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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 22/2552
วันจันทรที่ 14 ธันวาคม 2552
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
2. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
4. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร

นิติไกรพจน
โรจนกิจอํานวย
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ขัมภลิขิต

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายการคลัง
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
9. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. อาจารย ดร.วสันต
เหลืองประภัสร แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. อาจารย ดร.จิตระพี
ทรัพยแสนดี แทนคณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
17. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
18. อาจารย ทันตแพทยยวุ บูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
20. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
21. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
23. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

-224. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
25. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล
26. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
27. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
28. นางสุจิตรา
อุตมวาทิน
29. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
31. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
32. รองศาสตราจารย สุพงษ
ตั้งเคียงศิริสิน
33. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
34. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิษณุ ตูจินดา
36. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
37. นายณรงค
เมืองโสภา

คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
38. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ วงศสุวานิช แทนประธานสภาอาจารย
40. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
41. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
42. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
44. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
45. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
46. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. อาจารย ดร.ชาติชาย

เชษฐสุมน

2. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
3. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
4. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท

รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยลําปาง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร

-35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช

ศุภชลาศัย

ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
อัศวเพิ่มพูนผล ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
2. รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
สําราญเวทย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
4. รองศาสตราจารย ดร.ลักขณา หลอตระกูล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
5. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
6. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
7. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล
8. น.ส.ทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
9. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
10. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
11. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
12. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
13. นางสาวมยุลี
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
14. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
15. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา จากการประชุม ก.บ.ม. จํานวน 2 ครั้ง
เรื่องที่หนวยงานตาง ๆ จะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานกับอธิการบดี ซึ่งมีลักษณะคลาย
กับการที่อธิการบดีตองไปทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับทาง ก.พ.ร. ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ไดทราบ และไดมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลววา แตละตัวชี้วัดมีวิธีการวัด วิธีการเก็บผลอยางไร และรายงานผลอยางไร ในครั้งนี้
จะมีการลงนามจริง เปนการลงนามระหวางอธิการบดีและหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนผูร ับผิดชอบและดูแลการ
ปฏิบัติราชการในหนวยงานตาง ๆ ในปนที้ างมหาวิทยาลัยไดขอยกเวน 1 หนวยงาน ถือเปนหนวยงานใหม
อาจจะขาดความพรอมหรือบุคลากร คือ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค อยางไรก็ตาม ฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีตองการใหวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ทดลองทําเทาที่ทําได หากในระหวางปมี work shop

-4หรือมีการอบรมสัมมนาตาง ๆ จะขอเชิญผูบริหารหรือตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เขารวมในการ
สัมมนาหรือทํา work shop ครั้งนั้น ๆ ดวย สําหรับตัวชี้วดั ตาง ๆ ซึ่งไดเจรจาขอตกลงไปแลว ระหวางทําชวงแรก
ภายในสิ้นปนี้ หากมีความประสงคจะขอแกตัวชี้วดั ใดตัวชีว้ ัดหนึ่งที่เห็นวา นาจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
ขอใหแจงมาทีฝ่ ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเพื่อพิจารณาตอไป ขณะเดียวกันหากทําไปแลวพบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหวางป และตองการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ก็สามารถทําไดแตไมควรคาดหวังวา จะไดรับ
อนุมัติทุกรายการ เพียงแตจะไดรับการพิจารณา คลายกับเปนการอุทธรณ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะไดประชุม และไดกําหนดวันปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2553 เปนวันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2553
เปนชวงเวลากอนการประกาศผลการไดรับการศึกษาตอ ดังเชนทุกปทผี่ านมา คือ จัดปฐมนิเทศกอนที่จะประกาศ
ผล วันที่เหมาะสมที่สุดคือ วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2553 เพื่อความสะดวกในหลาย ๆ ดาน
ประธานกลาววา ฝายการนักศึกษาตองการวันที่ชัดเจน เพื่อที่จะไปทําแผน/เตรียมการตาง ๆ
แนวทางคือ จะปฐมนิเทศทีส่ นามฟุตบอล มธ. ทาพระจันทร และมีกจิ กรรมที่ใหนกั ศึกษาตระหนักถึงความเปน
ชาวธรรมศาสตรที่เริ่มตนกันในวันนัน้ ปกติทุกปจะใชวันเสารกอนวันประกาศผลเล็กนอยเพื่อใหนักศึกษามาเขา
รวม และมีสวนทําใหนักศึกษาไดรับการประกาศรายชื่อเปนนักศึกษา มธ. หรือไม ปนี้ขอความเห็นชอบในการ
กําหนดใหวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เปนวันปฐมนิเทศ รายละเอียดเกีย่ วกับการดําเนินการ การใชสถานที่ ทาง
ฝายการนักศึกษาจะหารือกับองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา และนํารายละเอียดมาสรุปแจงที่ประชุมตอไป
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา เรือ่ งของรูปแบบกิจกรรมโดยหลักจะจัดที่ทา พระจันทร
เหมือนทุกป สําหรับรายละเอียดและกําหนดการจะดําเนินการตามที่ประธานไดแจง คือ จะไปหารือกับทุกฝายที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวนของนักศึกษา และแจงใหทปี่ ระชุมทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติกําหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ในวันเสารที่ 22
พฤษภาคม 2553

1.3 เรื่อง การแขงขันรักบี้ฟตุ บอลประเพณีธรรมศาสตร-จุฬาฯ ครั้งที่ 25
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การแขงขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร-จุฬาฯ
ครั้งที่ 25 ปนี้ มธ. เปนเจาภาพจัดแขงขัน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬา มธ. ศูนยรังสิต
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นายพลากร สุวรรณรัตน องคมนตรี เปนผูแทน
พระองค เปนประธานและมอบถวยพระราชทานแกทีมทีช่ นะการแขงขัน และฝายการนักศึกษาจะรณรงคให
นักศึกษามารวมชมและเชียรใหมากที่สุด ซึง่ หากการแขงขันครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ก็มีความเปนไปไดสูงวา

-5การแขงฟุตบอลประเพณีในปหนา ซึ่ง มธ. เปนเจาภาพ จะเสนอใหมาแขงที่สนามกีฬา มธ. เปนการเริ่มตนการ
แขงขันกีฬาประเพณีในสนามของ มธ. จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ก.บ.ม. รวมงานดังกลาว ซึ่งไดจดั สงบัตรเชิญไป
ใหทุกทานแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 13
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมวิชาการประเพณี มธ.-มม.-ทร.-มก. ครั้งที่ 13
ประจําป 2552 มธ. เปนเจาภาพ โดยมีหวั ขอการประชุมเรื่อง “พลังงานทางเลือกของไทย : ฝาวิกฤต สรางโอกาส”
ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00 น. -17.00 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยจะมี
คณาจารยและนักศึกษาที่ทํางานวิจยั ทางดานพลังงานมา present paper จึงขอเชิญชวนคณะที่มกี ารเรียนการสอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร หรือทางสังคมศาสตรที่มีการวิจัยทางดานพลังงาน รวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีหนวยงานตาง ๆ ไดจัดสงเอกสารและของที่ระลึก
มอบใหแกกรรมการ ก.บ.ม. ดังนี้
1. ถุงผาพรอมรายงานประจําปและของที่ระลึกของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2. รายงานประจําป 2552 และปฏิทินของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.
3. รายงานประจําป สํานักงานบริหารการวิจัย
4. วิทยานิพนธดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 สํานักงานบริหารการวิจยั
5. รายงานประจําป 2551 สถาบันทรัพยากรมนุษย
6. จุลสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. ขาวสารธรรมศาสตรของฝายการนักศึกษา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง การทําถนนเขา-ออก มธ. ศูนยรังสิตทางดานถนนเชียงราก
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา จากการที่ มธ. ศูนย
รังสิต ประสบปญหาในการเขา-ออก ดานถนนเชียงราก มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการกอสรางทางออกดานถนน
เชียงรากใหม อยูในแนวถนนพิทักษธรรมซึ่งเปนถนนทีผ่ านอนุสาวรีย ปรีดี พนมยงค หอพักแพทย ดานขางของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และเลี้ยวออกถนนเชียงรากตรงโรงพิมพ ความคืบหนาขณะนี้คือ ใน
สวนของ มธ. ไดเริ่มเขาพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนนดังกลาวแลว โดยพยายามที่จะใหมีการกระทบกระเทือนการ
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และไปเชื่อมกับถนนดานหนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปนทาง oneway เพื่อที่การจราจรจะไดไม
ติดขัดระหวางที่มีการกอสราง ขณะนีก้ ําลังดําเนินการสวนนี้อยู ขณะเดียวกันมีปญหาอุปสรรคเล็กนอยคือ การทํา
ถนนครั้งนี้ สวนหนึ่งของถนนจะไปอยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูง กําลังเจรจากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ซึ่งเปนเจาของสายสงไฟฟาดังกลาววา จะขอทําถนนขางลาง คงไมเปนอันตรายตอถนนแตอยางใด และเมื่อ
ตัดออกไปขางนอก จะมีสวนที่อยูในทีด่ ินของเอกชน ซึ่งมีการเซ็นสัญญาเรียกวา ภาวะจํายอมของเอกชนที่เปน
เจาของที่ดินดังกลาวเรียบรอยแลว หากผานไปทางถนนเชียงราก จะเห็นวาบริเวณที่เปนอาคารพาณิชย 2 อาคาร
ซึ่งแยกออกจากกัน ตรงสวนนั้น ขณะนี้เริ่มมีการปรับพื้นที่ ทําถนน มีการทุบกําแพง โดยเทศบาลทาโขลงไดเขา
พื้นที่ทําถนนแลว ไดปรับพื้นที่แลว คาดวานาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2553 ขณะนี้มีปญหาเล็กนอย คือ
งบประมาณจากโครงการไทยเขมแข็ง อยางไรก็ตามไดดาํ เนินการเขาพืน้ ที่ทําไปบางสวนกอนแลว
ประธานกลาววา ถนนเสนนีจ้ ะเปนถนนเขามหาวิทยาลัยขนาด 4 เลน ขามคลองเขามา มีพื้นที่
ทั้งดานในมหาวิทยาลัยและดานนอก ดานนอกมหาวิทยาลัยเจรจากับเทศบาลทาโขลงใหชวยดําเนินการให
ขณะนีเ้ ริ่มตนการกอสรางดานนอกรั้วมหาวิทยาลัยไปเชือ่ มถนนเชียงรากแลว ภายในมหาวิทยาลัยก็ไดเริ่ม
ดําเนินการแลว ระยะตอไปจะมีการปดพืน้ ที่บางสวนของถนนทางแยกหนาโรงพิมพ หนาคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมือง เพราะฉะนัน้ จะมีการจัดเสนทางเดินรถใหเปนทางเดียวในบริเวณนั้น ซึ่งเปนทางออก
ประตูเชียงราก อาจจะมีผลกระทบกระเทือนอยูบาง ขอฝากผูบริหารแจงหนวยงานวา จะมีการเปลีย่ นทาง
ออกเปนเสนทางเดินรถทางเดียว ตองเขาหลังคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองไปออกหนาสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทางเขาจะอยูท ี่ถนนเดิม แตจะลดความกวางลงมา ซึ่งจะขยายผิวถนนเดิมบริเวณริม
คลองเปน 3 เลน เทาถนนหนาโรงอาหารกลาง แตชวงใกล ๆ ทางเขา-ออก จะขยับเปน 4 เลน จะทําใหเกิดความ
ไมสะดวกเปนเวลา 3-4 เดือน ในศูนยรังสิต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร และการจัดเลี้ยงปใหม ประจําป 2553
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรและ
การจัดงานเลี้ยงปใหม ประจําป 2553 จากการประชุมหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีความเห็นวากีฬาบุคลากรปนี้
มิใชเปนการจัดโดยศูนยบริการการกีฬาเทานั้น แตเปนการรวมกันของ 3 หนวยงาน คือ ศูนยบริการการกีฬา โดย
ฝายการนักศึกษารวมกับฝายสํานักงานจัดการทรัพยสิน และฝายบริหาร ศูนยรังสิต กําหนดจัดในวันศุกรที่ 8
มกราคม 2553 ที่ผานมาทุกปจะจัดกอนปใหม แตปนี้มเี หตุติดขัดหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “แมโดมเกมส” จึงไดตกลงจัดในวันดังกลาว เปนการแขงขันกีฬาบุคลากร
ประจําป และในชวงเย็นจะเปนการเลี้ยงปใหมเชนทุกปที่ผานมา ซึ่งดําเนินการโดยศูนยบริการการกีฬา
ในแงของทีม ปที่แลวมี 12 ทีม มีการปรับใหเหลือ 8 ทีมเปนทีมคณะ 4 ทีม สวนทีมหนวยงาน
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นามตอไป
ประธานกลาววา การจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร ทุกปจะจัดในชวงปลายเดือนธันวาคม ปนี้จะ
จัดในวันที่ 8 มกราคม 2553 จะไดมีการเตรียมการ และทําใหดีขนึ้ กวาเดิม เพราะชวงเดือนธันวาคมมีกิจกรรม
สําคัญ ๆ อยูมาก วันนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนชวงบายอาจจะมีอุปสรรคอยูบาง เพราะมีบุคลากรจํานวนมาก
มารวมงาน และในชวงเย็น จะเปนงานเลี้ยงปใหมของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดที่ศูนยรังสิต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง การจัดนิทรรศการของประเทศสาธารณรัฐเชค
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชคจะเปดงาน
นิทรรศการของประเทศสาธารณรัฐเชค ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค จึง
ขอเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552
โดยหนังสือเวียน
ประธานแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยได
เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 นัน้ เนื่องจากมีการ
เสนอขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
1. ในหนา 39 บรรทัดที่ 13 นับจากขางบน เพิ่มเติมขอความจาก “ตองตีพิมพผลงานอยูแลว และ
เคยเห็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบังคับไววา ” เปน “ตองตีพิมพผลงานอยูแลว และเคยเห็นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบังคับไววา ตองตีพิมพหรือนําเสนอผลงานวิจยั เปนภาษาอังกฤษ”
2. ในหนา 44 บรรทัดที่ 9 นับจากขางลาง แกไขขอความจาก “คณบดีคณะพยาบาลศาสตร” เปน
“ผูแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง สกอ. ตอบขอหารือการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

-8รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สกอ. ไดตอบขอหารือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรเกี่ยวกับเรื่องการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น คือ ตําแหนง
ผูบริหาร โดยสรุปคือ
1. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูบริหาร จะตองผานการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง ซึ่งเปนที่ทราบกันอยูแ ลว จะแตงตั้งเปนตัวจริงไมได จะตองแตงตั้ง
เปนผูรักษาการในตําแหนงนั้น และใหผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองภายในวันที่ 6
พฤษภาคม 2553 กลาวคือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงผูบริหารไปแลว ขณะนี้จะตองผานการ
อบรมภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
2. การเขารับการอบรม ในปจจุบันนี้มีประกาศฉบับใหมกําหนดกรอบหลักสูตรใหม ดังนั้น การ
อบรมตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจะตองเปนไปตามกรอบดังกลาว
3. หากมีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูบริหารเปนตัวจริงไปแลว แตยังไมไดผานการ
อบรมหลักสูตรนักบริหาร จะตองยกเลิกคําสั่งดังกลาว และใหแตงตั้งเปนผูรักษาการในตําแหนงนัน้ เมื่อผานการ
อบรมแลว จึงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนตัวจริง และจะแตงตั้งตั้งแตวนั ที่รักษาการในตําแหนงไมได ตอง
แตงตั้ง ณ วันที่ผานการอบรมแลว
4. เดิมหลักสูตรนักบริหารไดกําหนดอายุผูเขารับการอบรมไมเกิน 55 ป ในกรอบใหมไมได
กําหนดอายุไว ดังนั้น หากอายุเกิน 55 ป ยังสามารถเขารับการอบรมได
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมตั เิ ลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองบริการการศึกษาเสนอขอเลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ ระดับ 5 จํานวน 3 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปน
ระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(1) น.ส.นิภาวรรณ ขอสุข (ตําแหนงเลขที่ 1558) ระดับ 5 ขั้น 21,520 บาท งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน เปนระดับ 6 ขัน้ 23,110 บาท ตั้งแตวนั ที่ 21 ตุลาคม 2552
(2) น.ส.ปุณยนุช ดิษฐขํา (ตําแหนงเลขที่ 2377) ระดับ 5 ขั้น 16,380 บาท งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน เปนระดับ 6 ขัน้ 17,200 บาท ตั้งแตวนั ที่ 28 ตุลาคม 2552
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

-9(1) นางณัฐสินี พันธพุม ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 5 (ตําแหนงเลขที่ 1123) ระดับ 5
ขั้น 21,880 บาท งานประกันคุณภาพการศึกษา เปนระดับ 6 ขั้น 23,550 บาท ตั้งแตวนั ที่ 28 ตุลาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
3 ราย สังกัดกองบริการการศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ อีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง กองกลางขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองกลางเสนอขอเลื่อนระดับขาราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ ระดับ 4 จํานวน 2 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปน
ระดับ 5 ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
(1) นายฐิติศักดิ์ สุขรัตนี ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านบริหาร 4 (ตําแหนงเลขที่ 154) ระดับ 4 ขั้น
12,850 บาท งานบริหารอาคารสถานที่ เปนระดับ 5 ขั้น 13,400 บาท ตั้งแตวนั ที่ 27 ตุลาคม 2552
(2) นายสุรศักดิ์ เชื้อจาย ตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 4 (ตําแหนงเลขที่ 159) ระดับ 4 ขั้น 17,600
บาท งานซอมบํารุง เปนระดับ 5 ขั้น 18,720 บาท ตั้งแตวนั ที่ 13 ตุลาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
2 ราย สังกัดกองกลาง ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง กองคลังขออนุมัตเิ ลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองคลังเสนอขอเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 จํานวน 2 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
1. น.ส.ลักขณา ออนนอม (ตําแหนงเลขที่ 1320) ระดับ 5 ขั้น 19,420 บาท งานรายได เปน
ระดับ 6 ขั้น 20,590 บาท ตั้งแตวนั ที่ 22 ตุลาคม 2552
2. นางชวนชืน่ อนจีน (ตําแหนงเลขที่ 392) ระดับ 5 ขั้น 16,380 บาท งานงบประมาณ เปน
ระดับ 6 ขั้น 17,200 บาท ตั้งแตวนั ที่ 29 ตุลาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 10 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
2 ราย สังกัดกองคลัง ใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ อีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอเลื่อนระดับ น.ส.พรรณทิพา
ดีเสนาะ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 (ตําแหนงเลขที่ 2201) ระดับ 6 ขั้น 23,990 บาท หัวหนางานบริการ
การศึกษา ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 7 ขั้น 25,200 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 16 กันยายน 2552 เปนตนไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ น.ส.พรรณทิพา ดีเสนาะ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะรัฐศาสตรเสนอขอเลื่อนระดับขาราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ ระดับ 5 จํานวน 3 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปน
ระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(1) นางเนตรชนก ดีทน (ตําแหนงเลขที่ 330) ระดับ 5 ขัน้ 22,220 บาท งานบริการการศึกษา
เปนระดับ 6 ขัน้ 23,990 บาท ตั้งแตวนั ที่ 28 กันยายน 2552
(2) นางรมิดา นอยดี (ตําแหนงเลขที่ 240) ระดับ 5 ขั้น 19,420 บาท งานบริการการศึกษา เปน
ระดับ 6 ขั้น 20,590 บาท ตั้งแตวนั ที่ 26 ตุลาคม 2552
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.จุฑาทิพย จาตุรนตกุล (ตําแหนงเลขที่ 1304) ระดับ 5 ขั้น 20,470 บาท งานคลังและพัสดุ
เปนระดับ 6 ขัน้ 21,820 บาท ตั้งแตวนั ที่ 26 ตุลาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
3 ราย สังกัดคณะรัฐศาสตร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตเิ ลื่อนระดับขาราชการ

- 11 สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 4
น.ส.กาญจนา ทองเต็ม (ตําแหนงเลขที่ 1759) ระดับ 4 ขั้น 18,190 บาท สํานักงานเลขานุการ
เปนระดับ 5 ขัน้ 19,420 บาท ตั้งแตวนั ที่ 14 กันยายน 2552
ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 5
นายสุริยา สุเทวพร (ตําแหนงเลขที่ 1790) ระดับ 5 ขั้น 21,170 บาท สํานักงานเลขานุการ เปน
ระดับ 6 ขั้น 22,680 บาท ตั้งแตวนั ที่ 25 กันยายน 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
2 ราย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมขออนุมัตเิ ลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมเสนอขอเลื่อนระดับ
น.ส.เพ็ญศรี แกวหาวงษ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 (ตําแหนงเลขที่ 670) ระดับ 5 ขั้น 16,070 บาท
ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 16,840 บาท ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 26
ตุลาคม 2552 เปนตนไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ น.ส.เพ็ญศรี แกวหาวงษ ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 สังกัดสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง สํานักงานบริหารการวิจัยขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานบริหารการวิจยั เสนอขอเลื่อนระดับ
นางฉันทิชา ศรีโยธิน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 (ตําแหนงเลขที่ 1182) ระดับ 7 ขั้น 33,540 บาท ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารการวิจยั ซึง่ ผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 8 ขั้น 36,020
บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2552 เปนตนไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 12 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางฉันทิชา ศรีโยธิน ตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารการวิจยั สังกัดสํานักงานบริหารการวิจยั ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามทีเ่ สนอ

3.2.9 เรื่อง สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(1) นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี (ตําแหนงเลขที่ 1569) ระดับ 6 ขั้น 22,680 บาท หัวหนางานบริการ
วิชาการ เปนระดับ 7 ขั้น 23,780 บาท ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2552
(2) นายทรงพล รุงโนรี (ตําแหนงเลขที่ 1251) ระดับ 5 ขั้น 22,220 บาท เปนระดับ 6 ขั้น 23,990
บาท ตั้งแตวนั ที่ 29 กันยายน 2552
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5
นายสิทธิชัย พันเศษ (ตําแหนงเลขที่ 1545) ระดับ 5 ขั้น 19,420 บาท เปนระดับ 6 ขัน้ 20,590
บาท ตั้งแตวนั ที่ 18 กันยายน 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
3 ราย สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.10 เรือ่ ง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ระดับ 5 จํานวน 4 ราย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่หนวยงานรับเรื่อง ดังนี้
ตําแหนงบุคลากร
นายทองใบ เชื้ออยู (ตําแหนงเลขที่ 486) ระดับ 5 ขั้น 20,470 บาท เปนระดับ 6 ขั้น 21,820 บาท
ตั้งแตวนั ที่ 16 ตุลาคม 2552
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.บุญเลียม พวงเจริญพร (ตําแหนงเลขที่ 1350) ระดับ 5 ขั้น 22,200 บาท เปนระดับ 6 ขั้น
23,990 บาท ตั้งแตวนั ที่ 19 ตุลาคม 2552

- 13 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.สุภากร จิตรสุข (ตําแหนงเลขที่ 2224) ระดับ 5 ขั้น 21,880 บาท เปนระดับ 6 ขัน้ 23,550
บาท ตั้งแตวนั ที่ 20 ตุลาคม 2552
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
นายกฤษณ ชืน่ อารมณ (ตําแหนงเลขที่ 2820) ระดับ 5 ขั้น 20,470 บาท เปนระดับ 6 ขั้น 21,820
บาท ตั้งแตวนั ที่ 20 ตุลาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
4 ราย สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.11 เรือ่ ง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอผลการพิจารณา
ตําแหนงชํานาญการ ระดับ 7-8
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงชํานาญการและ
ตําแหนงเชี่ยวชาญไดพิจารณาผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ 7-8 เสร็จเรียบรอยแลว มีผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 จํานวน 1 ราย คือ น.ส.อุทัยวรรณ เหมเวช ตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ 7
สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตวนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป สําหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายสายัณห เทพแดง ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ กลาววา พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ บางคนทํางาน 5 ป หรือ 9 ป มาแลว แตไมมีผูใดเสนอขอตําแหนงชํานาญ
การเลย จะขอใหกองการเจาหนาที่ไดจัดสงหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวใหทุกหนวยงานดวย
ประธานกลาววา เปนกรณีเรือ่ งเกณฑการประเมินเขาสูตําแหนงชํานาญการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีระเบียบอยูแลว แตอาจจะมีปญ
 หาในทางปฏิบัติ ยังไมผูใดเสนอขอมา
เนื่องจากยังทํางานไมนานเพียงพอ ขอใหกองการเจาหนาที่ไดจัดสงระเบียบดังกลาวใหทุกหนวยงานดวย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ฝายบริหารบุคคลเสนอขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องการ
แตงตั้งขาราชการ (รวมพนักงานมหาวิทยาลัย) ใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ ผานสภามหาวิทยาลัยแลว ยังเหลือ
รายละเอียดเรือ่ งวิธีการประเมิน ซึ่งกําลังดําเนินการอยู

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติผูสมควรดํารงตําแหนงผูชํานาญการระดับ 7-8 จํานวน
1 ราย ตามที่เสนอ และมอบหมายใหกองการเจาหนาทีไ่ ดเวียนขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องการแตงตั้งขาราชการ (รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย) ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น และรายละเอียดเรื่องวิธกี ารประเมิน ใหทุกหนวยงานตอไป

- 14 ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3.2.12 เรือ่ ง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนง
เลขที่ 5700 และ 5745 ขั้นวุฒปิ ริญญาโท – เอก
(2) จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 ราย โดย
ใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ดังนี้
(2.1) นายศุภวัฒน พุกเจริญ (ตําแหนงเลขที่ 5700) เปน “ปริญญาโทหรือเอกทาง
Education” ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2553
(2.2) นายธเนศ ปุรณสุธีมงคล (ตําแหนงเลขที่ 5745) เปน “ปริญญาโทหรือเอกทาง
Philology” ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เงื่อนไขการจางเดิม ปริญญาโท-เอก ระบุ
สาขาหรือไม กรณีที่สงสัยคือ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ แตจบปริญญาโททางการศึกษา เมือ่ นายศุภวัฒน
พุกเจริญ เขามาทํางาน และจะขอตําแหนงทางวิชาการ จะตองทําผลงานทางภาษาอังกฤษ หรือทาง Education อีก
กรณีหนึ่งที่ผานมามักจะกําหนดตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ แตเหตุใดเปนตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2553 เปนการรับ
ลวงหนาหรือไม อยางไร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา กรณีเรื่องเวลา คณะศิลปศาสตรไดชี้แจงวา อยูระหวาง
การเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก และกําหนดสอบวิทยานิพนธแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2553 คณะจึง
เห็นสมควรใหบรรจุ นายศุภวัฒน พุกเจริญ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว คือ วันที่ 1 มีนาคม 2553
3. ประธานกลาววา ขณะนี้ยงั ไมบรรจุเปนปริญญาโท คือ จะบรรจุตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2553
เมื่อถึงชวงนั้นจะเปลี่ยนเปนบรรจุปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา จะขอปรับวุฒิได โดยบรรจุเปนปริญญาโทกอน ซึ่ง
ในขณะนี้ขอบรรจุไวแลว โดยมาทํางานเมื่อสําเร็จปริญญาเอก และหลังจากที่ไดทํางานแลว ขอปรับวุฒิไดทันที
หลังจากที่ไดรับการรับรองปริญญา
4. ประธานกลาววา ประเด็นแรกเปนวุฒิทาง Science in Eduation แตทํางานในภาควิชาภาษา
อังกฤษ ก็มีคําถามวาใหไปทําอะไร และเมือ่ จะขอตําแหนงทางวิชาการ จะทําผลงานทางดานใด
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เปนผลการกลั่นกรองของคณะศิลปศาสตร ซึ่งเปนไปตาม

- 15 เกณฑในทุกเรือ่ ง สวนเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ ไมสามารถตอบแทนได แตหากอาจารยมาทางภาควิชา
ภาษาอังกฤษแลว นาจะเนนไปทางดานนัน้ ในเบื้องตน ทัง้ นี้อยูที่ตวั อาจารยและลักษณะการมอบหมายงานของ
คณะตอไปในอนาคต
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา นายศุภวัฒน พุกเจริญ จบปริญญาตรีจาก มธ. เกียรติ
นิยมอันดับ 1 Major คือ ภาษาอังกฤษ Minor คือ ภาษาฝรั่งเศส และจบปริญญาโท Master of Science Program in
Literacy Culture and Cultural Education จาก Indiana University และปริญญาเอกเปน Program in Literacy
Culture and Language Education จาก Indiana University
5. ประธานกลาววา จะไมตรงกับขอมูลในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ระบุวา จบ
ปริญญาโททางดาน Master of Science in Education
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ชือ่ ปริญญาเปนเชนนั้น
ประธานกลาววา ตองเขียนใหชดั เจน หากเขียนไวจะไมมีคําถามนี้ จะไมมีใครสอบถามตอวา
เหตุใดจึงบรรจุในภาควิชาภาษาอังกฤษ หากเปน Master of Science in Education เฉย ๆ จะมีผูสงสัย
6. ผูแทนประธานสภาอาจารยกลาววา กรณี นายศุภวัฒน พุกเจริญ จะเปนการจางเพื่อ
ปฏิบัติงานในภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร ซึ่งสมควรอยางยิง่ ที่ผูจบการศึกษามา ไมวาจะเปนอาจารย
วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ตาม นาจะเปนสาขาที่ตรงกับภารกิจหลักของภาควิชาโดยตรง ซึ่งเปนไปตามที่
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลไดเสนอขอสังเกตวา (1) นายศุภวัฒน พุกเจริญ นาจะยังศึกษาอยู
หรือยังไมจบการศึกษา (2) เปนการจบทางปริญญาโทดานการศึกษา ซึง่ จะทําหนาทีส่ อนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
โดยตรงไดหรือไม เพราะไมตรงสาขา และในการที่จะสงเสริมพัฒนาใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิม่
ระดับตําแหนงทางวิชาการ อาจจะมีปญหา เนื่องจากไมไดสอนหรือไมจบโดยตรงทางดานวิชาใดวิชาหนึ่งมา
นอกจากนี้มีการกําหนดเวลาจางไวในเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งจะมีเหตุผลบางประการที่ทําใหตองขอจางตั้งแต
บัดนี้ ทั้งที่ นายศุภวัฒน พุกเจริญ ยังไมจบการศึกษาโดยสมบูรณ สวนกรณี นายธเนศ ปุรณสุธีมงคล ไมเขาใจ
ในวุฒิ Master of Art in Philology ไมทราบวาเปนวุฒิ/สาขาทางดานใด
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค กลาววา ปริญญาทาง Education เปนปริญญาที่กวาง
และครอบคลุม ผูที่จบทางดาน Education สามารถสอนได และนายศุภวัฒน พุกเจริญเลือก Major in Literacy
Culture and Cultural Education เพราะฉะนั้น โดยปริญญาแลว Education ครอบคลุม และสามารถสอนได สวน
จะสอนดานใด ตองมี Major เฉพาะดาน และนายศุภวัฒน พุกเจริญ ก็เรียนทางดาน Literacy คือ ทางดานภาษา
และวัฒนธรรม ดังนั้น โดยปริญญาแลวตรงกับความตองการของภาควิชาภาษาอังกฤษ
ประธานกลาววา สวนประเด็นการจางโดยยังไมจบการศึกษา เปนขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งจางตอน
ที่จบการศึกษาแลว คือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท แตคาดวาจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะยังไม
ตองการใหกลับมาทํางานในขณะนี้ และกลับไปสอบวิทยานิพนธใหม จึงขอจางตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2553 หาก
สอบวิทยานิพนธปริญญาเอกเสร็จแลว ก็กลับมา หากสอบไมผาน ใหจา งในวุฒปิ ริญญาโทไปตามเดิม

- 16 คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา กรณีวุฒิ Master of Art in Philology คําวา Philology คือ
นิรุกติศาสตร (วิชาวาดวยทีม่ าและความหมายของคํา) ซึ่งเปนสาขาหนึง่ ของภาษาและภาษาศาสตร ก็สามารถ
สอนที่ภาควิชาภาษารัสเซียไดแนนอน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.13 เรือ่ ง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ 4993 ขั้นวุฒิปริญญาโท - เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ”
(2) จาง น.ส.พงศยา ภูมิพฒ
ั นโยธิน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 4993) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท และใหไปปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ มธ.
ศูนยลําปาง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.พงศยา ภูมิพัฒน
โยธิน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.14 เรือ่ ง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอเปลี่ยนแปลง
อัตราคาจางของ น.ส.พัฒนนรี ศรีศุภโอฬาร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก
(ตําแหนงเลขที่ 5217) จากเดิมขั้น 18,310 บาท เปนใหไดรับคาจางขั้น 23,620 บาท สูงกวาวุฒิปริญญาเอก 5 ขั้น
เนื่องจากมีประสบการณดา นการสอน 5 ป 3 เดือน โดยขอนําเงินจากอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงเลขที่ 5759 ตําแหนงอาจารย จํานวน 5,310 บาท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มาพอกสมทบ
ตําแหนงเลขที่ 5217 (ตามบันทึกคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ที่ ศธ. 0516.13/4083 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2552) ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 27 ตุลาคม 2552 เปนตนไป (วันที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 17 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราคาจางของ น.ส.พัฒนศรี ศรีศุภโอฬาร
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
3.2.15 เรือ่ ง สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมัตกิ าํ หนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันไทยคดีศึกษาเสนอขอกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5802 เปนตําแหนงนักวิจัย วุฒิปริญญาโท คาจางขั้น
11,700 บาท ตามเหตุผลความจําเปนที่หนวยงานแจง สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงนักวิจยั สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.16 เรือ่ ง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติปรับคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 7 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเสนอขอปรับ
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 7 ราย ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรบั คาจางเปนขัน้ 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่หนวยงานรับเรื่องดังนี้
ตําแหนงพยาบาล
(1) น.ส.นันทิภา ออนคําภา (ตําแหนงเลขที่ 4035) ขั้น 10,080 บาท ตั้งแตวนั ที่ 30 กันยายน 2552
(2) น.ส.เกศินี อินทรา (ตําแหนงเลขที่ 4222) ขั้น 10,080 บาท ตั้งแตวนั ที่ 21 กันยายน 2552
(3) น.ส.นุชนารถ ปรึกษาดี (ตําแหนงเลขที่ 4451) ขั้น 10,080 บาท ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน
2552
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย
น.ส.รุงทิพย โพธิ์ศรี (ตําแหนงเลขที่ 4305) ขั้น 10,080 บาท ตั้งแตวนั ที่ 16 กันยายน 2552
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
(1) น.ส.วารินทร อาจใย (ตําแหนงเลขที่ 5549) ขั้น 10,850 บาท ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2552
(2) นางเกตุวดี เอี่ยมเอกสุวรรณ (ตําแหนงเลขที่ 4696) ขั้น 10,590 บาท ตั้งแตวนั ที่ 7 ตุลาคม
2552
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.เบญจมาภรณ คงกัลป (ตําแหนงเลขที่ 4702) ขั้น 10,590 บาท ตั้งแตวนั ที่ 6 ตุลาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 18 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 7 ราย สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

3.2.17 เรือ่ ง มธ. ศูนยลําปางขออนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา มธ. ศูนยลําปาง เสนอขอปรับคาจาง นายสุรเชษฐ
ธิปทา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (ตําแหนงเลขที่ 5448)
ขั้น 10,080 บาท สังกัดสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางเปนขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2552
เปนตนไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นายสุรเชษฐ ธิปทา พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มธ. ศูนยลําปาง ตามที่เสนอ

ง. กรณีอาจารยประจําตามสัญญาจาง
3.2.18 เรือ่ ง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญาจาง
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจาง อาจารย รสสุคนธ
ขันธนะภา และรองศาสตราจารย ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ เปนอาจารยประจําตามสัญญาจาง อัตราคาจาง
25,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญาจาง สังกัดคณะศิลปศาสตร
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.19 เรือ่ ง คณะรัฐศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญาจาง
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะรัฐศาสตรเสนอขอจาง อาจารย ดร.เสกสรร
ประเสริฐกุล เปนอาจารยประจําตามสัญญาจาง อัตราคาจาง 25,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2553 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 19 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง อาจารย ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล เปนอาจารย
ประจําตามสัญญาจาง สังกัดคณะรัฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) ขออนุมัตติ ัดโอนอัตรา
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับ 6 (ตําแหนงเลขที่ 170) สํานักหอสมุด ซึ่ง นายสงคราม มีบุญญา ครองอยู ไปตั้งจายที่งานประชาสัมพันธ
กองงานศูนยรังสิต ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552
(2) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแนงเลขที่ 5799 คาจางขั้น
9,570 บาท สํานักหอสมุด ไปตั้งจายที่กองการเจาหนาที่ (ปฏิบัติงานที่งานพัฒนาบุคลากร) และกําหนดตําแหนง
เปนตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี คาจางขั้น 9,570 บาท ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปตั้งจายที่งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต และงานพัฒนา
บุคลากร กองการเจาหนาที่ ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอายุเกิน 60 ป จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอจาง Prof.
Dr.Yoh Chang Yoon เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 3 ขั้น 1 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ
35,350 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เปนตนไป ทั้งนี้ตอง
ขออนุมัติกรมบัญชีกลางกอน เนื่องจากอายุเกิน 60 ปบริบูรณ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Prof. Dr.Yoh Chang Yoon เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
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ความสามารถพิเศษ ซึง่ มีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอจาง
ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย โดยใหไดรับคาจางขั้น 33,950 บาท ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ 2553 และวันที่
1 มิถุนายน 2553 - 30 กันยายน 2553 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใชระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได พ.ศ. 2552 และไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของลูกจางหนวยงานเขาสูก ารเปนพนักงานเงินรายไดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรนั้น วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป เสร็จแลว สําหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา การที่จะอนุมัติอัตรากําลังนั้น จะมีอัตรา
ระดับเจาหนาที่และอาจารยระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกในจํานวนเทาใด และควรจะตองดูสถานภาพปจจุบัน
ของหนวยงาน ซึ่งมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรจีนศึกษา หากจะเพิม่ อัตรากําลังในอนาคตควร
จะตองรูวา ทิศทางเปาหมายในการดําเนินการตอไปในอนาคตเปนอยางไร จุดยืนของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค จะไปในทิศทางใด รวมทั้งวิสัยทัศนดวย เมื่อเปนเชนนีว้ ิทยาลัยฯ ตองสรางความชัดเจนวา (1) Vision
หรือ Positioning ของวิทยาลัยฯ เปนอยางไร (2) แผนจัดการเรียนการสอน จะเปดการเรียนการสอนในเรื่อง
อะไรบาง การทํางานวิจยั เพือ่ เสริมจุดแข็ง การเผยแพรผลงานทางดานวิชาการตาง ๆ เหลานี้ จะไปในทิศทางใดที่
จะทําใหวิทยาลัยฯ มีความเขมแข็ง สอดรับกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งวิทยาลัยฯ หาก ก.บ.ม. อนุมัติอัตราไป
เชนนี้กจ็ ะลอยมาก จะไมเห็นแผนงาน แผนทางดานวิชาการตาง ๆ ที่สอดรับ จึงตองการเห็นภาพตรงนี้กอน จะ
ทําใหวิทยาลัยฯ มีความชัดเจนขึ้น และพยายามที่จะไประดมสมองวา ตัว Gapหรือ Market ที่ยังมีชองวางอยูที่
สามารถเขาไปบริหารจัดการได นาจะเปนเรื่องอะไร จึงจะทําใหวิทยาลัยฯ มีความโดดเดนและมีผลงานวิจยั
ออกมา

- 21 ประธานกลาววา เปนขอสังเกตเรื่องควรจะตองมีแผนและวิสยั ทัศนที่ชัดเจน เปนขอสังเกตที่
มีเหตุผล เพราะวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เปน 1 ใน 3 หรือ 4 หนวยงานที่จดั การศึกษาที่พึ่งพาระบบการ
จางดวยตัวเองทั้งหมด จะมีความแตกตางไปจากหนวยงานอื่นที่เวลาสงแผนเขามา จะเปนการสงแผนในสวนที่
เพิ่มเติม คือ มีขาราชการ มีอาจารยที่เปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเปนหลัก สวนที่ขอเพิม่ เติมมาใน
เรื่องที่จะจางเองเปนสวนนอย จะไมเปนหวงเรื่องภารกิจหลัก แตในกรณีของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค จะ
คลายกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรม
ก็คือ ตองการจะเห็นทิศทางและอนาคต ประเด็นนี้เปนประเด็นที่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ไดหารือกันมา
กอน และมีการกําหนดตามที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดตั้งขอสังเกต เพียงแตอาจไมไดเสนอมา
พรอมเอกสารชุดนี้วา ทิศทางจะเปดปริญญาโทสาขาอะไรในปที่เทาใด ปริญญาตรีสาขาใหมจะเปดเมื่อใด
2. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา เดิมมหาวิทยาลัยไมทราบวาแตละหนวยงานจาง
บุคคลใดบาง อยางไร ไมมีแผน กลาวคือ ไมตองทําอะไร หากจางดวยเงินของหนวยงานเอง แตตามระเบียบที่
ออกมาใหม ขอใหทําแผนเฉพาะพนักงานประจําที่ไมใชชั่วคราว ทําแผน 4 ป เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดทราบวา
ในอนาคตจะจางใครบาง เมื่อไดกรอบตรงนี้ก็ดําเนินการจางไดเลย โดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. อีก
ฝายบริหารบุคคลเห็นวา ในทุกหนวยงานจะมีคณะกรรมการประจําหนวยงาน ซึ่งตองพิจารณาอยางรอบคอบแลว
วา ควรจะตองใหอัตรากําลังเทาใด โดยไมใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยหรืองบประมาณแผนดิน จึงไมได
เขมงวดในเรื่องที่ตองสงแผนดังกลาวมาดวย
3. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค กลาววา เรื่องการวางแผนอัตรากําลังที่นําเสนอ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยใหนําเสนอ สวนแผนอัตรากําลังนี้มีฐานตามที่คณบดีคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาวทุกประการ มีทั้งวิสัยทัศนภาระงาน และงานที่ทางวิทยาลัยฯ จะทําภายใน 4 ป
ซึ่งตองมีงานที่รองรับอัตรากําลังเหลานี้ สิ่งเหลานี้มีอยูแ ละนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยฯ
เรียบรอยแลว เพียงแตไมไดนาํ เสนอมหาวิทยาลัย ขณะนีภ้ าระงานในปจจุบันและใน 4 ปขางหนางานหลักที่เปด
แลวคือ Thai Studies และปริญญาตรีทางดานจีนศึกษา สวนที่วิทยาลัยฯ กําลังจัดเตรียมตอไปคือ ระดับปริญญา
โท Asian Studies กําลังอยูระหวางการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนัน้ มีโครงการระยะสั้นเปนโครงการอบรม
ตาง ๆ ที่จะเปดในระหวางปดวย
4. ประธานกลาววา เรื่องดังกลาวมีเอกสารเสนอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ และเห็นวา
หลาย ๆ คณะคงจะมีความสนใจ เพราะทิศทางของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เปนทิศทางที่จะจัดการเรียน
การสอนในลักษณะบูรณาการในเรื่องที่ไมใชเรื่องของคณะใดคณะหนึง่ โดยตรง จะเนนไปที่ Area Studies และ
Asian Studies เปนหัวขอหนึง่ ที่หยิบยกขึ้นมากลาวกัน มีความเปนไปไดสูงที่จะเปดหลักสูตรปริญญาโท เมื่อ
นักศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปถึงระดับป 3 ป 4 แลว คือ อีก 2-3 ปขางหนา ขอใหคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค ไดสงเอกสารใหทปี่ ระชุมในคราวตอไป เพราะจะเกี่ยวของกับหลายคณะทีม่ ีความสนใจในเรื่องของ
การเอาบุคลากรไปชวยสอนหรือทําวิจยั โดยลักษณะของวิทยาลัยฯ เปนเรื่องของการจัดการศึกษาขามสาขา คลาย

- 22 กับวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึง่ จะมีคณะที่สนใจในแงที่บคุ ลากรของคณะอาจจะไปชวยทําอะไรไดมาก หรือคณะจะ
ดึงเรื่องที่วิทยาลัยทั้ง 2 แหงนีท้ ําอยูมาเปนประโยชนกับคณะ หากมีบุคลากรที่ตรงกับสายของคณะ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแผนอัตรากําลัง 4 ป ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ตามที่เสนอ

3.3.5 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเลขานุการคณะ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอปรับเปลี่ยนชื่องาน
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับภาระงานทีเ่ พิ่มขึ้นและ
เกิดความชัดเจนในการทํางานของหนวยงาน ตามบันทึกขอความ ที่ศธ 0516.23/1005 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน
2552 ดังนี้
โครงสรางปจจุบัน
โครงสรางที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยน
1. งานบริหารและธุรการ
1. งานบริหารและแผน
1. ปรับชื่องาน
2. เพิ่มหนวยแผนและงบประมาณ
โดยยายมาจากงานคลังและพัสดุ
2. งานบริการการศึกษาและวิจัย
2. งานบริการการศึกษาและวิจัย
คงเดิม
3. งานคลังและพัสดุ
3. งานคลังและพัสดุ
ยายหนวยแผนและงบประมาณไป
สังกัดงานบริหารและแผน
4. งานคลินิกบริการ
4. งานคลินิกบริการ
ยายหนวยทันตกรรมนอกเวลาไป
ขึ้นตรงตอคณบดี
ก. โครงการทันตกรรมนอกเวลา
แยกออกจากงานคลินิกบริการ โดย
ราชการ
ขึ้นตรงตอคณบดี
ข. โครงการบริการสังคม
ตั้งใหม โดยขึน้ ตรงตอคณบดี
ทั้งนี้ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 แลว
ในการนี้ ฝายบริหารบุคคลพิจารณาแลว เห็นวาการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใน
สํานักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตรในครั้งนี้ เปนเพียงการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่
เพิ่มขึ้นและเกิดความชัดเจนในการทํางานของหนวยงาน ทําใหการทํางานมีความคลองตัวและเปนประโยชนตอ
คณะทันตแพทยศาสตรมากขึ้น โดยยังคงจํานวนงาน 4 งานเทาเดิม ซึ่งเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
13/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปรับ
โครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร และเปลี่ยนชื่องานบริหารและ
ธุรการเปนงานบริหารและแผน ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป

- 23 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.6 เรื่อง ขออนุมัติตัดโอนอัตราและแตงตั้งหัวหนางานในสํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดีเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 1447 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ระดับ 7 ขั้น
25,690 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี ซึ่ง นางรัญจวน ศรวารี ครองอยู ไปตั้งจายที่งานบริหารและแผน
สํานักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร
(2) แตงตัง้ นางรัญจวน ศรวารี (ซึ่งเคยดํารงตําแหนงหัวหนางานนโยบายและแผน สถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา) ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารและแผน สํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนากลาววา ขณะนีน้ างรัญจวน
ศรวารี มาชวยราชการอยูที่ สปข. แตสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยลาสุดที่ไดหารือกัน ยังไมมั่นใจวา
นางรัญจวน ศรวารี ยินดีไปทํางานที่คณะทันตแพทยศาสตรหรือไม เพราะขณะนี้นางรัญจวน ศรวารี ก็ยัง
ตองการชวยราชการอยูที่ สปข. และมีการทําเรื่องจาก สปข. ไปชี้แจงที่งานบริหารบุคคล ไมทราบวาผลเปน
อยางไร
ประธานกลาววา เดิมโครงสรางบุคลากรของ สปข. ถูกปรับลดบุคลากรและงานลงไป และ
ตัดโอนอัตราบางอัตราไปยังหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ อัตราใดยังตัดโอนไปไมได ก็ใหมาสังกัดสํานักงานอธิการบดี
แตก็มอบหมายใหไปชวยงานที่ สปข. ชั่วคราว ผูอํานวยการ สปข. ตั้งประเด็นวา บุคคลนี้ชวยงานที่ สปข. และยัง
ตองการอยูที่ สปข. ตอไป ไมทราบวาไดหารือกันครั้งสุดทายวานางรัญจวร ศรวารี ยินดีที่จะไปคณะทันต
แพทยศาสตรหรือไม อยางไร
2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา สืบเนื่องจาก สปข. ไดปรับโครงสรางและมีเจาหนาที่
คือ นางรัญจวน ศรวารี ไดยา ยไปอยูที่สํานักงานอธิการบดี ทางฝายบริหารบุคคลไดติดตอมาที่คณะวา คณะ
ตองการไดคนมาเปนหัวหนางานทางดานนีห้ รือไม เพราะทางคณะโดยโครงสรางยังไมมีหัวหนางานเกี่ยวกับ
ทางดานแผนและนโยบาย ซึง่ มองวา หากคณะไดผูที่มีประสบการณทางดานนี้มาชวยงาน จะเปนผลดีตอคณะ ซึ่ง

- 24 ไดแจงทางฝายบริหารบุคคลวา ทางคณะยินดี และหลังจากนั้นทางคณะไดพูดคุยกับ นางรัญจวน ศรวารี ซึ่งยินดี
ที่จะมาที่คณะทันตแพทยศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในชวงแรก นางรัญจวน ศรวารี ไมประสงคที่ยายไป
คณะทันตแพทยศาสตร แตในระยะหลัง ไมมีปญหาขัดของแลว
3. ประธานกลาววา การแตงตั้งโยกยายเปนอํานาจของ ก.บ.ม. หากไมมีปญหาอะไร มักจะ
สอบถามความสมัครใจกอนวา สะดวกหรือไม กรณีนจี้ งึ สอบถามเปนพิเศษ เพราะมาจากการปรับโครงสราง เดิม
อยู สปข. และยายมาสํานักงานอธิการบดี แลวจะโอนยายไปศูนยรังสิตอีก จึงตองสอบถามเปนพิเศษเพื่อจะดูแล
ในเรื่องขวัญและกําลังใจของบุคลากรดวย
4. หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา มีการพูดคุยกันอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสุดทายก็แบงรับ
แบงสู โดยขอไปอยูที่คณะทันตแพทยศาสตรกอน หาก สปข. มีการปรับโครงสรางใหมแลวคอยยายกลับมา
5. ประธานกลาววา กรณีนางรัญจวน ศรวารี หากอยูที่สํานักงานอธิการบดี จะไมไดเปน
หัวหนางาน ซึง่ เปนอุปสรรคสําคัญ เพราะเดิมทําหนาทีห่ วั หนางานภายในมากอน โดยไมไดเปนหัวหนางานจริง
ซึ่งโดยระดับและโดยประสบการณการทํางานสามารถเปนหัวหนาได ในครั้งนี้จะไปเปนหัวหนางานที่คณะทันต
แพทยศาสตร จะเปนความกาวหนา หากไมมีการปฏิเสธจากเจาตัวในการทําเรื่องมา ถือวาที่ประชุมเห็นชอบ
ตามที่เสนอ และเมื่อใด สปข. มีผูขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือมีผูเกษียณอายุราชการ และจะขอโอน
กลับมาอยางไร ใหไปหารือกับคณะทันตแพทยศาสตรอีกครั้ง
6. ประธานสภาขาราชการกลาววา นางรัญจวน ศรวารี ตําแหนงเปนหัวหนางานอยูแลว เปน
หัวหนางานคนหนึ่งใน สปข. แตการปรับโครงสราง ทําใหหวั หนางานใน สปข. วางงาน 2 คน และถูกกําหนดมา
ไวที่สํานักงานอธิการบดี ตามที่หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา ขณะนีน้ างรัญจวน ศรวารี แบงรับแบงสู ตองการ
จะไปหรือไมไป ซึ่งไมแนใจ เพราะมีความหวังวา สปข. จะปรับโครงสรางอีกครั้งหนึง่ และจะไดอยูท ี่ สปข. แต
หาก สปข. ไมมีการปรับโครงสรางใหมก็ควรจะไดไปลงตําแหนงทีเ่ ปนหัวหนางานจริง ๆ และไดปฏิบัติงานใน
ฐานะหัวหนางาน ในอนาคต หาก สปข. ปรับโครงสราง และจะใหกลับมา นาจะโอนกลับมาได
7. ประธานกลาววา ขอแกไขขอมูล นางรัญจวน ศรวารี เปนหัวหนางานอยู และ สปข. ยุบงาน
ไป จึงมีหวั หนางาน 2 คน ซึ่งคนหนึ่งเปนหัวหนางานจริง ๆ อยูที่ สปข. ในครั้งนี้จะไปลงในตําแหนงหัวหนางาน
ที่คณะทันตแพทยศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 1447 ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน 7 ระดับ 7 สังกัดสํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่งานบริหารและแผน สํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร และแตงตั้ง นางรัญจวน ศรวารี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารและแผน สํานักงาน
เลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง รายงานสรุปการใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิงของ มธ.
ศูนยลําปาง

- 25 รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ แถลงวา ดวย มธ. ศูนยลําปาง ไดจัดทํารายงานสรุปการ
ใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง ของ มธ. ศูนยลําปาง ประจําปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน
2552) โดยเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551) โดยสรุปดังนี้
1. ปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2552 จากการเรียกเก็บของการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าค รวม 864,500.56 หนวย คิดเปนเงิน 2,758,049.73 บาท (คาไฟฟาโดยเฉลี่ย 3.19 บาท/หนวย)
แยกได ดังนี้
1.1 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ รวม 92,052 หนวย เปนเงิน 460,260 บาท
- สวนธุรกิจ (รานคา รานถายเอกสาร) 62,662 หนวย เปนเงิน 313,310 บาท
- สวนผูรับเหมากอสรางอาคารฯ
27,365 หนวย เปนเงิน 136,825 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.กรุงไทย)
2,025 หนวย เปนเงิน 10,125 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.ทหารไทย)
.....-..... หนวย เปนเงิน ......-....บาท
(ธนาคารทหารไทยอยูระหวางติดตั้งมิเตอรใหม เนื่องจากไดรับความเสียหายจากการขยายพื้นทีห่ อ งสมุด)
- ไมรวมสวนของบานพักบุคลากร
15,564 หนวย เปนเงิน 32,423.80 บาท
(บานพักบุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกจากมหาวิทยาลัย และจายตรงใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค)
- สวนหอพักนักศึกษา
......-......หนวย เปนเงิน ......-....บาท
(หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร)
1.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารสวนกลาง รวม 772,448.56 หนวย เปนเงิน 2,297,789.73
บาท
-อาคารสิรินธรารัตน
574,892.56 หนวย เปนเงิน 1,667,586.09 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
45,715 หนวย เปนเงิน 145,830.85 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
151,841 หนวย เปนเงิน 484,372.79 บาท
2. เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ 2551 – 2552
2.1 ปริมาณการใชไฟฟาทัง้ หมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ)
- ปงบประมาณ 2551
755,280 หนวย เปนเงิน 2,211,485.03 บาท
- ปงบประมาณ 2552
864,500.56 หนวย เปนเงิน 2,758,049.73 บาท
109,220.56 หนวย เปนเงิน 546,564.70 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ยเพิม่ ขึ้น
รอยละ 14.46
งบประมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 24.71
2.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ (รานคา บริษัทกอสรางและรถใหบริการ
ATM)

- 26 - ปงบประมาณ 2551
- ปงบประมาณ 2552

21,864 หนวย เปนเงิน 109,320 บาท
92,052 หนวย เปนเงิน 460,260 บาท
70,188 หนวย เปนเงิน 350,940 บาท
ปริมาณและคาใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นรอยละ 321.02
2.3 ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2551
733,416 หนวย เปนเงิน 2,102,165.03 บาท
- ปงบประมาณ 2552
772,448.56 หนวย เปนเงิน 2,297,789.73 บาท
41,057.56 หนวย เปนเงิน 195,624.70 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.60
งบประมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.31
3. ปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2552 จากการเรียกเก็บของ
สํานักงานประปาลําปาง รวม 24,935.00 หนวย คิดเปนเงิน 463,237.08 บาท (คาน้ําประปาโดยเฉลี่ย 18.58 บาท/
หนวย)
3.1 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง รวม 19,144 หนวย เปนเงิน 358,999.08
บาท
- อาคารสิรินธรารัตน
17,930 หนวย เปนเงิน 336,442.96 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
25 หนวย เปนเงิน 464.50 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
1,189 หนวย เปนเงิน 22,091.62 บาท
3.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ รวม 5,791 หนวย เปนเงิน 104,238
บาท
- สวนธุรกิจ (รานคา รานถายเอกสาร)
118 หนวย เปนเงิน 2,124 บาท
- ผูรับเหมากอสรางอาคารฯ
5,155 หนวย เปนเงิน 92,790 บาท
- สวนบานพักบุคลากร
518 หนวย เปนเงิน 9,324 บาท
- สวนหอพักนักศึกษา
......-......หนวย เปนเงิน ......-....บาท
(หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร)
4. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ. ศูนยลาํ ปาง ระหวางปงบประมาณ 2551
– 2552
4.1 ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอืน่ ๆ)
- ปงบประมาณ 2551
21,987 หนวย เปนเงิน 379,697.86 บาท
- ปงบประมาณ 2552
24,935 หนวย เปนเงิน 463,237.08 บาท
2,948 หนวย เปนเงิน 83,539.22 บาท

- 27 ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 13.41
งบประมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่นๆ) เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 22
4.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ (รานคา บริษัทกอสรางและรถ
ใหบริการ ATM)
- ปงบประมาณ 2551
4,388 หนวย เปนเงิน 78,984 บาท
- ปงบประมาณ 2552
5,791 หนวย เปนเงิน 104,238 บาท
1,403 หนวย เปนเงิน 25,254 บาท
ปริมาณและคาใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 31.97
4.3 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2551
17,599 หนวย เปนเงิน 300,713.86 บาท
- ปงบประมาณ 2552
19,144 หนวย เปนเงิน 358,999.08 บาท
1,545 หนวย เปนเงิน 58,285.22 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.78
งบประมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง เฉลี่ยเพิม่ ขึ้นรอยละ 19.38
ขณะนี้ ศูนยลําปางอยูระหวางดําเนินการติดตั้งมิเตอรวดั ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคาร
หอพักนักศึกษา โดม 1 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบปริมาณการใชนา้ํ ประปาของแตละอาคารตอไป
5. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํามันสําหรับรถยนตที่ใชในราชการของ มธ. ศูนยลําปาง ระหวาง
ปงบประมาณ 2551-2552
- ปงบประมาณ 2552
30,484.64 ลิตร เปนเงิน 824,772.90 บาท
- ปงบประมาณ 2551
25,089 ลิตร เปนเงิน 827,191.11 บาท
5,395.64 ลิตร
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 21.51
งบประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.29
หมายเหตุ คาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยปงบประมาณ 2552 ปรับลดลงกวาปงบประมาณ 2551
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการเปดหลักสูตรนิติศาสตรเพิ่มขึ้น
ทําใหมีการเพิม่ เที่ยวรถวิ่งรับ-สงอาจารยไป-กลับสนามบินเชียงใหม การบริหารจัดการ ตลอดจนกิจกรรม
นักศึกษามีเพิม่ ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานสวนกลางในการจัดรถเพื่อใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ
ภายในศูนยลําปาง โดยหนวยงานคณะไมมีรถยนตประจําหนวยงาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 28 ประธานกลาววา โดยรวมมหาวิทยาลัยดูการเพิ่มอยู เห็นวาอัตราการเพิม่ สอดคลองกับกิจกรรม
และอาคารที่เปดขึ้น ซึ่งยังไมมีสิ่งใดนาหนักใจ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพตาง ๆ
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพฉบับตาง ๆ ระหวางวันที่ 16 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 381 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
37%
2. ขาวการศึกษา
17%
3. บทความ/สกูปขาว
9%
4. ภาพขาว
12%
5. ขาวรับสมัครงาน
1%
6. ขาวการเมือง
20%
7. ขาวกีฬา
4%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
รับทราบ

5.2 เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหามหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนย
ออสเตรเลียศึกษา
U

ประธานแถลงวา ตามที่ สกอ. ไดเชิญมหาวิทยาลัยสงขอเสนอขอรับเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพ
สําหรับเปนทีต่ ั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาแหงใหม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดสงขอเสนอไปเพือ่ ให
คณะกรรมการสรรหามหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนทีต่ ั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาพิจารณา นั้น สกอ. ไดแจงให
ทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหามหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษาไดมีมติ
คัดเลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยเจาภาพสําหรับเปนที่ตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษา ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปจจุบันมีศูนยที่ทําหนาที่ศูนยศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะเรื่อง เฉพาะทางอยูในประเทศไทยทั้งสิ้น
3 ศูนย ที่เปนทางการโดยทบวงมหาวิทยาลัยในอดีต หรือ สกอ. ในปจจุบันไดเห็นชอบใหตั้งขึ้น คือศูนยยุโรป
ศึกษาซึ่งตั้งอยูท ี่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยเอเปคศึกษาตั้งอยูที่ มธ. ในภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนศูนยศึกษาความ
รวมมือระหวางประเทศ และศูนยออสเตรเลียศึกษาตั้งอยูท ี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภายหลัง สกอ. ไดโอน

- 29 ศูนยออสเตรเลียศึกษากลับมาดูแลเองที่ สกอ. ระยะหนึ่ง และไดประกาศเชิญชวนมหาวิทยาลัยมารับเปนเจาภาพ
โดยสถาบันใดตองการเปนเจาภาพใหทําโครงการเสนอมา และมีหลายมหาวิทยาลัยใดเสนอโครงการรวมทั้ง มธ.
ไดเสนอโครงการไปดวย ซึ่งไดหารือกับรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและผูอํานวยการศูนยเอเปค หรือศูนย
ความรวมมือระหวางประเทศขณะนี้ ซึ่งเปนศิษยเกาออสเตรเลียดวย ไดมีการหารายชือ่ อาจารยที่จบจากประเทศ
ออสเตรเลีย พบวามีประมาณ 30 กวาคน จากคณะตาง ๆ เห็นวามีความเขมแข็งเพียงพอที่จะรองรับกิจกรรมของ
ศูนยนี้ทจี่ ะเปนศูนยศกึ ษาเฉพาะทาง ศูนยความรวมมือ ศูนยในการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ออสเตรเลียได จึงไดทําโครงการเสนอไป และ สกอ. ไดแจงมาเปนทางการวา ไดเลือกให มธ. เปนเจาภาพ
สําหรับศูนยออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ รอง
อธิการบดีฝายที่เกี่ยวของและผูบริหารหลายทาน รวมทั้งคณาจารยหลายทานเปนกรรมการ ไปเตรียมรับมอบงาน
นี้ รูปแบบจะเปนหนวยงานภายในคลาย ๆ กับศูนยศกึ ษาความรวมมือระหวางประเทศ คงตองเสนอขอสภา
มหาวิทยาลัยจัดตั้งเปนหนวยงานภายในและรับผิดชอบภารกิจ เบื้องตนไดมอบใหศูนยศึกษาความรวมมือ
ระหวางประเทศดูแลการบริหารงานในระยะเริ่มตนกอน ในเชิงธุรกรรม ในเชิงการหาเจาหนาที่รองรับ ตอไปจะ
มีกิจกรรมศูนยออสเตรเลียศึกษาที่ชัดเจนขึน้ ใน มธ. จะเปนมหาวิทยาลัยเดียวที่ไดรับศูนย 2 ศูนยมาบริหาร
จัดการ ปกติแลวจะกระจายไปตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ถือวาเปนความสําเร็จ และเปนการพิสูจนศักยภาพและ
ความเขมแข็งในเชิงการบริหารจัดการเรื่องความรวมมือระหวางประเทศของ มธ. ดวย เรื่องนีไ้ ดแจงสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ผานมาแลววา ตอไปจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเทศออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ และคงจะมีทูตของประเทศออสเตรเลียมาที่มหาวิทยาลัยเปนประจําในเรื่องกรอบความรวมมือภายใต
ศูนยออสเตรเลียศึกษานี้ จะตั้งอยูที่ศูนยรังสิต ในเบื้องตนดูพื้นที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเดิม
ศูนยบริการวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนที่ตั้งของศูนยการศึกษาใหม ๆ หรือศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศดวย ขณะนี้มีศูนยความรวมมือระหวาง WHO กับ มธ. โดยคณะสหเวชศาสตร ตัง้ อยูแลว จะมี
ศูนยรัสเซียศึกษา ซึ่งเปนศูนยที่ 5 ที่ตั้งขึ้นและจะอยูที่ มธ. เชนกัน แตเปนโครงการเริ่มตนของ สกอ. ที่จะจัดตั้ง
ศูนยรัสเซียศึกษา และ มธ. ไดรับมอบหมายใหทํา อยูระหวางการเตรียมการในการจัดตั้งศูนยรัสเซียศึกษา ซึ่งจะ
เปน 3 ศูนย หากนับรวมศูนยรัสเซียศึกษาที่กําลังจะเปนศูนยที่ตั้งขึ้นใหมดวย
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา จําเปนตองใชชื่อที่กําหนดมาหรือไม จะ
เพิ่มเติมอะไรลงไปไดหรือไม
ประธานกลาววา สามารถเพิ่มเติมได ซึ่งเคยเพิ่มเติมในกรณีศูนยเอเปคศึกษา ซึ่งเปลี่ยนเปนศูนย
ความรวมมือระหวางประเทศ และทําเรื่องเอเปคไปดวย
คณบดีคณะสังคมวิทยาลัยและมานุษยวิทยากลาววา เนื่องจาก Asian Oceanic จะมีเรื่องตาง ๆ
อีกมากที่จะรวบรวมเขาไปได มิเชนนัน้ อาจจะตองตั้งศูนยอีก 30-40 ศูนยกวาจะครบทั่วภูมภิ าค
ประธานกลาววา ความแตกตางจะมีอยูใ นแงที่ศูนยตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาเชน ศูนยจนี ศูนยญี่ปุน
ศูนยเกาหลี เปนศูนยภายในของมหาวิทยาลัย แตลักษณะของศูนยเอเปค ศูนยยุโรป ศูนยรัสเซีย หรือศูนย
ออสเตรเลีย เปนศูนยที่เปนทางการที่ สกอ. เห็นชอบใหตั้งขึ้นโดยขอหลักการจากคณะรัฐมนตรีและจัด
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เกี่ยวกับการประสานความรวมมือทํานองนี้ การมีศูนยเหลานี้เปนขั้นตอนที่สําคัญเรื่องหนึ่ง และหลายคณะที่
อาจจะมีความรวมมือกับประเทศออสเตรเลียอยูแลว เชน คณะวิศวกรรมศาสตรมีโครงการแลกเปลีย่ นกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอยูแลว จะมาชวยเรือ่ งเหลานี้ได จะทําใหมีความเขมแข็งมากขึน้ เรื่อย ๆ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในวันที่จะมีการเปดศูนยออสเตรเลียศึกษาที่
ศูนยรังสิต ตองการใหมีลักษณะการโหมโรงใหดยู ิ่งใหญ คือ ดึงภาคสวนตาง ๆ เขามารวมมือใหมากที่สุด ไมวา
จะเปนสถานทูต หนวยงานราชการ และรวมถึงภาคเอกชนที่ตองการสนับสนุนในเรือ่ งนี้ กลุมที่ทําการคาการ
ลงทุนกับประเทศออสเตรเลีย และเนนใหเห็นวา นักศึกษา มธ. จะไดประโยชนอะไรจากโครงการนี้
ประธานกลาววา จะรับขอสังเกตไปพิจารณา โดยเฉพาะจะใชกับศูนยรัสเซียศึกษาที่กาํ ลังเปด
กอน เพราะไดเริ่มโครงการมานานพอสมควรแลว จะดึงทูตรัสเซีย ดึงเอกชนที่ไปลงทุนที่ประเทศรัสเซียเขามา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานงานบริหารบุคคล
6.1.1 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จํานวน 1 ราย
U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจาง ตําแหนงเลขที่ 5420 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ 18,310 บาท เปน
“ปริญญาเอกทาง Educational Policy and Leadership Studies”
2. จาง น.ส.สุกฤตยา จักรปง นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก ตําแหนงเลขที่ 5420 โดยใหไดรับคาจาง 18,310 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม.
อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.สุกฤตยา จักรปง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

6.1.2 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอายุเกิน 60 ป จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจาง Dr.William
Leggett Aldis เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 3 ขั้น 1 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 35,350
บาท มีกําหนด 8 เดือน 13 วัน ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553 เปนตนไป ทั้งนี้ ตองขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
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การจางจากกรมบัญชีกลาง สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขอใหแกไขเรื่องวุฒใิ หถูกตองกอนที่จะสงเรื่องไป
กรมบัญชีกลาง เพื่อจะไดไมถูกทักทวงจากกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Dr.William Legget Aldis เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

6.2 เรื่อง สรุปการใชไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาของ มธ. ทาพระจันทร ปงบประมาณ
2552
U

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ฝายบริหาร ทาพระจันทร ขอรายงานผลสรุป
การใชไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปา ใน มธ. ทาพระจันทร ปงบประมาณ 2552 ดังนี้
1. การใชไฟฟา
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดของ มธ. ทาพระจันทร จากมิเตอรการไฟฟานครหลวง เดือน
ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552
10,807,092 หนวย
(คาไฟฟาโดยเฉลี่ย 3.612 บาท/หนวย)
39,031,255.92 บาท/ป
(3.25 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอืน่ ๆ
1.1 สวนธุรกิจ (รานคา รานขายน้ํา)
377,113 หนวย
1,362,132.15 บาท/ป
(1.13 แสนบาท/เดือน)
1.2 สวนกลาง (อยูในความรับผิดชอบของกองกลาง)
4,887,800 หนวย
17,654,733.60 บาท/ป
(1.47 ลานบาท/เดือน)
สรุป ปริมาณการใชไฟฟา มธ. ทาพระจันทร (รวมทุกอาคาร) ระหวางตุลาคม - กันยายน
ปงบประมาณ 2551 - 2552 โดยปงบประมาณ 2551 มีปริมาณการใชไฟฟา 11,184,082 หนวย และใน
ปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชไฟฟา 10,807,029 หนวย มีปริมาณการใช ลดลง 377,053 หนวย รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น (3.612 บาท/หนวย) 1,361,915.43 บาท/ป หรือลดลง รอยละ 3.37
อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก
1. อาคารสํานักหอสมุด
เปนจํานวนเงิน
7,075,420.38 บาท
2. อาคารธรรมศาสตร 60 ป
เปนจํานวนเงิน
6,268,221.45 บาท
3. อาคารอเนกประสงค
เปนจํานวนเงิน
6,071,338.56 บาท
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4,301,892.00 บาท
5. อาคารคณะนิติศาสตร
เปนจํานวนเงิน
3,510,864.00 บาท
จากปริมาณการใชไฟฟาของสวนธุรกิจ ในปงบประมาร 2552 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2551
หมายเหตุ
รอยละ 24.17 เนื่องมาจากในปงบประมาณ 2551 ไมไดทําการหักปริมาณการใชไฟฟาของหอประชุมที่มี
หนวยงานภายนอกมาขอเชาพื้นที่ แตในปงบประมาณ 2552 ไดทําการหักปริมาณการใชไฟฟาในสวนกลาง เปน
กลุมธุรกิจดวย จึงทําใหการใชไฟฟาในกลุม ธุรกิจเพิ่มขึ้น รอยละ 24.17 อยางไรก็ดยี ังมีอีกหลายหนวยงานที่จัด
อยูในกลุมธุรกิจ ซึ่งปจจุบันยังไมไดทําการหักปริมาณการใชไฟฟา เนื่องจากยังไมมีการแยกมิเตอรวดั กระแส
ไฟฟาออกโดยชัดเจน เชน รานอาหารโดมพระจันทร ศูนยหนังสือ มธ. เปนตน แตอนาคตมีแผนการแยกมิเตอร
วัดกระแสไฟฟาสําหรับหนวยงานใหญ ๆ และหนวยงานที่อยูในกลุมธุรกิจ ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการออกแบบ
และประเมินราคา
ปริมาณการใชไฟฟาของสวนกลาง มธ. ทาพระจันทร ในปงบประมาณ 2552 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ปริมาณการใชไฟฟาลดลง 95,575 หนวย (3.612 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ
345,216.90 บาท หรือลดลงรอยละ 1.95 เนื่องจากในป 2552 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชียายเขาอาคารของ
คณะที่ปรับปรุงเสร็จแลว จากเดิมที่เคยใชพื้นที่ของอาคารธรรมศาสตร 60 ป อาคารอเนกประสงค 1 และอาคาร
อเนกประสงค 3 อีกทั้งในป 2552 บุคลากรและนักศึกษายายไปที่ศนู ยรงั สิต
ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของ มธ. ทาพระจันทร ในปงบประมาณ 2552 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ปริมาณการใชไฟฟาลดลง 377,053 หนวย (3.612 บาท/หนวย) คิดเปนเงิน
ประมาณ 1,361,915.43 บาท หรือลดลง รอยละ 3.37 เนื่องจากเหตุดังนี้
1. บุคลากรสวนใหญของคณะและนักศึกษาปริญญาตรียายไปประจําที่ศนู ยรังสิต
2. ในปงบประมาณ 2552 คณะเศรษฐศาสตรปดปรับปรุงอาคาร
3. เปลี่ยนปมน้าํ ประสิทธิภาพสูง
หมายเหตุ ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาในป 2552 ลดลง แตจํานวนเงินคาไฟฟาเพิม่ ขึ้นจากป 2551 เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตไฟฟา (คา Ft) จากการไฟฟาเพิ่มขึ้น ทําใหคาไฟฟาตอหนวยเพิ่มขึน้ จาก 3.316 บาท เปน
3.612 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.90
2. การใชน้ํามันและกาซ NGV
การใชน้ํามันและกาซ NGV ของ มธ. ทาพระจันทร ปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551
- กันยายน 2552)
2.1 สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต บริษัท สุเสรี จํากัด
เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 จํานวน 42,512 ลิตร
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของแตละสังกัดหนวยงาน
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สํานักงานอธิการบดี
คณะ
สํานัก/สถาบัน
รวม

จํานวน
9,605
24,819
8,088
42,512

หนวยนับ
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

สรุป ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต บริษัท สุเสรี จํากัด
เดือนตุลาคม – กันยายน ปงบประมาณ 2551 – 2552 โดยปงบประมาณ 2551 มีปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน 57,604 ลิตร และในปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 45,512 ลิตร ดังนั้น มี
ปริมาณการใชลดลง จํานวน 15,092 ลิตร หรือลดลง รอยละ 26.20
2.2 สรุปการใชกาซ NGV ในปที่ผานมาไมพบขอมูลการใชกาซ NGV เนื่องจากในบริเวณ
มธ. ทาพระจันทร ไมมีปมกาซ NGV ใหบริการ และสวนใหญที่มีการเติมกาซ NGV ก็จะเปนการเดินทางไป
ตางจังหวัด ซึ่งจะเปนหนวยงานที่ขอใชรถสวนกลางและออกคาใชจายเอง และเก็บใบชําระเงินในการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือกาซ NGV ไปหมด สวนกลางจึงไมมีขอมูลการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ NGV ในสวนดังกลาว
3. การใชน้ําประปา
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดของ มธ. ทาพระจันทร จากมิเตอรการประปานครหลวง
เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
213,249 หนวย
(คาประปาโดยเฉลี่ย 17.017 บาท/หนวย)
3,628,899.79 บาท/ป
(3.02 แสนบาท/เดือน)
ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ
1. สวนธุรกิจ (รานคา รานขายน้ํา)
6,175 หนวย
105,079.97 บาท/ป
(8.75 พันบาท/เดือน)
2. สวนกลาง (อยูในความรับผิดชอบของกองกลาง)
64,343 หนวย
1,094,924.83 บาทป
(91.24 พันบาท/เดือน)
3. สวนตางการใชน้ําประปา
29,468 หนวย
501,456.95 บาท/ป
(41.74 พันบาท/เดือน)
สรุป ปริมาณการใชน้ําประปา มธ. ทาพระจันทร (รวมทุกอาคาร) ระหวางเดือนตุลาคม
-กันยายน ปงบประมาณ 2551 – 2552 โดยปงบประมาณ 2551 มีปริมาณการใชน้ําประปา 251,898 หนวย และใน
ปงบประมาณ 2552 มีปริมาณการใชน้ําประปา 213,249 หนวย มีปริมาณการใชลดลง 38,649 หนวย รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น (17.017 บาท/หนวย) 654,626.97 บาท/ป หรือลดลงรอยละ 15.34

- 34 อาคารที่มีปริมาณการใชน้ําประปาสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก
1. อาคารคณะพาณิชยและการบัญชี
เปนจํานวนเงิน
805,278.47 บาท
2. อาคารธรรมศาสตร 60 ป
เปนจํานวนเงิน
433,422.99 บาท
3. อาคารคณะนิติศาสตร
เปนจํานวนเงิน
286,430.14 บาท
4. อาคารคณะศิลปศาสตร
เปนจํานวนเงิน
278,908.63 บาท
5. อาคารอเนกประสงค 1
เปนจํานวนเงิน
223,671.44 บาท
หมายเหตุ จากปริมาณการใชน้ําประปาของสวนธุรกิจ ในปงบประมาณ 2552 เพิ่มขึน้ จากปงบประมาณ 2551
รอยละ 16.75 เนื่องมาจากในปงบประมาณ 2552 มีรานกาแฟ To Sit เพิ่มมาอีก 1 ราน (ซึ่งมีบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยเขามาใชเปนจํานวนมากทั้งวัน)
ปริมาณการใชน้ําประปาของสวนกลาง มธ. ทาพระจันทร ในปงบประมาณ 2552 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ปริมาณการใชน้ําประปาลดลง 35,996 หนวย (17.017 บาท/หนวย) คิดเปนเงิน
ประมาณ 612,543.93 บาท หรือลดลงรอยละ 35.87 เนื่องจากในป 2552 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชียายเขา
อาคารของคณะที่ปรับปรุงเสร็จแลว จากเดิมที่เคยใชพนื้ ที่ของอาคารธรรมศาสตร 60 ป อาคารอเนกประสงค 1
และอาคารอเนกประสงค 3 อีกทั้งในป 2552 บุคลากรและนักศึกษายายไปที่ศูนยรังสิต งานอาคารสถานที่เดิมก็
ปดปรับปรุงทั้งอาคาร และซอมแซมทอน้ําใตถุนอาคารโดมที่ชํารุดอีกดวย
สวนตางการใชน้ําประปา อาจมีสาเหตุดังนี้
1. น้ําประปาในสวนที่นํามาใชรดน้ําตนไม ไมไดทําการติดตั้งมิเตอรเพือ่ วัดปริมาณการใช
2. เกิดการรัว่ ไหลของน้ําประปา (นอกมิเตอร) สาเหตุจากทอประปาแตกหรือมีการรัว่ ซึมตาม
รอยตอของทอ ทั้งในอาคาร ใตถุนอาคาร และใตดิน ซึ่งเปนผลมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา คาไฟฟาที่ทาพระจันทรลดลงประมาณ 3-4% คาน้ําประปาลดลงประมาณ
15% เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการบริหารจัดการดวย แตอัตราสวนที่ลดยังนอยกวา
สวนเพิ่มที่เกิดขึ้นที่ศูนยรังสิต เพราะกิจกรรมหลายกิจกรรมไมไดเปนลักษณะทีแ่ ทนกันทั้งหมดและไปเพิ่มที่
นั้น แตเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจที่มีตัวเลขระบุไดวา ลดลงไดบาง หรือเพิม่ ขึ้นเทาใด ซึ่งไดติดตาม
เรื่องนี้โดยตลอด เปนเรื่องทีเ่ ห็นภาพวา ทาพระจันทรทกุ อยางจะลดลง ศูนยรังสิตและศูนยลําปาง ทุกอยางจะ
เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยกําลังพยายามควบคุมใหอัตราการลดและเพิ่มมีความสัมพันธกัน หรือมิเชนนั้นการเพิ่ม
สามารถอธิบายได เปนประเด็นที่แจงใหทปี่ ระชุมทราบ และมีอาคารที่แตละหนวยงานดูแลที่มีตวั เลขมิเตอรทั้ง
น้ําประปาและไฟฟา ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ดูแลกวดขันการทําความสะอาดหองน้ําที่
อยูดานสนามหลวง เพราะผูที่ดูแลเปนแมบานของบริษัทคูสัญญาที่ทํารานกาแฟ อาจดูแลไมตลอด เพราะเปน

- 35 หนาตาของมหาวิทยาลัย แมจะมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการรานกาแฟ และไปใชหองน้ําดวยก็ตาม เห็นวาคน
สวนใหญเปนคนของมหาวิทยาลัยที่ไปใชบริการรถตู
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน เกี่ยวกับการ
ใชไฟฟาและน้ํามันของทั้ง 4 ศูนย ขอชื่มชมผูบริหารทั้ง 4 ศูนย ซึ่งมีสวนทําใหคะแนน ก.พ.ร. ในปนี้ซึ่งขณะนี้
ออกมาแลว เพราะสิ้นสุดการประเมินเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ทีผ่ านมา โดยไดคะแนนเพิ่มขึน้ จากเดิม เมื่อ
ป 2551 ได 3.8 แตปนี้ ขยับขึน้ มาเปน 4.3 การใชน้ํามันและไฟฟาที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิตไดเต็ม โดย
วิธีการคํานวณจะนําขอมูลตาง ๆ คือ จํานวนนักศึกษา จํานวนบุคลากร วันที่มีการเรียนการสอน พืน้ ที่ใชสอย
อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนนั้น ๆ ไปคํานวณตามสูตรซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงานเปนผูค ิดสูตร และดูวาเบี่ยงเบนไปจากขอมูลจริงกี่เปอรเซ็นต หากอยูใ นชวงที่ใหคะแนนดี ก็จะได
คะแนนมาก ซึง่ ในปนนี้ ้ํามันและไฟฟาของทาพระจันทรและศูนยรังสิตไดเต็มทั้ง 2 ศูนย ศูนยพัทยาและศูนย
ลําปางที่คะแนนหายไป 0.7 มาจากการใชน้ํามันที่มากเกินไป ซึ่งเขาใจไดวาทางศูนยพัทยาใชรถยนตไปกลับ
ระหวางกรุงเทพฯ-พัทยา มาก ขณะเดียวกันศูนยลําปางขณะนี้มีปญหาเรื่องสนามบินที่จังหวัดลําปางปด และมี
การวิ่งรถระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลําปางคอนขางมาก ทําใหคะแนนลดลงไปเล็กนอย ในภาพรวม
มธ. มีการใชพลังงานอยูในเกณฑที่กําหนดอยูในระดับดีถึงดีมาก
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6.3 เรื่อง การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส”
U

ประธานแถลงวา สืบเนื่องจากการที่ มธ. เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส” ระหวางวันที่ 23-31 มกราคม 2553 ณ มธ. ศูนยรังสิต นั้น มธ. จะหยุด
การเรียนการสอนในทุกศูนยการศึกษา เพื่อรองรับการเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ซึ่งจะมีนักกีฬาและ
เจาหนาทีเ่ ขารวมประมาณ 4 พันกวาคน ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะขอความ
รวมมือโดยเฉพาะคณบดีวา ในระหวางชวงเวลาดังกลาว จะมีปญหาคอนขางมากกับนักศึกษาโดยไดรับแจงวา
หลายคณะจัดการเรียนการสอนในชวงนั้น ทําใหมาปฏิบตั ิงานเปนอาสาสมัครไมได หรือแขงขันไมได หรือไม
สามารถคืนหอพัก โดยมหาวิทยาลัยกันหอพักบางสวนเพื่อเปนที่พักของนักกีฬา แตนักศึกษาไมสามารถออก
จากหอพักไดในชวงนัน้ เพราะมีนัดสอบในวันที่ 23-24 มกราคม 2553 ทําใหการจัดการเรื่องรองรับการแขงขัน
เกือบจะมีปญหาอยางยิ่ง จะไปนํานักศึกษาออกจากหอพัก เพื่อจะใหนกั กีฬาตางจังหวัดมาพัก ก็เปนเหตุผลที่แม
มหาวิทยาลัยจะมิไดเปนผูนดั สอบก็ตาม แตอธิบายกับนักศึกษายากมาก จะขอความรวมมือจากผูบริหารใน
ประเด็นนี้ ในระหวางวันที่ 23-31 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยขอไมใหมีการเรียนการสอน การสอนซอม หรือ
การสอบใด ๆ ทั้งสิ้น และระหวางนัน้ มหาวิทยาลัยไมไดปด มหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอน เพือ่ ทํา
กิจกรรมนี้เทานั้น และไดเตรียมเวลาของการเรียนการสอนเอาไวแลว เพราะเปดกอนประมาณ 1 สัปดาห และ
ปดหลัง 1 สัปดาหอยูแ ลว เพราะฉะนัน้ ไมเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ขอไดแจงคณาจารย
ทั้งหลายที่คิดจะสอบกลางภาคหรือสอนซอมในชวงนั้น ขอใหดําเนินการตามแนวทางนี้ดวย

- 36 รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ทุกอยางเปนไปดวยความเรียบรอย จะมีตดิ ขัดบางใน
ประเด็นที่ประธานไดแจงกับที่ประชุม คือ มีบางคณะทีน่ ดั สอนซอมและมีการสอบ ทําใหเกิดอุปสรรคมาก หาก
เปนไปตามทิศทางที่ประธานไดเสนอกับทีป่ ระชุมแลว อุปสรรคก็คงหมดไป
ประธานกลาววา มีการเตรียมความพรอมคอนขางมาก คณบดีมากกวาครึ่งหนึ่งไดเขารวมเปน
กรรมการจัดการแขงขัน และอีกสวนหนึ่งไปเปนกรรมการอํานวยการ คงจะทราบความคืบหนาและการ
เตรียมการของมหาวิทยาลัย ซึ่งคราวหนาจะนํามาแจงในภาพรวมตอทีป่ ระชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่งวา มธ. มีความ
พรอมอยางไรบาง และเตรียมอะไร ซึ่งตองขอใหแตละคณะแตละหนวยงานชวยเหลือในเรื่องใด
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กีฬามหาวิทยาลัยจะเริ่มการแขงขัน
จริงในวันที่ 23 มกราคม 2553 แตมีบางสวนที่มีการแขงขันกอนฝายรายงานผลและสถิติการแขงขัน จึงตองการ
อาสาสมัครไปทําการรายงานผลจากสนาม จะขอความรวมมือจากผูบริหารวา ในชวงระยะเวลาวันที่ 20-23
มกราคม 2553 หากสามารถอนุญาตได ขอไดอนุญาตใหนักศึกษาบางคน ซึ่งไมใชทั้งหมด และเปนเรื่องแปลก
คือ ฝายรายงานผลและสถิติการแขงขัน แทนที่จะมาจากคณะทางดานเทคโนโลยี ปรากฏวามาจากคณะศิลป
ศาสตรและคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกวาครึ่งหนึ่ง หากมีนักศึกษาบางคนขอรองอาจารยวา ตองมา
ชวยงาน และหากมีความจําเปนที่จะตองทําหนังสือไปจากฝายรายงานผลและสถิติการแขงขัน ก็ยินดีที่จะทํา แต
จะมีบางคนทีจ่ ะขอไปรายงานผลกอนการแขงขันจริง
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6.3 เรื่อง การรับนักศึกษาของโครงการรับตรง
U

คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแถลงวา การรับนักศึกษาของโครงการรับตรงในปนี้
คอนขางจะเปนเรื่องที่นากลัวคือ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งไดเริ่มรับตรงเปนปแรกและเปนจํานวนมาก
มีนักเรียนไปสมัครคอนขางมาก และไมตัดระบบ admission กลาวคือ เมือ่ สมัครที่มหาวิทยาลัยแหงนัน้ แลว ก็ไป
สมัครสอบ admission ไดอีก
ประธานกลาววา ทุกมหาวิทยาลัยจะตองแจงรายชื่อไปตัด admission ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา แมจะเปนเชนนัน้ จะมีคูแขงที่สําคัญในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้น จํานวนนักเรียนที่สละสิทธิ์อาจจะมีมากขึ้นกวาเดิมหรือไม อยางไร ทุกคณะที่ดําเนินการรับตรงนาจะ
วิเคราะหตัวเลขและเตรียมการสําหรับเรื่องเหลานี้ กลยุทธอีกกรณีหนึ่งที่แตละคณะนาจะดูแลคือ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ หรือสราง image ของคณะวา มีจุดเดนใดที่จะดึงดูดนักเรียนใหเขามา เชน คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี นักเรียนที่มาสัมภาษณเมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2552 ผูปกครองและนักเรียนสวนใหญจะมีความ
ประทับใจกับคณะฯ ในเรื่องที่นักศึกษาของคณะฯ ไปแขงขันและไดรบั รางวัลชนะเลิศ กับเรื่องโครงการ
แลกเปลี่ยนของคณะฯ ที่คอนขางมีความเขมแข็งในเรื่องนี้ ฉะนั้น แตละคณะนาจะมีจุดเดนของคณะฯ ที่จะตองให
ขาวสารกับประชาชน หรือจะทําอยางไรทีจ่ ะสื่อใหถึงกลุม เปาหมาย

- 37 ประธานกลาววา ขอฝากคณบดีคณะตาง ๆ ที่มีการรับตรงวา เนื่องจากปนี้มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงแหงหนึ่งไดมีการรับตรงเปนจํานวนมาก และเปดโอกาสใหนกั เรียนสมัครไดหลายคณะ คลายกับ
admission สามารถเลือกได 4 ลําดับ แตในที่สุดก็จะไปตัดกันในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ซึ่งนักเรียนจะยืนยันวาเลือก
มหาวิทยาลัยใด กรณีทจี่ ะฝากก็คือ เวลาที่เรียกมาสัมภาษณ หรือขึ้นทะเบียน จํานวนนักศึกษาทีเ่ ขามาอาจจะไม
เปนไปตามที่กาํ หนดไว เพราะนักศึกษาที่เกงจะสอบติดหลายแหง ขึ้นอยูกับปจจัยที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีกลาวไวคือ ผูปกครองตองการใหเรียนอะไร นักศึกษาตองการเรียนอะไร ชื่อเสียงคณะเปนอยางไร แต
กรณีที่ควรจะไดพิจารณาคือ จํานวนที่คณะประกาศสัมภาษณ 200 คน จะเอา 150 คน อาจจะมีคนมาสัมภาษณไม
ถึงจํานวนทีก่ ําหนดไว หรือแมจะถึงจํานวนที่กําหนดไว แตเมื่อถึงเวลาที่ตองมารายงานตัวยืนยันเขาเรียนคณะนี้
และสละสิทธิ์ในการไปสอบระบบกลาง นักศึกษาอาจจะมีจํานวนนอยกวานั้น เพราะฉะนัน้ ขอใหคณบดีที่ดแู ลแต
ละโครงการดูเรื่องนี้ใหมาก อยางไรก็ตามมีประเด็นทางออกในทายทีส่ ุดก็คือ หากไดไมเพียงพอ จะไปเพิ่มจํานวน
admission ตามจํานวนที่ขาด โดยที่มีความคาดหวังไวสงู วา นักศึกษาที่มาสอบรับตรงตั้งใจจะเขาเรียนที่ มธ. มาก
และเปนนักศึกษาที่ดี ฉะนัน้ ตองการใหพิจารณาเรื่องการประกาศจํานวนทีจ่ ะผานขอเขียนเขามาสัมภาษณ การ
ประกาศผลสัมภาษณสํารองไวพอสมควร กอนหนานี้ มธ. เคยยืนยันวา มธ. มิใชมหาวิทยาลัยชัน้ สองชั้นสาม
เพราะฉะนั้น จะไมประกาศผลสัมภาษณ 3 – 4 เทา เดิมเคยใชกติกาเพียง 50% เทานั้น ในภายหลังจะพิจารณาเปน
รายคณะ และบางคณะที่มีเหตุผลพิเศษ จะยินยอม คณะใดตองการประกาศผลใหมาสัมภาษณ 2 เทา หรือเกินกวา
นั้น หากมีเหตุผลวา จะคัดออกหรือสํารองไว หรือแมหลังจากสัมภาษณแลว ประกาศรับ เดิมไมเคยใหมีสํารองใน
มธ. ในภายหลังก็ยินยอม หากคณะอธิบายไดในเชิงเหตุผลวา นักศึกษาที่เขามาคะแนนสูงมาก และตองการรับ จะ
ประกาศสํารองจํานวนมากพอสมควร ขอใหคณบดีไดรับไปพิจารณาประเด็นนี้ ตองตระหนักวา การแขงขัน
เปลี่ยนไป อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญกวานัน้ คือ มธ. คงไมไปแขงขันเรือ่ งนี้ เพราะการรับตรงในแงดีคือ จะดีสําหรับ
หนวยงานหรือคณะที่รับ ไดนักศึกษาที่ตองการจะเขาเรียน หากมีความแนใจวา มีชื่อเสียงดีเพียงพอ แตในอีกดาน
หนึ่งจะกอใหเกิดผลเสียคือ ตัดโอกาสนักเรียนที่ไมไดเขาสูระบบการสอบรับตรง ในสวนของมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงดังกลาวยังกลาวไดวา เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน เพราะไมไดสอบ ใหนกั เรียนสงคะแนน GAT PAT
เทานั้น ยังเปดโอกาส แตของ มธ. มีการสอบ นักเรียนตองมาสอบ เพราะฉะนัน้ นักเรียนที่อยูห างไกล นักเรียนที่
ลําบาก นักเรียนที่ยากจน จะถูกตัดโอกาส และ มธ. ใหเลือกคณะลําดับเดียวเทานั้น มิใช 4 ลําดับ เพราะฉะนัน้ ในป
หนาจะขอฝากใหผูบริหารไดรับพิจารณาวา หากระบบของ มธ. เปนระบบที่รับตรง และยังเอื้อใหนกั เรียนทุกคน
เขามาได ไมตอ งมาสอบ จายเงินคาสมัครทางไปรษณียห รือทางธนาคาร และสงคะแนน GAT PAT ตองการให
ดําเนินการเชนนี้ และหากมีสงิ่ ใดที่เพิ่มขึน้ มา อาจจะมาสอบเพิ่ม เชน คณะนิติศาสตรตอ งการจะเขียนเรียงความ
ตองการตรวจสอบศักยภาพในเรื่องนี้ ใหมาสอบเรียงความเฉพาะ 500 คนแรกที่สอบผานเทานั้น จะเปนเรื่องที่งาย
กวาหรือไม แทนที่จะสอบเรียงความ จํานวน 6,000 คน ตามที่เปนอยูใ นขณะนี้ และตรวจลําบากมาก ใหยื่นคะแนน
GAT PAT ไดหรือไม เพราะนักเรียนทุกคนมีอยูแลว ขอฝากผูบริหารไดพิจารณาประเด็นนีก้ รณีการรับตรงในป
ตอไปวา หากจะอธิบายกับสังคมไดวา มธ. ใหโอกาสกับนักเรียนทุกคน อาจจะตองใชระบบนี้คอื ใชคะแนนสอบ

- 38 กลางที่เปนมาตรฐานและไมทําใหเปนขอจํากัดของนักเรียนที่อยูห างไกล ยากจน หรือมาไมได หรือไปสอบตรง
กับสถาบันอื่น เพราะการยื่นคะแนนไมไดเปนปญหาใด
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ตัวแปรที่สําคัญประการหนึ่งคือ คะแนน GAT PAT ซึ่งจาก
ขอมูลที่ไดรับ ขอสอบ GAT PAT ใน 3 ครั้งที่ผานมา มีความไมคงเสนคงวามาก เชน คณิตศาสตร ใน 2 ครั้ง เปน
multiple choice ในครั้งที่ 3 ครึ่งหนึ่งเปน multiple choice อีกครึ่งหนึ่งใหใสคําตอบ แมกระทั่งนักเรียนจาก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คะแนน drop ทั้งหมดในการสอบเดือนตุลาคม 2552 และแนวโนมของผูท ี่สอบ GAT
โดยเฉลี่ยแลว หากเปนนักเรียนที่เกงจะไดคะแนนประมาณ 240 เกือบทุกคน จึงตองติดตามสถิติของตัวเลขนั้น
และอีกระยะหนึ่งจะรายงานใหทราบอีกครั้ง
ประธานกลาววา เปนที่เขาใจได เพราะการสอบ GAT PAT เปนระบบที่เพิ่งเริ่มตนในปนี้ ระบบ
การออกขอสอบ ความยากงายของขอสอบ มีการปรับฐานอยูตลอดเวลา ใน 2 ครั้งแรกอาจจะงายกวา ในครั้งที่ 3
จะยากขึ้น ครั้งตอไปจะยากขึน้ อีก แตก็จบสําหรับปนี้ เพราะตอไปจะใหนักเรียนชั้นมัธยม 6 เทานั้นทีส่ อบ GAT
PAT ได ในปหนาทุกคนจะเขาสูระบบเดียวกัน ปนี้อาจจะมีความแตกตาง กลุมที่สอบไวตั้งแตครั้งที่ 1 จะไดเปรียบ
ผูที่มาสอบครั้งที่ 3 เล็กนอย มีความเชื่อวา นักเรียนสวนใหญจะสอบทุกครั้ง ดวยเหตุผลที่ตองการจะไดคะแนนดี
ที่สุด แตจะมีนกั เรียนบางคนที่เลือกสอบ บังเอิญมาเลือกสอบในครั้งที่ยากครั้งเดียว อาจจะเสียเปรียบ ซึ่งนักเรียน
เชนนี้จะมีไมมาก ปนี้เปนปทจี่ ะมีการปรับเล็กนอย เพราะเปนปแรกที่คดิ ระบบการออกขอสอบแบบใหม ปหนาจะ
เขารูปเขารอยแลว ทุกคนเขาสูระบบเดียวกัน ไมมีผูใดมีสิทธิสอบจนกวาจะเขาชั้นมัธยม 6 และจะเปนการสอบ
GAT PAT ครั้งที่ 4 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ซึ่งไดดําเนินการดีมาก
ขึ้นและมีมาตรฐานใกลกนั มากขึ้น ซึ่งขอสังเกตในเรื่องนีท้ ี่รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงมา ก็รับฟงโดยเขาใจ
ไมไดหมายความวา ระบบไมดี แตเนื่องจากทดลองทําใหม ความยากงายอาจจะมีความแตกตางกันบาง เมื่อทําไป 4
ครั้งแลว ในครั้งที่ 5 ยังมีความผันแปรอีก ก็แสดงวาไมดี แตก็มีความคิดวา นาจะลงตัวได คือ ตอไปนี้จะคอนขาง
ยากแลว ไมงายเหมือนครั้งแรก ๆ ที่เกิดขึ้น ในปแรกอาจจะมีปญหาเล็กนอย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา จากการสัมภาษณในการรับตรงของคณะฯ สิ่งหนึ่งที่เห็นวา
เปนความสําเร็จของการจัดงาน Open House คือ ในปนี้สาขาการละครมีผูมาสมัคร 700 คน เพื่อที่จะรับ 35 คน
และจากสอบคัดเลือกภาษาอังกฤษไปแลวเหลือ 100 คน สวนใหญทสี่ ัมภาษณยังประสงคเรียน มธ. จะชอบ
อุดมการณ มธ.และทราบขาวจากงาน Open House ซึ่งมีมาจากหลายจังหวัดดวย
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา จากการสัมภาษณนักศึกษาพบวา ไดทราบขอมูล
จากการจัดงานธรรมศาสตรวิชาการในปนเี้ ปนเรื่องที่ดีมาก เพราะนักเรียนจํานวนมากที่สอบเขามาไดมีความ
ประทับใจกับ มธ. ศูนยรังสิต มีความรูสึกวาสถานที่รม รื่น หอพักก็ดี และเปนแนวโนมใหม ซึ่งไมเคยพบในปกอน
ๆ ก็คือ ในปนนี้ ักศึกษาจํานวนมากตองการอยูหอพัก และสมัครหลักสูตร 4 ปที่ศูนยรังสิตเปนจํานวนมาก ตองการ
มีชีวิตที่เปนอิสระเปนจํานวนมากขึ้น ฉะนัน้ หากมหาวิทยาลัยทําศูนยรงั สิตใหรมรื่น และเชื่อมั่นในเรื่องความ
ปลอดภัยจะเปนสิ่งดี

- 39 ประธานกลาววา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนคณะที่บน มาโดยตลอดวา การไปศูนย
รังสิต นักศึกษาจะไมไป และไดนักศึกษาที่มีคุณภาพดอยลง ปนี้สถานการณคงจะเปลี่ยนไป และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนคณะที่มีหลักสูตร 5 ป ที่ทาพระจันทร และ 4 ป ที่ศูนยรังสิต การเพิ่ม 4 ป ที่ศูนยรังสิต
แสดงใหเห็นในบางเรื่อง สําหรับเรื่องหอพัก ฝายการนักศึกษาและสํานักงานจัดการทรัพยสินไดตกลงแลววา ในป
หนาจะกันเตียงสําหรับหอพักในและหอพักเอเชี่ยนเกมสไวกับนักศึกษาป 1 จํานวน 3,500 เตียง ยังไมรวมกับ TU
DOME ซึ่งจะวางอีกประมาณ 1,000 เตียง เห็นวาจะเพียงพอ เพราะปทแี่ ลวกันเตียงสําหรับนักศึกษาป 1 จํานวน
2,000 เตียง ฉะนั้น ในแงที่พกั อาศัยและความสะดวกสบาย เห็นวามีมากพอสมควร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป

U

U

ประธานแถลงวา มหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 23/2552 ในวันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ Teleconference)
ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
U

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

