธนาคารขยะ
การทิ้งขยะยังไมถูกถัง ซึ่งตลอดปที่ผานมายังไมดีขึ้น
1. ปญหาที่จะพบในป 2552 คือ ราคาขยะตกต่ําอยางมาก โดยเฉลี่ยต่ํากวา 25% ของราคาในป
2551 ซึ่งอาจมีผลตองบประมาณโครงการ
การดําเนินการในเรื่องการจัดการขยะประเภทอื่น
การจัดการขยะอินทรีย โดย รองศาสตราจารย กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ ดําเนินการโดยใชขยะ
ประเภทเศษอาหาร นําไปเลีย้ งสุกรและทําน้ําหมักชีวภาพ และนําเศษใบไมไปใชปูเปนพื้นคอกสุกร ไดปุยหมัก
ไปใชในพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตทั้งนี้ไมไดเก็บขอมูลปริมาณปุยหมักทีไ่ ดไว รวมถึงการดําเนิน
การกับขยะอินทรียประเภทไมใหญ โดยการเผากิ่งไมขนาดใหญ เพื่อใหไดถานและน้ําสมควันไม เพือ่ ใชในการ
กําจัดกลิ่นและทําลายวงจรชีวิตของแมลงวันในโรงคัดแยกขยะ
โครงการจัดทําปุยหมักโดยใชระยะเวลาสัน้ ของ นายปรัชญา สังขสมบูรณนักศึกษาปริญญา
เอก ภายใตการดูแลของรองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ อยูระหวางการสรุปโครงการของนักศึกษา
การจัดการขยะพิษ

- 48 1.1 การจัดการขยะพิษ ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต ไดมีการจัดเก็บ 2 ครั้ง/ป โดยบริษัทไทย
โตชิบาฟลูออเรสเซนท แลมป จํากัด คืนใหกับกรมควบคุมมลพิษ
1.2 ไดหารือกับคณะวิทยาศาสตรฯ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร สถาบัน SIIT
คณะแพทยศาสตร และโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ในการกําจัดขยะที่เปนสารเคมี ซึ่งพบวามีสารเคมีของคณะ
วิทยาศาสตรฯ ไมทราบประเภทและไดมีการผสมของสารเคมีหลายประเภท ซึ่งไมสามารถกําจัดได ประมาณ
1,000 ขวด สวนสารเคมีที่สามารถระบุชื่อและแยกประเภทได สามารถสงไปกําจัดที่เตาเผา สวทช. ได
หนวยงานที่มาศึกษาดูงานและการเผยแพรโครงการ
ในปงบประมาณ 2551 มีหนวยงานมาศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล และการ
จัดการขยะอินทรีย จํานวน 13 ครั้ง เปนหนวยงานภายนอก 10 ครั้ง หนวยงานภายใน 3 ครั้ง
หนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท เต็ดตรา แพค (ไทย) จํากัด สํานักสิ่งแวดลอม
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมอนามัย บริษัท
เอสซีจี เปเปอร จํากัด บริษัทพีคคีป คอมมูนิเคชั่น จํากัด งานหอพักนิสิต สํานักงานนิสิตสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑเพื่อสิง่ แวดลอม บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) คายครูนักคิด พิชิตขยะ
สวทช. รุน 1 องคการบริหารสวนตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ศูนยศาลายา มหาวิทยาลัย
มหิดล บริษัท คาสากลซีเมนตไทย จํากัด เครือซีเมนตไทย เปนตน
สวนการเผยแพรโครงการ มีการเผยแพรทางสถานีโทรทัศนหลายสถานี เชน TPBS ชอง
The Nation Channel บริษัท เอ็น ไอ คอม จํากัด ชอง 7 รวมทั้งเผยแพรทางสถานีวิทยุจฬุ าฯ
การศึกษาดูงานหนวยงานอืน่
คณะกรรมการโครงการบริหารจัดการขยะไดไปศึกษาดูงาน 2 แหง ไดแก
1. บริษัทปุยอินทรียชีวภาพลพบุรี จํากัด จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาการทําเกษตรอินทรียและปุย
ชีวภาพ
2. บริษัท Professional waste technology (1999) public co.Ltd. เพื่อศึกษาดูงานการผลิต
น้ํามันจากถุงพลาสติก
แผนงานปงบประมาณ 2552
1. ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและการรณรงคอยางตอเนื่อง
2. จัดการขยะประเภทเศษอาหารที่อยูนอกโรงอาหารใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการทําถัง
น้ําหมักชีวภาพตามอาคาร
3. การแยกขยะจากหองน้ําหนวยงาน
4. การหาแหลงรับซื้อพลาสติก
5. การจัดทําโครงการศูนยการเรียนรูการบริหารจัดการขยะ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 49 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เปนเรื่องที่ตองขอชมเชยฝายบริหาร ศูนยรังสิต เห็นวา มธ. มีกิจกรรมเรื่อง
นี้ที่เปนเรื่องหลักที่ทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในเรื่องของการดูแลสภาพแวดลอม จะไดทราบจากสื่อวิทยุ
โทรทัศนสถานีตาง ๆ หลายสถานีหลายคลื่นที่กลาวถึง มธ. เปนความอุตสาหะของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้
ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปนประธาน ความจริงเงินเปนเรื่องผลพลอยได โดยขอเท็จจริงแลว
มหาวิทยาลัยตองการสรางความรูสึกความรับรูรวมกันของคนในชุมชน เพราะฉะนัน้ ในปหนาราคาตก
มหาวิทยาลัยก็ยินดีจะใหเงินไปชวยเหลือเพื่อใหโครงการนี้ดําเนินการไปได ขอฝากผูบริหารหนวยงานทั้งหลาย
พยายามใหความรวมมือ เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ไมคอยมีผูใดตองการจะทํา เมื่อมีคนทําและทําไดดี ดูเหมือนมี
แรงที่จะทําตอไป ก็ตองการความสนับสนุนจากทุกฝายอยางมาก จะขอฝากใหทําอีกเรื่องคือ ตองการใหมีถัง
ขยะเพิ่มมากขึน้ ในจุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในศูนยรังสิต ซึ่งดีขึ้นกวาเดิมมากแลว เขาใจวาพื้นที่คอนขางกวาง
อาจจะตองการเงินลงทุนเพิม่ หรือหากมีเงินเหลือ จะขอใหไปลงทุนเรือ่ งถังขยะใหมาก จะชวยไดอกี มาก
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในปทแี่ ลวไดจดั ซื้อไป 80 กวาถัง เมื่อกระจาย
ไปก็จะหายไปทั้งหมด ปนจี้ ะพยายามจัดซื้อเพิ่ม แตขอดูงบประมาณกอน ซึ่งหนวยงานใหญที่มีรายไดมาก
ขอใหจัดซื้อบาง จะเปนการดี
2. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา เปนสิ่งทีด่ ีที่ มธ. ไดพยายามแกไขปญหาเรื่อง
ขยะ มีขอสังเกตอยูบางประการ
(1) เหตุใดนักศึกษาจึงไมคอ ยแยกขยะ จะมีนักศึกษาป 1 ของคณะสังคมสงเคราะหศาสตรที่
อาจารยผูสอนวิชาทางดานนีใ้ หทํา Paper ออกมา เคยอานบาง มีขอสังเกตวา Instruction ในถังขยะแตละจุด
Instructed ไมเหมือนกัน ถังขยะแบบนี้ควรจะใสอะไรไดบาง เชน ขยะ Recycle ขยะกลองเหลืองกลองเขียว
ตาง ๆ อาจจะตองใหคณะกรรมการชุดนี้ดใู นรายละเอียด เพราะทําใหเกิดความสับสน และมีบางจุดในงานวิจยั ที่
นักศึกษาทําไปขัดแยงกับ Instruction ในการแยกขยะของสากล
(2) เรื่องของขยะเปนเรื่องที่ไมใชมองแตมิติทางเศรษฐกิจหรือมิติทางสิ่งแวดลอมหรือทาง
ชีวะ หรือทางวิศวกรรมศาสตรเทานั้น มีการศึกษามามากวา ขยะนั้นเปนสิ่งที่คูกับสังคมมนุษย เพราะฉะนัน้ มิติ
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดลอม ความรูความเขาใจเหลานี้มีผลทั้งสิ้น การที่จะทําใหคนมีสวนรวมได
มาก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเยาวชน จะตองทําใหเขารูส ึกวาสนุก เมือ่ ใดก็ตามทีก่ ารจัดการขยะเปนเรื่องสนุก
คนก็จะมีสวนรวมมากขึ้น เนื่องจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของตนเองที่ทําในเรื่องนี้ในเทศบาล
พบวามีสวนยืนยันตรงนี้ หากชาวบานรูสึกสนุกกับเรื่องนี้ ก็จะดีขึ้น ตนเองไมแนใจวาจะสามารถดําเนินการได
แตเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว เคยลองทําในสถาบัน AIT ในสมัยที่ศึกษาอยู โดยจัดเปนโครงการประกวด ให
นักศึกษาออกแบบวา จะออกแบบถังขยะอยางไรใหดึงดูดใจคน หรือทําอยางไรใหคนไดทิ้งขยะมากขึ้น หรือมี
ถังขยะตรงนี้จะมีประโยชนอยางไรตอสิ่งแวดลอม หรือถังขยะตรงนี้จะใหการศึกษาตอคนอยางไร ซึ่งอาจจะ
ตองกําหนด Theme ขึ้นมา หากนักศึกษาแบงเปนกลุมหรือเปนคณะรวมกันคิด และมหาวิทยาลัยใหงบประมาณ
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ขยะของกลุมรวบรวมขยะไดมาก อาจจะมีรางวัลใหอกี เห็นวาหากนักศึกษามีสวนรวมมากเทาใด การจัดการ
ขยะก็จะมีมากขึ้นเทานั้น นอกเหนือจากสิ่งที่เคยทํามาแลว
ประธานกลาววา หลายเรื่องเปนเรื่องที่คณะกรรมการทํามาแลว และหลายเรื่องอาจจะเปน
ขอแนะนําที่เปนประโยชนมากตอมหาวิทยาลัย ขอฝากใหฝายบริหาร ศูนยรังสิตเชิญคณบดีคณะสังคม
สงเคราะหศาสตรมาชวยเปนกรรมการดวย จะไดชว ยกันคิดเรื่องนี้ใหไดแนวคิดใหม ๆ แปลก ๆ เพิ่มขึ้นอีก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.6 เรื่อง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2551
ตามเกณฑ ก.พ.ร.
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ในการประเมินผลการประหยัดพลังงานของ
หนวยงานราชการ ในปงบประมาณ 2551 ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑในการประเมิน โดยใชผลการประหยัด
พลังงานไฟฟาและน้ํามัน การประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามัน จะใชหลักการ การใช
พลังงานจริงเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ถาการใชพลังงานจริงนอยกวาคามาตรฐาน แสดงถึงการมี
ประสิทธิภาพและใหคะแนนสูง
โดยใชสูตรดังนี้
ดัชนีการใชพลังงาน (EUI) = คามาตรฐานจัดการใชพลังงาน - คาการใชพลังงานจริง
คาการใชพลังงานจริง
คามาตรฐานใชพลังงานจะแตกตางกันตามประเภทของหนวยงานโดย มธ. จัดอยูในกลุม
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากลุมยอยมหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาลซึ่งในการคิดคามาตรฐานของพลังงานจะ
มีสมการดังนี้
1. จํานวนหนวยไฟฟา = (14.129 x จํานวนบุคลากร + พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร +
0.181 x จํานวนนักศึกษา x จํานวนวันที่มกี ารเรียนการสอน /100 + 3.286 x จํานวนเตียง + 0.217 x จํานวนผูปวย
นอก + 0.011 x จํานวนวันนอนรวมผูปวยใน ) x อุณหภูมิ
2. จํานวนน้ํามัน = 3.911 x จํานวนบุคลากร + 20.437 x (พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง)0.5
ในการรายงานขอมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงตองรายการทุกเดือน ดังนี้
1. จํานวนบุคลากรทุกประเภท รวมทั้งบุคลากรคูสัญญา
2. พื้นที่ใชสอย
3. จํานวนนักศึกษา
4. จํานวนเตียงโรงพยาบาล
5. จํานวนผูปวยนอก (คน)
6. จํานวนผูปวยใน (คน – วัน )
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8. จํานวนหนวยการใชไฟฟาจริงที่หักการใชไฟฟาหอพัก สนามกีฬา รานคา การใหเชาพื้นที่
9. ปริมาณการใชน้ํามัน และกาซ NGV
ในการกํากับการรายงานขอมูลดังกลาวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฝายบริหารศูนยรังสิต
ไดประชุมผูทมี่ ีหนาที่ในการรายงานแตละศูนยการศึกษา ซึ่งตองรายงานแยกกัน และรายงานตรงตรงผาน
Website ของกระทรวงพลังงาน www.e–report.energy.go.th โดยผูรับผิดชอบจะไดรบั Password ในการ
รายงานโดยตองรายงานทุกเดือน
ผลการรายงานในรอบป 2551 พบวา ผลลาสุดเมื่อรายงานครบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยได
คะแนน 3.873 คะแนน โดยศูนยรังสิตไดคา คะแนนเต็ม คือ 5 คะแนน (เอกสารประกอบวาระ) สวนในศูนย
การศึกษาอีก 3 แหง จะมีจดุ ออนที่ตองปรับปรุงในการรายงานดังนี้
1. ทาพระจันทร
การรายงานขอมูลอาจยังขาดจํานวนลูกจางของบริษัทเอกชนที่มหาวิทยาลัยทําสัญญาจาง
เชน พนักงานทําความสะอาดและชางซอมบํารุงในดานตาง ๆ และพนักงานและลูกจางที่จางโดยงบประมาณ
คณะ จึงทําใหคามาตรฐานมีคาต่ํา
2. ศูนยลําปาง
ในการรายงานกอนหนานีห้ นวยงานไมไดทําการตัดแยกปริมาณการใชไฟฟาสวนทีเ่ ปน
สวนธุรกิจ แตหลังจากไดแจงใหทําการตัดแยกปริมาณการใชไฟฟาสวนที่เปนธุรกิจออก จึงทําใหคามาตรฐาน
การใชไฟฟาสูงขึ้น จึงทําใหคา EUI เปน บวก สวนปริมาณการใชน้ํามันมีคาติดลบ อาจเนื่องจากศูนยลําปางใช
รถยนตประจําวันเปนระยะทางไกล เชนไปรับอาจารยที่สนามบินเชียงใหม และการติดตอราชการในจังหวัด จึง
ทําใหคา EUI เปนลบ
3. ศูนยพัทยา
การรายงานขอมูลการใชไฟฟาไมสามารถตัดแยกปริมาณการใชไฟฟาสวนที่เปนธุรกิจได
เนื่องจากอาคารในสวนธุรกิจไมไดติดตั้งมิเตอรไฟฟา จึงทําใหคา EUI เปนลบ สวนปริมาณการใชนา้ํ มันมีคา
เปนลบ อาจเนือ่ งจากศูนยพทั ยาใชรถยนตเปนระยะทางไกล ในการติดตอราชการ จึงทําใหคา EUI เปน ลบ
4. ศูนยรังสิต
การรายงานขอมูลทั้งหมดไดรวบรวมจํานวนบุคลากรทุกประเภทของศูนยรังสิตและ
รายละเอียดไดมาก จึงทําใหคา EUI เปนบวก สําหรับปริมาณน้ํามันศูนยรังสิตไดลดการใชน้ํามันโดยเชารถตู
โดยสารที่ใช กาซ NGV เปนเชื้อเพลิง
ความยากลําบากในการรายงานขอมูลรายเดือน
1. จํานวนบุคลากรคูสัญญาและบุคลากรลูกจางหนวยงาน ที่หนวยงานตาง ๆ จางเอง และกอง
การเจาหนาที่ไมมีขอมูลการเก็บขอมูลจึงยังไมครบถวน
2. การแยกรายงาน จํานวนนักศึกษา ระหวางทาพระจันทรและศูนยรังสิต
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ระยะเวลาที่ใช ซึ่งในอาคารคณะยังไมมีการรายงาน
ในการเตรียมขอมูลป 2552 จําเปนจะตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานใหขอมูลที่
ครบถวนมากขึ้น การใชพลังงานนี้ยังใหเวลาในการปอนขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยนขอมูลไดถึงเดือนพฤศจิกายน
2551 จะนําขอมูลไปรายงาน ก.พ.ร. เทาที่ดจู าก Website ใหแกไขขอมูลไดถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 หากใน
ศูนยใดก็ตามถายังสามารถปรับขอมูลได โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชไฟฟา อาจจะทําใหตัวเลขประสิทธิภาพดีขึ้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ตองขอขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้ทมี่ ีรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย
รังสิต เปนประธานในการดูแลเรื่องประหยัดพลังงานทีท่ ําตัวเลขไดครบ ซึ่งไมคิดวา จะไดครบ คงเปนความ
พยายามไปตามหาจากสถานที่ตาง ๆ ในเบือ้ งตนขอฝากคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดูแลเรื่องศูนยพัทยา ใหขอมูล
ภายในสัปดาหหนาวา สัดสวนคาไฟฟาทีศ่ ูนยพัทยาทั้งหมด จะคิดวาเปนคาไฟฟาในเชิงพาณิชยของโรงแรม
เปนจํานวนเทาใด และแจงตัวเลขไปที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต และในระยะตอไปเมื่อมหาวิทยาลัย
มีอาคารเรียนที่ศนู ยพัทยาแลว จะแยกมิเตอรระหวางอาคาร 2 กลุม กลุมที่เปนอยูในปจจุบันเปนเรื่องโรงแรม
หองประชุมสัมมนา รานอาหาร และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมอาคารของมหาวิทยาลัย จะชวยตรงนีไ้ ดมาก ขอให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ประสานกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง ดวยวา มีคาใชจายที่คดิ
วา ศูนยลําปางยังไมไดแยกก็คอื โรงอาหาร ตลอดจนสถานที่ประกอบการเอกชน จะทําใหตวั เลขตรงกับ
ขอเท็จจริงมากขึ้น
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในเรื่องคาน้ํามันเมื่อปทแี่ ลว ศูนยรังสิตเชารถ
NGV. แทนรถยนตธรรมดา มีการใชกาซแทนน้ํามันไปจํานวนหมื่นกวากิโลกรัม ทําใหปริมาณการใชน้ํามัน
ของศูนยรังสิตลดลงไป จะเปนขอที่พิจารณาวา จะใชรถยนตอยางไรตอไป
3. ประธานกลาววา ขอฝากผูบ ริหารหนวยงานที่มีรถยนตของหนวยงานวา มหาวิทยาลัยมี
นโยบายจะปรับเปลี่ยนเปนการใชกาซ NGV. แทนน้ํามัน อาจจะตองมีคาใชจายบาง แตภายในเดือนเมษายน
2552 จะมีปมกาซ NGV. ตั้งอยูใกล ๆ ประตูทางดานเชียงราก จะสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ซึ่งมีรถยนตจาํ นวนมาก หนวยงานอื่นอาจจะมีเพียง 1 -2 คัน อาจจะไมไดชวยอะไรมาก สวน
โรงพยาบาลกับกองงานศูนยรังสิต ซึ่งมีรถเปนจํานวนมาก จะมีผลคอนขางมาก จะขอใหปรับเปลี่ยน และ
วางแผนทีจ่ ะทําไปในขณะนี้ อาจจะใชเงินคันละ 30,000 – 40,000 บาท แตในระยะยาวจะประหยัดและสะดวก
มากขึ้น เพราะมีปมอยูใกล ๆ มหาวิทยาลัย จะรวมไปถึงรถสวนตัวของบุคลากรดวย
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดสงมอบเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซล ผลิตน้ํามันจากน้ํามันทีใ่ ชแลว หากมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน ใหนโยบายในการใหรานคา
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมาขายน้ํามันทีใ่ ชแลว เครื่องผลิตนี้จะสามารถผลิตน้ํามันไบโอดีเซลใชไดประมาณ
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ดีเซลอยางละครึ่ง สามารถใชกับรถยนต จะประหยัดพลังงานไดอีกทางหนึ่ง
ประธานกลาววา ปญหาอยูตรงวา จะซื้อกิโลกรัมละเทาใดเทานัน้ เคยหารือกับบริษัทบาง
จาก จะทําเรื่องนี้ และราคาทีเ่ สนอต่ํากวาราคาที่ขายใหบุคคลอื่น ก็จะไปขายใหบุคคลอืน่ เชน ราคาตลาดขั้นต่ํา
กิโลกรัมละ 20 บาท ถาขายราคาในราคาเทากัน และขายในมหาวิทยาลัย คงจะไมยากที่จะบังคับใหมาขายใหกับ
มหาวิทยาลัย แตถาราคาขางนอกสูงกวา ก็จะขายใหบุคคลภายนอกอีก ขอใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรหารือ
กับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต จะมีน้ํามันพืชที่ใชแลวอยูใ นมหาวิทยาลัยจํานวนมาก แตทผี่ านมา
โครงการนี้ยังทําไมได เพราะราคาคอนขางต่ํามาก หากเปนราคาตลาด ไมมีขอขัดของที่จะสนับสนุนโครงการนี้
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ถาจะทําจริงไมนาจะมีปญหา คงจะเจรจากับ
รานคาภายในได โดยขอความรวมมือคงไมมีปญหาอะไร
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6.7 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2551 ที่รายงานตอ ก.พ.ร.
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี แถลงวา เนื่องจากมีเอกสาร 2 ชุด สําหรับ
ประกอบการพิจารณา เอกสารชุดแรก คือ เรื่องเดิมที่เคยนําเขาที่ประชุม ก.บ.ม. คือ ครั้งที่ 10/2551 ที่เปน
ระเบียบวาระที่ 5.3 ของครั้งนั้น อธิการบดีไดมอบหมายใหหนวยงานทีย่ ังรายงานผลไมครบ ใหจัดสงภายใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2551 และผูกํากับดูแลแตละตัวชีว้ ัดใหเตรียมหลักฐานใหเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551
ซึ่งเพิ่งเสร็จไปเมื่อสุดสัปดาหที่แลว และในครั้งนี้นํามารายงานที่ประชุมอีกครั้ง มธ. ไดสงผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กําหนด คือ วันที่ 31
ตุลาคม 2551 คะแนนประเมินตนเองจํานวน 47 ตัวชีว้ ัด คาน้ําหนักรวมรอยละ 100 อยูที่ 3.4632 โดยมีผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ตัวชีว้ ัด คาน้าํ หนักรวม 27.9 ที่ตองประเมินตนเองที่ 1 คะแนนไวกอน เนื่องจากตองใชผล
ประเมินจากหนวยงานภายนอก จํานวน 7 ตัวชี้วดั ที่เหลือ 2 ตัวชี้วดั ระยะเวลาดําเนินงานยังไมสิ้นสุด และมี
คะแนนประเมินตนเองแยกเปน 4 กลุม ดังนี้
คะแนนประเมินตนเอง
จํานวนตัวชีว้ ัด
ค่ําน้ําหนักรวมรอยละ
1. ต่ํากวา 2 คะแนน
2
4.3
2. ได 5 คะแนน
24
42.45
3. ได 3.01 – 4.99 คะแนน
12
25.35
4. ได 1 คะแนนไวกอน
9
27.9
หากยอนไปเมือ่ ป 2549 มธ. ได 4.6 และป 2550 ได 4.1975 ในป 2550 มีสิ่งเปลี่ยนแปลงเปน
นัยยะสําคัญที่เห็นวา ทุกมหาวิทยาลัยตองการปรับตัวกันก็คือ ก.พ.ร. บังคับใหใชเกณฑของ สกอ. จํานวน
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ในปที่ผานนัน้ ทุกมหาวิทยาลัยจะลดลงไปอยางมาก ในป 2550 และลดไปจริง ๆ แตเมื่อลดลงไปแลว จาก
คาเฉลี่ยเดิมประมาณ 0.3 ลดลงไปกวา 20% ของทุกมหาวิทยาลัย ผลรางวัลยังถือเปนกลุมดีที่สุดก็คือ โดยเฉลี่ยก็
ลดลงไปทั้งกลุมมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามในปนี้โดยสวนตัวนั้น ถือวายังมี 3 – 4 ตัวชี้วัด ที่จะไมสามารถแกไข
ไดทัน เพราะดูแลวตองใชรอบระยะเวลา 4 – 5 ป ในการสงอาจารยไปและกลับเขามา หากไดถึง 4.4 จะเปนตัว
เลขที่ดีใจมาก หากได 4.2 คงจะไมยอมรับวาจะใหไดประมาณนั้น และผลจากการดูตวั เลขทั้งหมด จะพบวา
ขณะนีต้ ัวเลขบางสวนนั้นไดกลับเขามาทัง้ หมดแลว สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา เขาใจวาจาก 4.6 ในปทแี่ ลวเหลือประมาณ 4.2 ในปนนี้ าจะได 4.3 หรือ 4.4
เปนพัฒนาการที่ดีขึ้น แมเกณฑจะยากขึ้นทุกป เพราะมีการเปลี่ยนเกณฑตลอด และขอหนึ่งที่เปนขอดอยของ
มธ. ก็คือ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานที่ไดคะแนน 1 ซึ่งเปนเรือ่ งที่พูดกันตั้งแตปที่แลววา เหตุใด
หลักสูตร มธ. ไดมาตรฐานนอยมาก ตามทีอ่ ธิบายไปในป 2550 นั้น ก็บอกวาหลักสูตรที่ไดมาตรฐานนั้นตอง
แจงให สกอ. ประทับรับทราบ มธ. แจงวาหลักสูตรเกาไมเคยแจงเลยเปนเวลา 70 ปแลว เพราะฉะนั้น ก็ไมตอง
แจง เขาบอกวา ถาไมแจงสงไปที่ สกอ. แลว สกอ. ไมไดรับทราบก็ถือวาไมไดมาตรฐาน ดังนัน้ หลักสูตรสวน
ใหญของ มธ. จึงไมไดมาตรฐาน ปที่แลวก็แจงไปที่ สกอ. ซึ่ง สกอ. ก็ไปประชุมไปถกเถียงกับ ก.พ.ร. กับ สมศ.
เปนเวลานาน สุดทาย สกอ. ก็ตอบมาวา แมปนี้จะแจงมาใหทราบก็จริง แตจะรับทราบเฉพาะหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงใหมในชวง 5 ปสุดทายนี้เทานั้น ใครที่ไมไดปรับปรุงหลักสูตรในชวง 5 ปนจี้ ะไมรับทราบ และจัดสง
กลับมาที่ มธ. อีก ก็ยังไดคะแนน 1 เหมือนเดิม แตปหนาตกลงกันแลววา จะเอาดัชนีตัวนี้ออกไปจาก KPI.
เพราะมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐไดคะแนน 1 ทั้งหมดดวยเงื่อนไขดังกลาว เพราะ
มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นไมมีเงื่อนไขเรื่องการจะตองทบทวนหลักสูตรหรือใหมีการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ทุก 5 ป เหมือนมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น คะแนนจะต่ํากันทั้งหมด มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงเดียวที่มี
เกณฑเรื่องทุก ๆ 5 ป จะตองมีการทบทวนหลักสูตรใหมและแจง สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ได
คะแนนมากเพียงแหงเดียว นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยหลักทั้งหลายคะแนนต่ําทั้งหมด ไมทราบจะทําอยางไร
พยายามทีจ่ ะทําแลวเพียงแตเกณฑเปลี่ยนตลอด ปปจจุบนั จึงตกลงกันวา จะเอา KPI. ขอนี้ออกไป ก.พ.ร. จะไม
วัดตรงนี้อกี แลว เพราะคอนขางจะลักลั่นกันระหวางมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ นอกจากขอ
เหลานี้สวนใหญก็ไดคะแนนดี ยังมีปญหาอยูบาง มาตรฐานการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย เขาใจวาไดต่ํา
ดวยเหตุผลสวนหนึ่งของ KPI. จะวัดจากจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขาประชุมและกําหนดไวสูงวา
คะแนนเต็มจะตองเกิน 90% ตองมาประชุมทุกครั้ง และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยชื่อแตละคน จะมีความ
ลําบากมากที่ประชุมแตละครัง้ จะใหมาประชุมกันครบหรือมาได 90% ดังนั้น ก็เปนขอที่ไดบางอยาง และเสีย
บางอยางไป กรณีนี้จะแกไขยาก ก็พยายามที่จะแจงในสภามหาวิทยาลัยแลววา การมาประชุมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒนิ ั้นเปนตัวชีว้ ัดมหาวิทยาลัยอยางหนึ่ง แมขออืน่ จะดี แตเมื่อมาประชุมไม
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ยอมรับสภาพนี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.8 เรื่อง การจัดงานวันประเพณีลอยกระทงที่ศูนยรงั สิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน
2551 มธ. ศูนยรังสิต กําหนดจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ําหนาอาคารโดมบริหาร จึงขอเชิญผูบริหารทุก
ทานรวมงานลอยกระทงดังกลาวดวย
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6.9 เรื่อง คําขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในเรื่องนี้ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
ไปพิจารณาคําขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยขอใหฝายบริหารบุคคลนําเอกสารมาใหทปี่ ระชุมเพื่อ
พิจารณารวมกันเพิ่มเติม ขอเรียนวาในการประชุมครั้งหนาจะมีกิจกรรมและคณะกรรมการในการดําเนิน งาน
75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในชั้นนีจ้ ะมีเรื่องการเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เจาภาพ
ดนตรีไทยอุดมศึกษา การจัดโขน 75 ป ธรรมศาสตร การจัดงานธรรมศาสตรวิชาการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่ง
จะหารือกับคณะดวยวา คณะจะทําอะไรในกรอบนี้ สวนของโรงพยาบาลฯ จะหารือกับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ ตอไปวา จะขอใหโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ทําโครงการ 75 ป ธรรมศาสตร บริจาคโลหิต
750,000 ซีซี ทั้งป ทั้ง มธ. และจะทําเข็มที่ระลึก ทําสติกเกอร ทําปายไวนิลติดตามจุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อปลูกจิตสํานึก ในเบื้องตนคิดคําขวัญออกมายังไมไดขอยุติ จะขอหารือที่ประชุม หากใครคิดไดไพเราะกวา
ดีกวานี้ ในเบื้องตนจาก 30 คําขวัญ ใหฝายบริหารบุคคลคัดออกมาใหเหลือ 5 คําขวัญ คําขวัญแรกเขียนโดย
นายเนาวรัตน พงษไพบูลย สวนหลัง ๆ ไดชวยกันคิดและเขียนขึ้นมาเอง ดังนี้
1. 75 ปธรรมศาสตรสถาปนา สืบทอดเจตนา สันติประชาธรรม
2. 75 ปธรรมศาสตรสถาปนา สืบทอดเจตนาประชาธิปไตย
3. 75 ปธรรมศาสตร สรางชาติ สรางธรรม
4. 75 ปธรรมศาสตร สรางชาติสรางธรรม นําประชาธิปไตย
5. ธรรมศาสตร 75 ป สรางคนดี สรางคุณธรรม ผูนําวิชาการ
ไมทราบวาจะชอบคําขวัญใดเปนพิเศษ หรือมีขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องนีห้ รือไม ยังไมไดยุติ คง
ไปหารือกันตอ แตในชัน้ นี้ตอ งการจะไดคาํ ขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่จะเอาไปใชในเอกสารใน
แผนภาพ ในหนังสือ มีขอเสนอเบื้องตนมา 5 คําขวัญ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการดังนี้

- 56 1. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา ขอ 1 เปนนามธรรมไปเล็กนอย สําหรับคนรุน เกา
ขอ 5 ดูเปนรูปธรรมขึ้น แตขอเปลี่ยนวา “สรางคุณธรรม” เปน “ผดุงคุณธรรม” เปน “ธรรมศาสตร 75 ป สราง
คนดี ผดุงคุณธรรม ผูนําวิชาการ”
2. ประธานกลาววา หากในครั้งนี้ยังคิดไมออก จะแจงมาในภายหลังก็ได ขอใหจัดสงไปที่
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล จะไดคิดตอให
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา จะขอทราบวา 75 ป ธรรมศาสตรนั้น
จะตองเฉพาะป 2552 หรือเลยไปอีกในชวงเวลาใดถึงเวลาใดหรือไม อยางไร จึงจะเรียกวา 75 ป ธรรมศาสตร
ประธานกลาววา จะเลยไปอีกก็ได แตไมควรจะเลยไปมาก เชน มกราคม – กุมภาพันธ 2553
ก็ยังได ถาทําปฏิทินตอเนื่องกัน หรือจะเริม่ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 ก็ได เชน คณะนิติศาสตรจัด
สัมมนาวิชาการนานาชาติ 9 ธันวาคม 2551 อาจจะนับเปนสวนหนึ่งของการฉลอง 75 ป ธรรมศาสตร ก็ได แตถา
ไปไกลมากก็จะหางมากไป เชน การเปนเจาภาพดนตรีไทยอุดมศึกษา จะเปนเดือนมกราคม 2553 อาจจะเปน
ชวงตอเนื่องกัน
4. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา คําขวัญขอที่ 5 ที่เขียนวา สรางคนดี ไมแนใจวาจะ
สรางอยางไร นาจะเปนการเชิดชูความดีหรือเชิดชูคนดีมากกวา
ประธานกลาววา หากในสมัยกอน จะแจงวา มธ. ไดสรางนายกรัฐมนตรีใหกับประเทศไทย
แตตอนหลังไมคอยกลาพูด
5. ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธกลาววา ในการเตรียมจัดงาน 75 ป ธรรมศาสตร ทาง
สํานักงานศิษยเกาสัมพันธไดจัดโครงการ 75 ป 75 ทุนนักศึกษาเพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร จะขอเรียนเชิญ
ผูเกี่ยวของในประชาคมธรรมศาสตรและผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนกรรมการอุปถัมภดว ย กลาวคือ ในโอกาส
75 ป ธรรมศาสตร ทางสํานักงานศิษยเกาสัมพันธรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย ศิษยเกาและนักศึกษาในการ
ระดมทุน จะจัดเปน 4 หนวยทุน เปนคลาย ๆ กับวิธีการจัดระดับทุน มีหนวยทุน โดมเพื่อโดม เพื่อนโดม พลัง
โดม โดมในดวงใจ เชน หนวยทุนโดมเพื่อโดม 75 บาท หนวยทุนเพื่อนโดม 750 บาท หนวยทุนพลังโดม 7,500
บาท หนวยทุนโดมในดวงใจ 30,000 บาท จะมีทั้งหมด 75 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ประเภท 75 บาท ก็จะไป
ระดมทุนกับกลุมนักศึกษา และมีประกาศเกียรติคุณใหเปนหนึ่งในผูรวมบริจาคหนวยทุน 75 ป 75 ทุนนักศึกษา
เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร ประเภท 750 บาท หรือ 7,500 บาท ก็จะไประดมทุนจากบรรดาอาจารย 750 บาท
ศิษยเกา 7,500 บาท ประเภท 30,000 บาท จะเปนนิติบุคคลตาง ๆ ใชเวลาการระดมทุนตั้งแตวนั ที่ 10 ธันวาคม
2551 จนถึงปหนาเพื่อใหไดจํานวน 75 ทุน เงินที่บริจาคมาจากศิษยเกาในแตละคณะ หรือนักศึกษาในแตละ
คณะ หรืออาจารยในแตละคณะ คณะใดจะเขากองทุนคณะนั้น เวนแตถา เปนเงินจากนิติบุคคลซึ่งไมไดระบุมา ก็
จะเปนเงินกองทุนกลาง ซึ่งจะพยายามใหแตละคณะไดรับทุนอยางเทาเทียมกัน หากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
บริจาคเงินคนละ 75 บาท หรือมากกวานั้นเขามา หรือศิษยเกาคณะศิลปศาสตรบริจาคเขามามาก เงินก็จะไปเปน
กองทุนอยูใ นคณะศิลปศาสตร ซึ่งจะคัดแยกออกมาเพื่อใหเกิดการมีสว นรวมในการรวมระดมทุน สิ่งที่คิดวาจะ
ทํา ในการบริจาคทุนนั้น จะไดใบเสร็จรับเงิน ไดเกียรติบตั ร ถาบริจาคประเภท 30,000 บาท ไดของที่ระลึกและ

- 57 โลเกียรติยศ และเชิญมามอบทุน ซึ่งจะดําเนินการตอไป ขอเชิญผูบริหารรวมเปนกรรมการในโครงการนี้ดว ย
สวนผูดําเนินการก็จะเปนคณะทํางาน 3 สวน คือ สวนศิษยเกา สวนอาจารยที่ไดเชิญมาแลว นักศึกษาหรือ
องคการนักศึกษากับสภานักศึกษาที่เขามาดําเนินการ สวนที่เหลือจะขอเชิญเปนคณะกรรมการอุปถัมภ
ประธานกลาววา เปนกิจกรรมหนึ่งใน 75 ป ที่จะดําเนินการ แตขอใหระวังวา จะไปชนกับ
อะไรหลายอยาง เชน สมาคมธรรมศาสตรก็ไปรณรงคเรือ่ งอาคารที่ทําการ ปหนามหาวิทยาลัยตองไปหา
Sponsor กีฬามหาวิทยาลัย และการเปนเจาภาพดนตรีไทยอุดมศึกษา สํานักงานศิษยเกาสัมพันธจะมีกองทุนวัน
เกิดอีก และคณะตาง ๆ จะไประดมทุนของคณะ ระวังวาจะชนกัน จะมีปญหาสับสน บางคนอาจจะใหอยูแ ลว
แตตองทําใหมคี วามลําบากในการจัดการ
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เปนประเด็นที่อธิการบดีกลาวถึง กรณีคณะเศรษฐศาสตร
ครบ 60 ป คณะก็รณรงคเรื่องกองทุนและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะออกมาในงานใหญ จะติดโลโก 60 ป คณะ
เศรษฐศาสตร ซึ่งคณะก็เห็นความสําคัญของ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะก็เปนสวนหนึง่ แตกําลังคิด
วาจะเชื่อมโยงวา 60 ป เปนสวนหนึ่งของ 75 ป ธรรมศาสตรดวยไดอยางไร ควรจะเปนลักษณะที่เชือ่ มโยงกัน
ได จะขอทราบแนวทางของคณะอื่น ๆ ที่จดั งานในลักษณะนี้ เพราะแนวทางอาจจะมีอยูหลายสวน
ประธานกลาววา ในกิจกรรมอาจจะบอกวา 60 ป คณะเศรษฐศาสตร 75 ป ธรรมศาสตร ให
ไปดวยกันได ไมนาจะมีปญหาใด ยังไมมคี ณะใดเสนอเรื่องนี้มา ขอฝากหลักการนี้ไววา 60 ป เศรษฐศาสตร 75
ป มธก. เปน Theme เดียวกัน เห็นวาแทนทีจ่ ะใหไปทําแยกตางหาก ใหไปทํารวมกันได เอาคณะขึ้นกอนก็ได
ไมมีปญหาอะไร ขอใหผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธระวังดวย เพราะจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้อีกมาก
ในคณะ ในหลาย ๆ แหงมีสมาคมศิษยเกา อาจจะรณรงคบริจาคเงินเพื่อขอใหศิษยเกามาชวย เพราะฉะนั้น การ
จัดโครงการอาจจะไปกระทบกับคณะดวย คือ ไมไดสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น แตเสียสวนแบงของตัวเองใน
สวนกองทุนวันเกิด ตองระวังใหดี
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.50 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูตรวจรายงานการประชุม

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18/2551
วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2551
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
-------------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายการคลัง
5. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝา ยการนักศึกษา
6. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
8. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
9. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
13. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
14. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
16. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
17. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
18. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
20. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
21. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
24. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

-225. นางศรีจันทร
26. รองศาสตราจารยสุรัสวดี
27. นางสาวระพีพร
28. อาจารย วันชัย
29. อาจารย ดร.พจนา
30. รองศาสตราจารย ปกรณ

จันทรชีวะ
หุนพยนต
วงศเหรียญทอง
ขันตี
ธูปแกว
เสริมสุข

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยการถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
31. นางสุวรรณา
ทัศนพงศ
แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
32. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
33. นางสุดารัตน
กิตติวงศากูล แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
34. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
35. รองศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36. นางสาวสมสุนีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
37. นายณรงค
เมืองโสภา แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
38. อาจารย นายแพทย ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา แทนประธานสภาอาจารย
39. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
40. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
41. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
42. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.อุดม

รัฐอมฤต

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
3. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
5. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
6. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
9. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)

