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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2553
วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2553
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. ผูชวยศาสตราจารย กมลทิพย แจมกระจาง รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
4. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
5. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
รองอธิการบดีฝายการคลัง
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
9. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ ประเสริฐสุข แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. ผูชวยศาสตราจารย ชลดา โกพัฒตา
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร
15. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
23. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

-224. ผูชวยศาสตราจารย ศิรินทร ใจเทีย่ ง
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
26. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
27. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
28. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
29. นางสาวระพีพร
วงศเหรียญทอง แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
30. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
31. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
32. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
33. นายเกษมศักดิ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
34. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
35. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. รองศาสตราจารย สุพงศ
ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
37. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
38. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
39. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
40. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
41. ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ วงศสุวานิช แทนประธานสภาอาจารย
42. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
43. นางรัญจวน
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
44. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
45. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
46. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
47. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ
2. อาจารย ธีรยุทธ

ชินวรรโณ
บุญมี

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั

ศุภชลาศัย

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ แหง มธ.

-34. นายสุรชัย

เชื้อคําเพ็ง

ประธานสภาขาราชการ

อัศวเพิ่มพูลผล
สําราญเวทย
พวงงาม
จีนอนันต
ศุภสารัมภ
กันบุญ
หิรัญยะวสิต
วีระสัมพันธ
โกศลศักดิ์
กรุดเงิน
เนื่องอนงคกุล
ปฏิสังข
สุดสระ
เพชรคุม
สังขแกว

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานอัตรากําลัง
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคล
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
2. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
3. รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต
5. นางดวงใจ
6. นายสมพงษ
7. นางสุพิน
8. นางอัจฉรา
9. นางนุตรฮายาตี
10. นางสุกัญญา
11. นายวรพจน
12. นายสมศักดิ์
13. นางสาวมยุลี
14. นายอดิศร
15. นายฐิตกิ ร

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใหม
จํานวน 1 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร ในนามของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ขอตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานตาง ๆ นําเอกสารแจกในที่ประชุม ดังนี้
1. วารสารธรรมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2553
2. สัมมนาทางวิชาการประจําป 2553 SYMPOSIUM No.33 คณะรัฐศาสตร

-43. จดหมายขาวคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2553
4. ขาวประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธ มธ.
5. จดหมายขาวสํานักทะเบียนและประมวลผล ปที่ 4 ฉบับที่ 35 เดือนมิถุนายน 2553
6. ขาวสารสํานักหอสมุด ปที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2553
รองอธิการบดีฝายวิจยั กลาววา วารสารธรรมศาสตรนี้ไดดําเนินการมาตั้งแตงบประมาณป 2547
ซึ่งจะจัดทํา 3 ฉบับ ฉบับนี้เปนฉบับสุดทาย เพียงแตทําลาชา จึงนํามาตีพิมพเปนของป 2553 ปที่แลว ฝายวิจัย
ไดรับโอนงานมาและไดออกวารสารธรรมศาสตร 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป 2552 และมีความตั้งใจที่
จะดําเนินการเชนนี้ตอไปทุกป พิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ ฉบับนี้เปนฉบับที่ 1 ของป 2553 โดยผูชวยศาสตราจารย
อดิศร หมวกพิมาย เปนบรรณาธิการ และในฉบับตอไป จะออกภายในกําหนดคือ ครึ่งปหลังของป 2553 โดยจะมี
อาจารย ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนบรรณาธิการ ขอแจงใหกรรมการ ก.บ.ม.
ทราบ หากมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับวารสาร ขอใหแจงทางฝายวิจัยทราบดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในระยะหลัง มธ. ประสบปญหาอัคคีภัยหลายครั้ง เมื่อชวง
ปดภาคการศึกษา 2 ที่ผานมา ไดมีเหตุเพลิงไหมโรงอาหารกลาง และในวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่ผา นมาก็
เกือบจะเกิดอัคคีภัยที่หอประชุมศรีบูรพา มีปญหาเล็กนอย สามารถแกไขไดทนั เวลา ในวันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม
2553 ชวงเวลาเชาไดเกิดอัคคีภัยที่อาคารพักอาศัย 14 ชั้น ที่ศูนยรังสิต หองพักชั้น 6 เกิดไฟฟาลัดวงจรและไหม
อุปกรณไฟฟา ซึ่งมีผูพบเห็นและสามารถดับเพลิงไดกอนที่จะลุกลาม ขอฝากผูบริหารไดดูแลในสวนอาคารของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยไดวางมาตรการหลายเรือ่ ง ตั้งแตการเปลี่ยนสายไฟในอาคารเกา และทําประกัน
อัคคีภัยครบทุกอาคาร แมจะไดเบี้ยประกันชดเชยจากกรมธรรมประกันภัย แตคงจะไมคุมคากับความเสียหายที่
เกิดขึ้น ซึ่งในระยะหลังเกิดเหตุบอยครั้งขึน้ ขอฝากผูบริหารดูแลหนวยงานของตัวเอง โดยเฉพาะเรือ่ งควรจะ
เปลี่ยนสายไฟหรือไม มีอุปกรณไฟฟาที่ควรซอมแซมหรือเลิกใชงานหรือไม สวนของมหาวิทยาลัยไดมีการ
เปลี่ยนสายไฟและอุปกรณไฟฟาจํานวนมาก เรื่องนี้เปนอุทาหรณ หากเกิดเพลิงไหมขนึ้ มา ความเสียหายไมใช
เรื่องตัวเงิน แตการไมไดใชประโยชนจากอาคารสถานที่ เปนเรื่องระยะยาว 2-3 ป กวาจะกลับมามีอาคารใหมได
แมจะมีเงินจากบริษทั ประกันภัยมาชดเชยก็ตาม หลายกรณีก็ไมคุม มีความเสียหายกรณีอื่นที่ไมไดรวมอยูใน
คาเสียหายที่บริษัทประกันชดเชยให
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1.4 เรื่อง โครงการธรรมศาสตรสีเขียว
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
กรกฎาคม 2553 ศูนยรังสิตไดมีการปลูกตนไมประมาณ 5,000 ตน ซึ่งบางสวนใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย

-5ในสวนของเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ การพัฒนา ในสวนนี้ปลูกเปนตนไมขนาดใหญเกือบทัง้ สิ้นคือ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ซึ่งปลูกตามริมถนนเปนตนไมขนาดใหญจํานวนมาก นอกจากนี้ไดรับการสนับสนุนจาก
คณะตาง ๆ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร ใหนักศึกษาปลูกตนไมขนาดเล็ก ประมาณ 500 ตน และคณะรัฐศาสตร
ประมาณ 100 ตน ซึ่งคณะตาง ๆ ไดชวยในการสนับสนุน นอกจากนี้มกี ารใชเงินที่ไดรบั การบริจาคไปปลูกตนสน
ประมาณ 2,000 ตน โดยลาสุดไดรับการสนับสนุนจากบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยนายชนินท วองกุศลกิจ
เปนเงิน 500,000 บาท สําหรับการปลูกตนมะฮอกกานีขนาดใหญ บริเวณประตูหนามหาวิทยาลัย ประมาณ 500
ตน เปนตนไมขนาดใหญทั้งสิ้น รวมทั้งหมดประมาณ 5,000 ตน กรณีนตี้ องการใหทกุ คนเขามาชวยกันปลูกตนไม
โดยแตละคณะหากสามารถปลูกหนาคณะของตนเองได หรือใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยโดยวิธีการตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานักศึกษามาชวยกันปลูกตนไม จะเปนการชวยสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมรวมกัน
ประธานกลาววา ทางศูนยรังสิตจะมีการเตรียมปลูกตนไมใหญ สูงประมาณ 4-6 เมตร ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว คือ ตนมะฮอกกานี ในแนวรัว้ ดานหนาติดถนนพหลโยธิน มีการเสริมแนวคันดินใหหนา
ขึ้น หนามหาวิทยาลัยทั้งหมดมีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตร และจะเลี้ยวซายไปทางเขาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
แหงเอเชีย (AIT) ดานฝงที่จอดรถของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติดว ย คงจะทําใหมีตนไมหนาตา
มากขึ้น ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ไดขอความรวมมือทางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติสนับสนุนเงินจํานวน 200,000 บาท ในการปลูกตนไมบริเวณรอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ขอใหนําแผนการปลูกตนไมไปหารือกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ อาจจะทําการปลูกรอบ
แนวทีจ่ อดรถของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติดานใน และไดแจงผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรไววา จะขอปลูกตนไมบริเวณดานขางโรงพิมพตอเนื่องไปถึงปมน้ํามัน เปนถนนทีเ่ ปนทางเขา
ใหมของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังรกอยู เมื่อมีการปลูกตนไมแลวอาจจะดูดีขึ้น ซึ่งคงจะขอความรวมมือจากสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสนับสนุนตนไมที่จะปลูกตอไป ในชวงนี้เปนฤดูฝนตนไมที่ปลูกคงจะมีโอกาสรอด
คอนขางสูง จะพยายามรณรงคปลูกใหเสร็จในฤดูฝนนี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง ไฟฟาดับที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแจงใหที่ประชุมทราบวา นอกเหนือจากเรื่องอัคคีภัย
เห็นวาเรื่องไฟดับเปนเรื่องสําคัญมากเชนกัน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเกิดไฟดับบอยครั้งมากที่ศูนยรังสิต
อาจจะมีการติดตั้งตัว Search ไมเพียงพอ ทําใหมีผลกระทบตอ Server และระบบเก็บขอมูลของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอยางมาก ตองการใหคณะอื่น ๆ ระมัดระวังกรณีนี้ เพราะสามารถทําลายขอมูลขณะที่ไฟฟา
ดับ ประเด็นทีส่ อง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผานมามีการตั้งเต็นทรอบหอประชุมใหญ ทําใหสถานที่จอดรถไม
เพียงพอ ซึ่งทางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไมทราบลวงหนา ควรมีการแจงลวงหนาใหคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีทราบ เพื่อที่จะไดแจงนักศึกษาทราบตอไป
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ผลกระทบจากเรื่องหอง Lab. และเรื่องการทดลองตาง ๆ มีการทําบันทึกมาถึงมหาวิทยาลัยใหดูแลเรือ่ งนี้ใหดีให
สมกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ไมใชมีการวิจัยไปแลวตองมาเริ่มตนใหมอยูเรื่อย ๆ เพราะไฟฟาดับ โดย
ขอเท็จจริงแลวเปนปจจัยที่มหาวิทยาลัยพยายามดูแล หากพิจารณาจากงบประมาณประจําปจะพบวา ใช
งบประมาณไปกับการทําระบบไฟฟาปละหลายลานบาท ซึ่งเปนเงินของมหาวิทยาลัยเองไมเกี่ยวกับงบคลัง แต
จะตองยอมรับความเปนจริงขอหนึ่งวา ศูนยรังสิตมีพื้นทีก่ วางและอยูใ นเขตของการไฟฟาสวนภูมภิ าค ความ
เสถียรของระบบจะมีนอย เมื่อเปนการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีความเสี่ยง ถนนพหลโยธินมีอุบัติเหตุรถชนเสา
ไฟฟาลม ก็จะกระทบกับมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพฯ จะไมคอยเกิดรถชนเสาไฟฟาลม แตการไฟฟาสวนภูมภิ าค
เกิดขึ้นบอยมากและเปนปจจัยที่ควบคุมไมได แตหลายครั้งที่ผานมาไมใชเฉพาะปจจัยภายนอกทีไ่ ฟฟาดับจากการ
ไฟฟา เนื่องจากอุบัติเหตุหรือพายุทําใหเสาไฟฟาลม ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยูเปนระยะ ๆ แตมีปญหาภายในของ
มหาวิทยาลัยดวย เมื่อ 2 สัปดาหที่แลวหมอแปลงไฟฟา บริเวณระหวางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
กับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธรเกิดระเบิด ซึ่งตองเปลี่ยนโดยใชงบประมาณ 2 ลานบาท ใชงบฉุกเฉินของ
มหาวิทยาลัย ที่ผานมากอนหนานัน้ ประมาณ 3 เดือนทีแ่ ลว หมอแปลงไฟฟาใหญบริเวณหลังอาคารโดมบริหารก็
เกิดระเบิด ตองเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาและเดินสายไฟใตดินใหมทั้งหมด เหตุการณ 2 ครั้งนั้นทําใหไฟฟาดับ
ตลอดวันเปนความบกพรองภายในมหาวิทยาลัย คงมาจากประเด็นเรื่อง Infrastructure ซึ่งพื้นที่มหาวิทยาลัยมี
จํานวนมาก ทีส่ ังเกตได คือ ระบบที่ศูนยรงั สิตนั้น ตั้งแตเอเชี่ยนเกมสมาแลว สายไฟฟาจะอยูใตดินทั้งหมดไมมี
สายไฟฟาอยูรมิ ถนน แตไปพบความจริงวา บางครั้งสายไฟฟาซึ่งควรจะอยูในทอรอยสายอยางดีตามสเปคของการ
กอสรางชวงเอเชี่ยนเกมส ดวยเหตุผลเรื่องความเรงรัดของการกอสรางหรือเวลาที่จํากัด ทําใหสายไฟฟาบางชวง
ไมไดอยูใ นทอรอยสายตามที่ควรจะอยู มีการเกิดไฟฟาลัดวงจรไดบอย ขณะนี้กําลังเรงดําเนินการทํา ซึ่งทํา
เกือบจะครบทัง้ ระบบแลว ทีม่ ีการปรับปรุง การเปลี่ยน มีการเดินสายไฟใหม แตบางชวงซึ่งยังไมเกิดปญหา
เพราะการเปลีย่ นแตละครั้งใชเงินจํานวน 2-3 ลานบาท มหาวิทยาลัยรอดูอยู หากถึงขั้นวิกฤตไฟฟาเริ่มเกิดการช็อ
ตก็จะเปลี่ยน หากถึงขั้นระเบิดก็ตองเปลี่ยน แตเนื่องจากพื้นที่กวางมากก็พยายามทําอยูเปนระยะ ขอฝากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณบดี ขอใหชแี้ จงตอคณาจารยดว ยวา มหาวิทยาลัยไมตองการใหไฟดับ แตครึ่งหนึ่งตอง
ชี้แจงตามตรงวา ไมไดมาจากมหาวิทยาลัย มาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งมาจากอุบัติเหตุ มาจากระบบสายสง
ภายนอก มาจากพายุฝนตกหนัก ตนไมลมทับสายไฟ ซึ่งปญหานี้ทาพระจันทรไมคอยเกิดขึ้น แตทศี่ ูนยรังสิต
เกิดขึ้นบอย แตครึ่งหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยจริง ซึ่งพยายามแกไข
ประเด็นเรื่องที่จอดรถ ขอฝากผูอํานวยการกองกลางและรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
กรณีมีงานทีจ่ ะใชพนื้ ที่มาก ขอใหแจงลวงหนา ซึ่งผูที่เดือดรอนคณะหลักมีคณะเดียว คือ คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี ซึ่งมีรถจํานวนมาก คณะอื่นไมเดือดรอนมาก งานที่จัดในวันอาทิตยที่ 11 กรกฎาคม 2553 มาปดพื้นที่
เพื่อกางเต็นทในวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2553 จึงเกิดปญหากระทบในวันเสาร ตนเองไดมาทั้งวันเสารและวัน
อาทิตยจึงทราบถึงปญหานี้ ซึ่งนาจะเปดไดและเย็นวันเสารจึงทําการตั้งเต็นท แตพบวามีการตั้งเต็นทจํานวนมาก
มีความจําเปนตองใชพื้นที่จริง ๆ หากปลอยใหมกี ารเปดพื้นที่ในวันเสารจะตั้งเต็นทไมได เพราะรถของคณะ

-7พาณิชยศาสตรและการบัญชี จะออกตอนเย็นหรือค่ําและเปนอุปสรรค แตหลังจากตัง้ เต็นทแลวมีการอนุญาตให
เขามาจอดได ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร วา หากมีการปดพื้นที่ ใหแจงลวงหนากับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของคือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีและคณะนิติศาสตร
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา เรื่องการดับไฟเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่หรือปรับปรุงหอง ควรมีกระบวนการในการดับไฟ เนื่องจาก สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา (สปข.) จะไดรับผลกระทบคอนขางมาก เพราะเมื่อมีการดับไฟ ระบบสํารองไฟจะเก็บไดชวั่ คราว
หากไมทราบลวงหนาจะทําใหเตรียมตัวไมทัน ผูที่ใชระบบเครือขายก็จะมีปญหา และจะมากระทบตอสถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) เปนประจํา ขอฝากวาหากจะมีการดับไฟขอใหแจงลวงหนา
โดยตรงไปที่สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) ซึ่งไดทราบขอมูลจากหนวยงานที่
รองเรียน
ประธานกลาววา ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต หากจะมีการดับไฟเนื่องจากการ
ซอมแซมสายไฟฟาอาคาร หรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ ขอใหแจงหนวยงานทีศ่ ูนยรังสิตใหทราบลวงหนาจะ
ชวยแกปญหานี้ไดพอสมควร
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเสนอขอเลื่อน
ระดับ น.ส.พัชนี ขุนอังดี ตําแหนงนักวิชาการเวชสถิติ 5 (อัตราเลขที่ 2353) ระดับ 5 ขั้น 21,880 บาท ซึ่งผานการ

-8ประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 23,550 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 29 มีนาคม 2553
เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ น.ส.พัชนี ขุนอังดี สังกัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามทีเ่ สนอ

3.1.2 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนง
เลขที่ 5001) ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางคหกรรมศาสตร”
(2) จาง น.ส.วราภรณ สําเภา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิ
ปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 5001) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.วราภรณ สําเภา เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ นายภาวิน
ศิริประภานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4492) ขั้น 15,250 บาท
ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร จาก The Australian National University เครือรัฐออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายภาวิน ศิริประภานุกลู พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําที่จางจากงบประมาณ
คณะนิติศาสตร จํานวน 2 ราย
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งบประมาณคณะนิติศาสตร วุฒิปริญญาตรีเกียรตินยิ ม โดยใหไดรับคาจางขั้น 10,990 บาท เงื่อนไขการจาง
“ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางนิติศาสตร” ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป ดังนี้
1. นายชวิน อุน ภัทร
2. นายอํานาจ ตั้งคีรีพิมาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายชวิน อุนภัทร และนายอํานาจ ตั้งคีรีพิมาน เปน
อาจารยประจําที่จางจากงบประมาณคณะนิติศาสตร สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอยาย น.ส.ธิดาทิพย
ขุนทิพย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ 4545 ขั้น
11,100 บาท ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ 5800 ขั้น 11,100 บาท โดยโอนอัตราคาจาง
จากอัตราเลขที่ 4545 ตามตัวไปไปตั้งจายสับเปลี่ยนกับอัตราเลขที่ 5800 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย น.ส.ธิดาทิพย ขุนทิพย โดยโอนอัตราคาจางจากอัตรา
เลขที่ 4545 ไปตั้งจายสับเปลี่ยนกับอัตราเลขที่ 5800 สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษยขออนุมัติเปลี่ยนระดับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิจัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันทรัพยากรมนุษยเสนอขอเปลี่ยนวุฒิตําแหนง
นักวิจัย (ตําแหนงเลขที่ 5858 และ 5866) จากเดิม “วุฒิปริญญาโท” เปน “วุฒิปริญญาโทหรือเอก” คาจางขั้น
11,700 บาท หรือ 15,940 บาท แลวแตคณ
ุ วุฒิของผูไดรับคัดเลือก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนวุฒิตําแหนงนักวิจัย จากเดิม “วุฒิปริญญาโท” เปน
“วุฒิปริญญาโทหรือเอก” สังกัดสถาบันทรัพยากรมนุษย ตามที่เสนอ

- 10 3.1.7 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ (วุฒิปริญญาตรี) ตําแหนงเลขที่ 5764 ขั้น
9,570 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอจาง Mr. William Eugene Scobie
เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน ลําดับ 2 ขั้น 1 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบาน
เดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. William Eugene Scobie เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
4.1 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2552
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในขอรายงานการนําสงงบการเงิน
ประจําป 2552 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 42 หนวยงาน ประกอบดวย
1.1 กลุมหนวยงานที่ถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน
24 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว จํานวน 23 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 1 หนวยงาน
1.2 กลุมหนวยงานที่มีระเบียบกําหนดเปนการเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 18 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว จํานวน 14 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 3 หนวยงาน

- 11 - ยังไมครบกําหนดการนําสงงบการเงิน (ตามปการศึกษา) จํานวน 1 หนวยงาน
2. งบการเงินโครงการบริการการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 13 หนวยงาน 58 โครงการ นําสงงบการเงิน
ครบถวนแลวทั้ง 13 หนวยงาน รวม 58 โครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เรื่องนี้ไดเรงรัดใหปดงบการเงินใหทันภายใน 60 วัน เพราะที่ผาน
มายังไมไดลงบัญชี เห็นวานาจะหายไปจาก มธ. แลว ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 จะใหรายงานเปนลายลักษณ
อักษร เพราะใหเวลา 60 วัน เขาใจวายังคืบหนาไปไมมาก ซึ่งจะดําเนินการอยางเขมงวด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.2 เรื่อง รายงานผลการสํารวจขอมูลผลงานวิชาการและงานสรางสรรคเพื่อนํามาแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 1
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายวิจัยไดรับมอบหมายใหเปนผูกํากับตัวชีว้ ัดที่ 4.2.3 รอยละ
ของผลงานวิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/ นักวิจัยประจํา และเพื่อใหการเก็บรวบรวมผลงานที่ไดรับการแจงขอมูลลิขสิทธิ์
บรรลุเปาหมายที่วางไว จึงไดจัดใหมีโครงการสํารวจและแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ประจําป 2553 โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
1. สํารวจขอมูลลิขสิทธิ์ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. อบรมความรูเรื่องลิขสิทธิ์ใหแก ผูประสานงาน คณะ/หนวยงาน
3. นําผลงานวิชาการและงานสรางสรรค ของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ตอ กรมทรัพยสินทางปญญา
4. อํานวยความสะดวกในการดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ใหแกเจาของผลงาน
5. รวบรวมหนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสิทธิ์และรายงานตัวชีว้ ัด ก.พ.ร.
ฝายวิจยั ไดดําเนินการจัดโครงการสํารวจและแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 1 : การอบรมความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไปแลว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เพื่อใหความรูกับบุคลากรและผูประสานงานของหนวยงาน และ
จากการอบรมดังกลาว ฝายวิจัยไดขอใหผปู ระสานงานไดดําเนินการสํารวจขอมูลผลงานของบุคลากรภายใน
หนวยงาน ครัง้ ที่ 1 มีจํานวน 643 เรื่อง จาก 17 หนวยงาน เพื่อนํามาใชในการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทาง
ปญญาซึ่งฝายวิจัยมีกําหนดเชิญเจาหนาทีจ่ ากกรมทรัพยสินทางปญญามารับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ใหแกบุคลากรและ
ผูประสานงาน ในวันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2553 ระหวางเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ หองโดมบริหาร 1 อาคารโดม
บริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนยรังสิต
ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลผลงานเพื่อนํามาแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ/หนวยงาน
2. สิ่งพิมพ จุลสาร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ โสตทัศนวัสดุ จากสถาบันประมวล

- 12 ขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา สํานักหอสมุด และงานประชาสัมพันธ
3. ติดตามขอมูลผลงานจากหนวยงานเพิ่มเติม รวมทั้งหนวยงานที่ยังไมไดแจงขอมูลในรอบแรก
เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวตอไป
4. ดําเนินการจดแจงขอมูลตอกรมทรัพยสินทางปญญาในครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนการจดแจง ไมใชการจดสิทธิบัตรหรือจดอนุสิทธิบัตร เปนการจด
แจงลิขสิทธิ์ ซึ่งกระบวนการทํางายมากและมีเจาหนาที่อาํ นวยความสะดวก เปน KPI ซึ่ง มธ. ยังไมทราบวาจะได
ครบหรือไม ดูจากหนวยงานแลวทราบวามีเปนจํานวนมาก แตเขาใจวายังไมไดหารือกัน ขอฝากผูบริหาร คณบดี
คณะเศรษฐศาสตรซึ่งยังไมไดจด คณะศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรม
ศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งทราบวามีเปนจํานวนมาก เพียงแตไปจดแจงเทานั้นวามีงาน มีหนังสือ มีบทความ ตํารากีช่ ิ้น
ที่อาจารยของ มธ. เขียน ตัวเลขของ มธ. ก็จะกลายเปน 2,000 ชิ้น ภายในป 2553 จาก 600 ชิ้น ซึ่งจะไมมีปญหาเลย
ขอฝากผูบริหารหนวยงาน โดยหารือกับรองอธิการบดีฝายวิจยั และนัดหมายกันโดยตรงวา จะสงใครไปพบ หรือ
ขอใหฝายวิจัยมาพบเจาหนาที่คณะที่รับผิดชอบ หรืออาจารยที่ดูแลเรื่องนี้ กระบวนการทําไดงาย เพียงแตกรอกขอมูล
และมีเอกสารสงให ขอฝากผูบริหารที่ยังไมไดดําเนินการเหลานี้ดวย
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในเอกสารที่เขียนผลการสํารวจขอมูลผลงาน
วิชาการและงานสรางสรรคจากหนวยงานครั้งที่ 1 ไมมโี รงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไมทราบวา
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติจะมีงานทีเ่ ขาขายหรือไม
ประธานกลาววา คงจะมี เพราะมีแพทยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติที่เปนแพทย
เฉพาะทางอยูจ ํานวนมาก และมีงานทํานองนี้ ขอฝากผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติได
ตรวจสอบดวย และฝายวิจัยขอใหใสโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเขาไปดวย เพราะโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมีแพทยเฉพาะทางเปนจํานวนมาก
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ขอยืนยันวา จนถึงขณะนี้ผานไป
9 เดือนแลว ยังไมมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวาง มธ. กับ ก.พ.ร. อยางไรก็ตามคะแนนที่ตั้งไวที่ 5
คะแนน อยูทปี่ ระมาณ 40% เพื่อความมั่นใจอาจจะมีการเพิ่มอีกเล็กนอย สวนที่เหลือจะเปนเรื่องการบริหารจัดการ
ในภายหลัง สวนนีจ้ ะขอยืนยันอีกครั้งวา เปนการดําเนินการที่ไมมีความยุงยาก ไมเหมือนขั้นตอนของการจด
สิทธิบัตรแตอยางใด ขอใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งจะทําใหตวั ที่จะเปนผลงานของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมีผลงานซึ่งตอไป มธ. กําลังจะเขาไปรวมเปน Center of Excellent ขณะนี้
อยูระหวางการคัดเลือก หากมีผลงานที่ดีพอก็จะทําใหตวั Center of Excellent มีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
โดยเฉพาะผลงานที่สามารถขายไดและเปนรายไดของมหาวิทยาลัย

- 13 4. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา สําหรับผูที่นําผลงานไปจด จะไดอะไรเพิ่มเติม หรือเปนการ
ขึ้นทะเบียนอยางเดียว
รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา ฝายวิจยั จัดเปนโครงการสํารวจขอมูลลิขสิทธิ์ โดยทําเปน
โครงการวิจัย ขอเชิญคณะตาง ๆ เปนผูประสานงานและเปนผูชวยวิจยั จะไดคาตอบแทนชิ้นละ 100 บาท สําหรับผู
ประสานงาน ซึ่งตองติดตออาจารยเพื่อลงนามและมอบอํานาจ หากมีการมอบอํานาจตองติดอากรแสตมป ซึ่งฝาย
วิจัยจะออกคาอากรแสตมป หากอาจารยมาเองไมตองเสียคาอากรแสตมป คงไมมีปญหา ใหผูประสานงานมาก็ได
ซึ่งจะไดคาตอบแทนในฐานะผูชวยวิจยั
5. ประธานกลาววา อาจารยเจาของงานจะไดมี Record วา ตัวเองเปนเจาของลิขสิทธิ์อยูในงาน
ใดบาง ซึ่งจะปรากฏอยูกรมทรัพยสินทางปญญา แตไมไดอะไรเพิ่มขึน้ จากนั้น นอกจากไดเครดิตวา มีงานที่ถูก
Record ไวที่กรมทรัพยสินทางปญญาจํานวนมากหรือจํานวนหนึ่ง แตทางฝายวิจยั ไดกําหนดใหคา ตอบแทน
ผูประสานงานของคณะ หากผูประสานงานของคณะติดตอกับอาจารย หรือไปรวบรวมงานของอาจารยสงมาได
ชิ้นหนึ่ง จะใหคาตอบแทนผูป ระสานงาน 100 บาท เปนคาประสานงาน เพราะเสนอเปนโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไว จะเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่คณะที่รับผิดชอบติดตามงานตามจํานวนผลงานที่มีอยู
6. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในแงของผลงานที่สอบถามวา จะได
อะไรหรือไม ในอนาคตอาจจะได ตามที่ไดแจงใหทราบวา ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสินทาง
ปญญาไดมีนโยบายที่จะใหเกิดการสรางสรรคผลงานในระดับประเทศ สรางสรรคผลงานที่เปน Creative Economy
ยกตัวอยาง เชน เรื่องของการจดลิขสิทธิ์พันธุขาวหรือจดลิขสิทธิ์สมุนไพรไทย ซึ่งทางคณะแพทยศาสตรทําอยู ก็จะ
มีสิทธิสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได และเปนรายไดของมหาวิทยาลัยและรายไดของตัวผูผลิตเอง ยกตัวอยาง
กรณีของรองศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เปนเรื่องใหญในแงของการจดสิทธิบัตร ซึ่งลิขสิทธิ์ก็สามารถใช
ในเชิงพาณิชยไดเชนเดียวกัน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง ขอสรุปการสงผลสอบไลระดับปริญญาตรี
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานขอมูลการสงผล
สอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ประจําภาค 2/2552 ซึ่งกําหนดสงผลสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2553
พบวาวิชาที่สงผลสอบลาชามี 2 วิชา คือ LA 150 สิทธิขั้นพื้นฐาน (ทาพระจันทร มีนกั ศึกษาเรียน 276 คน) สง
ลาชา 3 วัน และ LA 150 สิทธิขั้นพื้นฐาน (ศูนยลําปาง มีนักศึกษาเรียน 193 คน) สงลาชา 9 วัน วิชาดังกลาวมี
อาจารยสอนรวมกัน 2 คน คือ รองศาสตราจารยสมยศ เชือ้ ไทย และผูชว ยศาสตราจารย ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
ทั้งนี้ คณะชีแ้ จงขอมูลวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทจิรา สงคะแนนใหคณะไดทันตามกําหนด แตเจาหนาที่ตอง
รอคะแนนสอบและคะแนนรายงาน สวนของรองศาสตราจารยสมยศ ซึ่งสงลาชาไป 2 วัน นอกจากนี้หลังจาก
ไดรับคะแนนทั้งหมดแลว เจาหนาที่ตองนําคะแนนมาดําเนินการ ซึ่งมีหลายขั้นตอน ทําใหไมสามารถสงผลสอบ

- 14 ไดทันตามกําหนด
อนึ่ง ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย อาจารยขาราชการซึ่งสงผลสอบลาชาหรือสงไมครบถวน
เกินกวาระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการสงผลสอบลาชา
ในแตละครั้งของการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา วิชาที่เกิดปญหาลาชาคือ LA 150 ซึ่งนอกจากจะเปนวิชา
พื้นฐานสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตรทงั้ หมดแลว ยังมีนักศึกษาตางคณะที่มาเลือกลงเรียนดวย เมื่อแยกเปน 2
สวน คือ LA 150 ที่เปดที่ศูนยรังสิต นักศึกษาจะมีประมาณ 600 กวาคน แบงเปน 2 กลุม ในเรื่องของการวัดผล
รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ไดเดินทางไปสอนให
โครงการนิติศาสตรที่ศูนยลําปางซึ่งเปดเปนปแรก ประเด็นปญหา คือ เรื่องการวัดผลในวิชานี้ คณะพยายามจะให
มีการวัดผลนอกเหนือจากการสอบปลายภาคอยางเดียวแลว จะใหมกี ารฝกทํารายงาน ซึ่งเปนการฝกการคนควา
การนําเสนอตาง ๆ จะเปนภาระคอนขางมาก ในสวนนี้ไดสอบถามสาเหตุตาง ๆ ซึ่ง รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อ
ไทย ก็รูสึกผิด ในฐานะคณบดีที่ไดเขาไปตรวจสอบ เห็นวาอาจจะเปนขอที่นาเห็นใจเพราะ รองศาสตราจารยสม
ยศ เชื้อไทย สอนและสงขอสอบลาชาจริง ๆ ประมาณ 2 วัน เพราะกวาจะไปถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่ง
แจงวา 9 วัน เพราะเนื่องจากลาชาไปแลว จึงทําการตรวจสอบใหเรียบรอย โดยขอเท็จจริงแลวสงลาชาเพียง 2 วัน
รองศาสตรา-จารย สมยศ เชือ้ ไทย สอนทั้ง 3 ศูนย ที่ศูนยรังสิต ทาพระจันทร และศูนยลําปาง ศูนยลาํ ปางเปนการ
เดินทางไปในชวงสัปดาหปกติ ไมใชชว งสุดสัปดาห และที่สําคัญ รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย มีกิจกรรมใน
เรื่องของการสอนคอนขางมาก และมีการสอบวิทยานิพนธ ในชวงที่มกี ารเลื่อน เนื่องจากมีเหตุการณทางการเมือง
และมีการทํากิจกรรมในเรื่องศูนยนิติศาสตรคอนขางมาก การเดินทางไปเผยแพรกฎหมายก็ไมเคยจะใหเจาหนาที่
หรืออาจารยใหมไป จะเดินทางไปรวมเองทุกครั้ง จะเดินทางปละ 4 ครั้ง ตามงบประมาณแผนดินทีไ่ ด แตประเด็น
ที่สําคัญที่ตองการแจง คือ ขอสอบที่ศูนยลําปาง เมื่อสอบเสร็จแลวจะรอสงเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทั้งหมดมาครั้ง
เดียว ในสวนนี้ขอรับวา ตอไปจะเรงรัดใหมีการทยอยสงเร็วขึ้น ไมตอ งสงพรอมกันทั้งหมด เพราะจะทําใหเกิด
ความลาชา และที่สําคัญก็คือ เรื่องรายงานจากนักศึกษาจะมีความลาชาเล็กนอย เห็นวา 2 วัน หากจะมองในแง
ความเห็นใจก็จะขอเสนอเชนนั้น
2. ประธานกลาววา ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องทํานองนี้ทุกปหรือทุกภาคการศึกษา เพราะเปนมติ
ของที่ประชุมคณบดีตั้งแตในอดีตวา จะพิจารณากันทุกภาคการศึกษาวา มาตรการในการสงขอสอบ ซึ่งเคยเปน
ปญหาใหญของ มธ. ตองดีขึ้น และพบวาหลายปมานี้ก็ดีขนึ้ ไมมีเรื่องเขามา หมายความวาสงขอสอบไดทันเวลา
โดยตลอด ซึ่งนาน ๆ จึงจะมีเรื่องเขามา 1-2 ครั้ง สําหรับการเปดการเรียนการสอนในป 2553 ภาคการศึกษาที่ผาน
มาก็ไมมีปญหา กรณีที่จะเขามา เพราะมีอาจารย 1 ทาน 1 วิชาที่สงขอสอบลาชาไป 2 วัน เปนเรื่องที่ตองขอมติจาก
ก.บ.ม. พิจารณาเปนกรณีไป เรื่องนี้คณบดีคณะนิติศาสตรชี้แจงวา ผูสอนมีภาระการสอนมาก สอนทุกศูนยและมี

- 15 กิจกรรมที่ตองทํา เปนกิจกรรมของคณะเองในเรื่องการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะขอความเห็นจากที่ประชุมว กรณีนี้ควรจะอนุโลมหรือไมอนุโลม เปนดุลยพินิจของ ก.บ.ม. หากจะอนุโลมวา มี
เหตุผลความจําเปน คิดไดขอ เดียวคือ มีเหตุการณทางการเมืองเกิดขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคม 2553 และมีปญหา
คอนขางมาก หลายคนคงไมไดทํางาน มีการติดตามสถานการณบานเมืองวาจะเปนอยางไร โดยเฉพาะอาจารย
เจาของวิชา คงติดตามมากกวาบุคคลอื่น ๆ โดยความสนใจพิเศษสวนตัว การที่จะอนุโลมคงเปนเหตุผลนี้วา ใน
เดือนพฤษภาคม 2553 เกิดเหตุการณทางการเมืองในบานเมือง จนกระทัง่ หลายคนทําอะไรไมได การที่สงลาชา
เพียง 2 วัน ในวิชาที่ศูนยลําปาง ซึ่งคณบดีคณะนิติศาสตรไดชี้แจงถึงปญหาไปแลววา คณะนิติศาสตรสอบนาน
มากและศูนยลาํ ปางใชวิธีวา ตองสอบเสร็จทุกวิชา จึงจะสงขอสอบมาใหอาจารย ซึ่งขอใหทางคณะนิติศาสตรไป
แกปญหานี้ เพราะจะเสียเวลาเปนเดือนสําหรับศูนยลําปาง หากรอจนถึงวิชาสุดทายใหสอบเสร็จ ทางคณบดีคณะ
นิติศาสตรไดแจงวา รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย แจงวา ยินดีทจี่ ะถูกไมขึ้นเงินเดือนตามกติกาของ ก.บ.ม.
กรณีนนี้ าจะอนุโลมไดเพราะเปนระยะเวลาเพียง 2 วัน หากจะอนุโลมได ครั้งหนาตองไมเกิดปญหาลาชา เกรงวา
หาก 2 วันได 3 วันก็ตองได 4 วันหรือสัปดาหหนึ่งก็คงได ซึ่งเห็นความสําเร็จของการปดงบการเงินวา ไมมี
หนวยงานใดคางอีกแลว ตอไปจะเปนความสําเร็จในเรื่องของการเรงรัดเรื่องออกคะแนนใหไดทนั เวลาหลังจาก
การสอบ คงจะตองเขมงวดกับเรื่องนี้ ขอความเห็นจากที่ประชุมในเรือ่ งนี้ จะกําชับไมใหเกิดเรื่องนี้อีก และถือวา
การลาชา 2 วัน ในกรณีนี้เปนเรื่องที่มีเหตุผลอธิบายได ไมตองนํามาตรการเรื่องขั้นเงินเดือนมาใชในกรณีนี้
3. ผูรักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา พิจารณาจากเหตุผล หาก
กลาวถึงเหตุผลทางการเมืองและปญหาทางดานการจัดการของคณะนิติศาสตร ที่ตองรอใหขอสอบทั้งหมดเสร็จ
เรียบรอยจึงสงมาทั้งหมดเปนเหตุผลที่รับฟงได หากอางถึงเรื่องภาระงานที่มีอยู เมื่อรับฟงแลวไมเปนเหตุเปนผล
เนื่องจากทุกคนก็มีภาระงานที่รูตัวอยูแลว เพราะฉะนัน้ ตองจัดการใหเปนไปตามขอกําหนด
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากกลาวถึงเรื่องปญหาทางการเมือง ทุกคณะก็ประสบ
เหมือนกัน จะอธิบายอยางไร ยกเวนมีผลกระทบที่ชัดเจน เชน การสอบ การสงคะแนนจากคณะใหกบั อาจารย
5. ประธานกลาววา ผูรักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ใหตัดปญหา
ภาระงานออกไป ประเด็นนีไ้ มนาจะใช คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแจงวา ใหตัดปญหาการเมืองออกไป เพราะ
กระทบเหมือนกันทุกคน เหลือแตปญหาระบบเทานัน้
6. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา จากการตรวจสอบพบวานาจะเปนปญหาเรื่องการสงขอสอบ
ระหวางศูนยลาํ ปางกับทาพระจันทร เพราะแมจะมีอาจารยประจําที่ศนู ยลําปาง ในสวนวิชานีย้ ังไมไดรับผิดชอบ
ในการสอนเพราะเปนวิชาทีใ่ หญมาก เปน Scope ในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เพราะฉะนัน้ ตองใชอาจารยที่มี
ประสบการณจากทาพระจันทรและศูนยรังสิตไปสอน ขอรับไปในสวนที่เปนงานบริหารวา จะจัดการไมใหมี
ปญหาเชนนี้เกิดขึ้นอีก และทีส่ ําคัญก็คือ จะมีการออก Memo กอนเวลาที่จะกําหนดระยะเวลา เพื่อเปนการเตือน
อาจารย เพราะจากการสอบถามเจาหนาทีแ่ จงวา อาจารยทุกคนตองทราบอยูแลว ขอรับไปแกปญหาในเชิงบริหาร
แลวรับวาคราวหนาจะไมใหเกิดปญหานี้
7. ประธานกลาววา การสงขอสอบของคณะนิติศาสตรทศี่ ูนยลําปาง ตองมีเจาหนาทีค่ วบคุมมา

- 16 ดวยจะไมมีการสงทางไปรษณีย เปนเหตุผลในเชิงวิชานิติศาสตรเอง ซึ่งผูประกอบวิชาชีพถือวา เรื่องเอกสารเปน
เรื่องสําคัญมาก หากเปนผูพพิ ากษาหรืออัยการ สํานวนหายเมื่อใดตองออกจากราชการ คณะนิติศาสตรอาจจะได
ธรรมเนียมลักษณะนั้นมา เพราะไมเคยสงขอสอบทางไปรษณีย แตตองมีเจาหนาทีต่ ิดตามควบคุมขอสอบมาจนถึง
ที่แลวสงใหอาจารยเอง จึงอาจจําเปนทีจ่ ะตองนํามารวมกันแลวสงมาครัง้ เดียว ไมใชวชิ าหนึ่งเสร็จแลวสงมา
คณบดีคณะนิติศาสตรจะรับประเด็นนี้ไปในการแกไขปญหา
8. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา จากเหตุผลตาง ๆ มีความเห็นใจอาจารยทุก
ทาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทจิรา เอีย่ มมยุรา หรืออาจารยทานอื่นที่สอนที่ศูนยลาํ ปาง และหากทุกทานสง
คะแนนมาไดทัน ก็จะไมมีเหตุผลวา เหตุใดยกเวน สาเหตุที่กลาวเชนนีเ้ พราะคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมี
การปฏิบัติมาหลายปแลวคือ เลื่อนเวลาใหเร็วขึ้นกวาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และหากอาจารยไมสง ภายในวันที่
กําหนดแมแตวันเดียว ก็จะไมไดรับสิทธิที่คณะให เชน เงินที่จะไป Present Paper หรือซื้อคอมพิวเตอร หรือเรื่อง
อื่น ๆ อีกมาก และมีอาจารยที่ไดรับผลกระทบดวยมาตรการนั้น จึงตองการจะใหพจิ ารณาเรื่องนี้ใหดี มีความเห็น
ใจแตตองใหเหตุผลที่ดี เพราะเหตุผลกระทบทุกคนเหมือนกันทั้งหมด คงเปนเรื่องยากที่จะไปอางกับอาจารยที่ถูก
ลงโทษไปแลว
9. ประธานกลาววา คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอวา คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีกําหนดกอนหนานัน้ อีกหลายวัน จากกําหนดวันของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการภายใน หากสงไมทนั
กําหนดเวลาของคณะจะถูกตัดสิทธิในการไดเงินวิจัย เงินสําหรับ Present Paper ซึ่งเปนเรื่องภายในคณะ ยังไมถงึ
ขั้นการไมขึ้นเงินเดือนในรอบนั้น ๆ ซึ่งเปนมาตรการของมหาวิทยาลัย และทําเปนเรื่องภายในเปนจํานวนมาก
แลว เพราะฉะนั้น จะชวยใหอาจารยตระหนัก บางคนอาจแจงวาเงินเดือนเต็มขั้นแลว ไมตองขึ้นก็ไดหรือขึ้นเพียง
ครึ่งขั้นในรอบครึ่งป ไมสําคัญเทาใด แตมาตรการคณะจะสําคัญกวาเพราะมีงบประมาณสําหรับไป Present Paper
ไปตางประเทศ ซึ่งอาจจะมากกวาเงินที่ไดขึ้น หากคณะมีเงินและไปกําหนดมาตรการลักษณะนี้ จะเปนประโยชน
ในการเรงรัดดวย เพราะอาจารยสวนใหญจะรูวา กําหนดเวลาของมหาวิทยาลัยคือ วันใด และใชวันนั้นเปนหลัก
กรณีที่คณะนิติศาสตรเกิดขึน้ เปนประจํา คือ สงมาในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตเมื่อไปถึงคณะแลวมาที่
มหาวิทยาลัยไมได เพราะตองตรวจสอบ รวมคะแนน และดูวาถูกตองหรือไมถูกตอง อยางไร กวาจะประกาศผลก็
ลาชาไปอีก 2 วัน ตามที่เห็นในเรื่องนี้ ขอฝากผูบริหารดูกรณีตัวอยางทํานองนี้วา มาตรการภายในจะมีสวนชวยอยู
ดวย
10. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ขอรับเรื่องนี้ไป และเห็นจุดนี้คอนขางมาก เพราะบางวิชาที่
อธิการบดีไดกลาวถึงนั้นมีจํานวนคนนอยมาก แตกจ็ ะใชสิทธิตามเวลา บางครั้งเจาหนาที่ไปตาม แตไดรับแจงวา
ยังไมถึงเวลา ซึ่งไดขอใหรองคณบดีฝายวิชาการไดศึกษาดูวา ในแตละวิชาจํานวนขอสอบจะไมเทากัน โดยเฉพาะ
วิชาเลือก จะมีนักศึกษานอย แตก็จะใชเวลาโควตาเทา ๆ กัน จึงขอใหพิจารณาวา จะใชจํานวนขอในการตรวจมา
เปนหลัก เพื่อวางเกณฑใหม เพื่อหาขอตกลงในคณะ อยางไรก็ตามตองไมเกินเกณฑของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
ซึ่งคณะไดดําเนินการคลายกับคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คือ มีการขอใหสงกอนประมาณ 15-20 วัน
เพื่อเจาหนาทีจ่ ะไดมีเวลาดําเนินการตอไป แตสวนใหญก็จะเปนเชนนี้ แตกรณี รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย

- 17 นั้นใหความรวมมือคอนขางมาก เพียงแตเพราะติดภารกิจตาง ๆ อีกเรื่องหนึ่งที่อางมา แตไมไดนําเสนอ คือ มี
อาการเจ็บดวงตา แตไมมีใบรับรองแพทย คงเปนเหตุผลสวนตัว ซึ่ง รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ไมไดรอง
ขอ แตไดไปตรวจสอบระบบการบริหารงานเอง จะพยายามปรับในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลา ซึ่งหากเปนจํานวน
นอยควรจะไดตรวจและประกาศผลกอน ไมใชตองมาประกาศพรอม ๆ กันทั้งหมด ขอรับประเด็นนีไ้ ป สําหรับ
กรณีรองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ภาระงานก็ไมใชขออางเพราะรับกันเอง ภาวะทางการเมืองก็ไมนาจะใช
แตเห็นวานาจะเปนปญหาทีเ่ กิดจากการจัดการ ในเชิงจัดการไมชวยอํานวยความสะดวกในสวนนี้ ตองขอ
ความเห็นใจตรงนี้
11. ประธานกลาววา คอนขางสบายใจที่มกี ารอภิปรายกันมากในเรื่องนี้ ในกรณีขอยกเวนเพราะ
เปนสิ่งซึ่ง มธ. กําหนดรวมกันโดยที่ประชุมนี้วา จะทําอยางไรและคงจะเครงครัด ในฐานะทีด่ ํารงตําแหนง
อธิการบดีมา 6 ป ขอเรียนวามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยเครงครัดกับเรื่องนี้มาก และที่ผานมาผูบริหาร
เอง รองอธิการบดีบางทานถูกมาตรการนี้โดยไมตองอธิบายอะไร เพียงแตกรณีนี้เห็นวา ระยะเวลาสามารถอธิบาย
ได เพราะมีการสงคะแนนไลเลี่ยกัน สงของศูนยรังสิตกอน 2 วัน และจากนั้นสงศูนยลําปาง คงแสดงบางสิ่ง
บางอยาง และไดทราบวาระบบศูนยลําปางของคณะนิติศาสตรอาจจะยังไมคอยลงตัวเพราะเพิ่งเปด เปนเหตุที่
อาจจะเห็นได และตัวบุคคลเปนบุคคลซึ่งปกติไมคอยมีปญ
 หา ทั้งที่อาจารยทานนี้รับสอนหลายวิชามาก รับสอน
โดยความชอบสอน และเหตุผลตองการจะพูดคุยกับนักศึกษา ซึ่งเปนเรือ่ งที่คณะเลือกใชเปนกรณีตวั อยางของการ
มี Work Load การสอนคอนขางมากในคณะ การมีลักษณะนี้ไดถือวาตองหารือกันอยางจริงจังในที่ประชุม และก็
ไดหารือกันในการที่จะยกเวนตรงนีใ้ ห ถือวากรณีนี้ยังมีเหตุที่ควรจะไมตองใชมาตรการนั้น และขอมอบให
คณบดีคณะนิติศาสตร ซึ่งเปนเจาของเรื่องรับไปพิจารณาวางมาตรการภายในปองกันไมใหเกิดเรื่องทํานองนี้
หมายความวา หากเกิดขึ้นอีกถึงแมจะเปนวันเดียวหรือ 2 วันก็ตาม หากไมมีเหตุผลเฉพาะที่อธิบายไดในเชิงระบบ
คงจะตองบังคับใชหลักเกณฑที่กําหนดไวตามมติที่ประชุม สําหรับเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นดวยทีจ่ ะอนุโลมวา จะไม
ดําเนินการบังคับใชมาตรการในเรื่องการไมขึ้นเงินเดือนประจําปในรอบนี้กับอาจารยทานนี้ ดวยเหตุผลเรื่องเชิง
ระบบที่คณบดีคณะนิติศาสตรชี้แจงวา จะไปแกไขไมใหเกิดปญหาอีกในคราวตอไป
12. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา ในกรณีนมี้ ี
ผลกระทบพอสมควร เพราะเปนอาจารยคณะนิติศาสตร และคณะนิติศาสตรคอนขางที่จะตองดูแลในเรื่อง
กฎหมายพอสมควร เพราะฉะนั้นอาจจะเปนผลกระทบในวงกวาง ซึ่งอาจจะไมโดยตรง กรณีของคณะอื่นทีเ่ กิดขึน้
ประมาณ 1-2 ภาคการศึกษาที่ผานมา มีความเห็นใจและอนุโลมใหครั้งหนึ่ง แตก็มีกรรมการในที่ประชุมนี้เห็นวา
ไมควรจะเปนเชนนั้น กรณีเชนนี้สมมติวายกเวนให จะมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพกวาง จะตองพิจารณา
ในประเด็นนี้
13. ประธานกลาววา การที่มกี ารอภิปรายกันมากในเรื่องขอยกเวน เปนมาตรการบางอยางอยู
พอสมควร เทาที่ไดตรวจสอบ อาจารยเจาของวิชาทานนีไ้ มไดขอวา ไมตองใชมาตรการ แตเปนประเด็นที่คณบดี
คณะนิติศาสตรขอ และบังเอิญเปนอาจารยคณะเดียวกัน และทราบวามีปญหาในเชิงระบบพอสมควร ซึ่งเปนกรณี
2 วัน แตวันเดียวก็ไมไดในทางกฎหมาย ตามที่ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

- 18 กลาวถึง นักกฎหมายตองทราบเรื่องนี้เปนพิเศษวา กติกาตองถูกบังคับใช ซึ่งมีคําอธิบายในเชิงกฎหมายอีกขอหนึง่
วา กติกาตองบังคับใชกับทุกคนอยางเทาเทียมกันบนพืน้ ฐานของความเหมือนกัน หากมีเหตุผลและความแตกตาง
ที่อธิบายได กติกาก็สามารถที่จะปรับไปตามความแตกตาง ขึ้นอยูกับทีป่ ระชุมเห็นวา ความแตกตางซึ่งคณบดีคณะ
นิติศาสตรกลาววา จะไปจัดการไปดูแล สามารถบังคับใชไดหรือไม หากลงรายละเอียดจะมีอกี มาก เชน อาจารยที่
สอนที่ศูนยลําปางทานอื่นเหตุใดจึงไมลาชา เพราะมีอาจารยที่ทาพระจันทรไปสอนที่ศูนยลําปางอีกหลายทาน
มีขอเท็จจริงทํานองนี้อยูที่ทราบวา เหตุใดจึงลาชา เหตุผลเปนตามที่ชี้แจงวา อาจารยทานนี้รับสอนหลายวิชามาก
มากกวา Minimum Work Load ดวยความรูสึกชอบสอน ซึ่งเปนที่ชื่นชมในคณะสําหรับผูที่จัดการเรื่องการเรียน
การสอน และจะมีปญหานี้ตามมา ตองคอยติดตามดู เปนเรื่องที่ทราบกัน แตไมใชเรื่องที่จะนํามาสูการพิจารณา
เรื่องนี้ได เปนเรื่องที่แจงผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) เพื่อความสบาย
ใจวา สําหรับผูบริหาร ผูบริหารมหาวิทยาลัยก็ยืนอยูบนหลักการนี้ ตามที่ไดแจงวา ครั้งกอนหนานี้ซึ่งเปนเรื่อง
ใหญคือ การบังคับใชมาตรการนี้กับรองอธิการบดีทานหนึ่งซึ่งมีภาระงานมาก เปนเรื่องที่ไมสามารถนําเรื่องอื่น
มายกเวนเรื่องนี้ได ถึงแมจะเห็นภาระงานมากมายเพียงใดก็ตาม เพราะฉะนั้นไมใชเรื่องที่จะพยายามชวยกันใน
กรณีของกลุมคนที่มีปญหา แตคงจะดูเฉพาะกรณีผูที่สมควรจะไดรับการพิจารณายกเวนหรือไม อยางไร กรณีนี้
ไดสอบถามรองอธิการบดีฝายวิชาการแลววา รองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ไมไดรองขอ ใหปฏิบัติไปตาม
เกณฑ แตที่ประชุมยกขึ้นมาวา ควรจะไมบงั คับใชหลักเกณฑนดี้ วยเหตุผลที่อธิบายหรือไม อยางไร
14. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา การบริหารจัดการของคณะนิติศาสตรที่ศูนย
ลําปางเพิ่งเริ่มไปตั้งสํานักงาน และขณะเดียวกันคณะพยายามจะใชมาตรฐานในเรื่องของการดําเนินการจัดการ
สอบ ไมวาจะเปนการรับการสงขอสอบเหลานี้คอนขางที่จะเขมงวด เคยเห็นอาจารยที่เปนรองคณบดีฝายวิชาการ
ตองไปนอนเฝาขอสอบในวันที่ตองสงหรือรับขอสอบกลับ ประเด็นนีน้ าจะไปพิจารณาวา ศูนยลําปางในชวงนั้นก็
มีการงดเที่ยวบินหลายเทีย่ ว อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการสงขอสอบลาชา อยางไรก็ตามตองการใหคณบดีคณะ
นิติศาสตรไปพิจารณาวา เปนประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือไม เพราะสํานักงานที่ศูนยลําปางยังไมเปน
มาตรฐาน เขาใจวาวิชา LA 150 เปนรุนแรกที่เรียนสําหรับวิชาที่เปน Class ใหญ
15. ประธานกลาววา ในวาระนี้ขอสรุปตามที่ไดแจงไปวา เรื่องนี้ลาชา แตไมนํามาตรการลงโทษ
มาใชดวยเหตุผลความจําเปนซึ่งคณะรับไป ขอย้ําวาการที่มีการอภิปรายมากในเรื่องขอยกเวนเปนการยืนยันวา
ขอยกเวนไมไดเกิดขึน้ ประจํา และกวาจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีความเห็นพองตองกันของที่ประชุมนี้จริง ๆ หลักยังมี
อยู หากยกเวนบอยครั้งเมื่อใด หลักก็จะหายไป ขณะนีห้ ลักยังมีอยูชัดเจนวา ไมยินยอม หากมีการสงขอสอบเกิน
เวลา และหากจะเกิดขึ้นก็ตองมีการอภิปรายกันใหครบถวนชัดเจน ไมมีขอสงสัยกอน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยกเวนการนํามาตรการในเรื่องการไมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปมาใชบังคับกับรองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย เปนกรณีพิเศษ

5.2 เรื่อง ปญหาเกี่ยวกับโครงการสงนักศึกษาไปทํางานตางประเทศ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการ Work & Travel ซึ่งนักศึกษาสนใจ

- 19 ไปสมัครเพราะไดไปตางประเทศ และเห็นวาไดความรูดา นภาษา ไดทํางานและไดเงินดวย เทาที่ทราบมี
หนวยงานในมหาวิทยาลัยอนุญาตใหบริษทั มาตั้งโตะเพือ่ รับนักศึกษา มีขอมูลวาโครงการนี้ดูแลนักศึกษาไดไมดี
เทาที่ควร บางคนอาจจะไมมปี ญหา แตบางคนก็ไปประสบปญหา เชน ไปแลวไมไดงาน นักศึกษาก็ตองเสีย
คาใชจายในการเดินทางครั้งนี้ ขอฝากทางฝายการนักศึกษาใหนําเรื่องนี้ไปพิจารณา รวมทั้งหนวยงานที่อนุญาตให
บริษัทมาตั้งโตะรับสมัคร ขอใหตรวจสอบและพูดคุยกับนักศึกษาที่ไปรวมโครงการเหลานี้วา มีปญ
 หาอะไร
อยางไร และตองใหขอมูลกับนักศึกษา หากเห็นวามีปญหามาก ก็ไมควรจะเปดชองทาง กลายเปนมหาวิทยาลัย
ตองมีสวนรับผิดชอบหรือรับรูปญหาที่เกิดขึ้นดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาวา ใครมาขอตั้งโตะหรือดําเนินการภายใน
มหาวิทยาลัยบาง หากเห็นวาไมใชเรื่องเสียหายและเปนประโยชนกับนักศึกษา หรือกลุมบุคคลของมหาวิทยาลัย
กรณี Work & Travel มีบริษัทจํานวนมากที่มาขอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาหลักฐานเบื้องตนคือ มีความนาเชื่อถือ
พอสมควร เคยมี Record ก็จะอนุญาต เปนเรื่องที่ตั้งเปาหมายวา จะใหนกั ศึกษาไปตางประเทศ หากใหพื้นที่
เพื่อใหบริษัทมาดําเนินการดีกวาใหนักศึกษาไปติดตอที่บริษัท และบริษัทก็มีโอกาสไดลูกคามากขึ้นจากการมาอยู
ในมหาวิทยาลัยตามที่แจงวา มีหลายบริษัทที่ทําเรื่องเหลานี้ โดยมีประมาณ 10 บริษัทที่รับสมัคร ขอใหคณบดี
คณะเศรษฐศาสตรใหขอมูลมาที่มหาวิทยาลัยวา เปนรายใด อยางไร เรื่องอะไร เพื่อจะใหฝายวิเทศสัมพันธไป
ตรวจสอบติดตาม หากมีปญหาจริงและอธิบายไมได หรือมีนักศึกษายืนยันวา เกิดปญหา จะไดประกาศใหทราบ
โดยทั่วไปวา ควรจะพิจารณาใชดุลยพินิจในการไปกับบริษัทนี้ ที่ผานมามีนักศึกษาไปเปนจํานวนมาก และเทาที่
ทราบยังไมพบปญหาอาจจะมีปญหาเฉพาะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งมีขอมูลอยูที่คณะ แตมหาวิทยาลัยยัง
ไมไดขอมูล หากสงมาใหกจ็ ะเปนประโยชน
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา คณะจะจัดเตรียมขอมูลสงไปให แตตองการขอความ
รวมมือคณะอืน่ ๆ ดวย หากเปนเปนไดควรจะตรวจสอบคณะของตัวเองวา นักศึกษาพบปญหานี้หรือไม หาก
กลายเปนกรณีเดียวกับของคณะเศรษฐศาสตร จะกลายเปนกรณีเฉพาะ เรื่องก็จะผานไป
3. ประธานกลาววา ในปที่ผานมามีนักศึกษา 2-3 คน เปนบุตรอาจารยใน มธ. ที่ไปก็ไมมีปญหา
เห็นวาภาพรวมไมมีปญหาจริง ๆ อาจจะมีปญหาอยูกับบางคนบางกลุม หรือบางบริษัท หากมีขอมูลนั้นก็จะได
ระมัดระวังมากขึ้น เพราะขณะนี้เปนฤดูกาลที่ Work & Travel จะเริ่มมารับสมัคร
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5.3 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดงาน Open House
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดกําหนดจัดงาน Open House ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ขอเชิญผูบริหารทุกทานไปรวมงาน
ดังกลาว

- 20 ประธานกลาววา เปนการแนะนําคณะ ในสวนของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการไปแลว สําหรับกําหนดการจัดงานคือ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2553 เปนงาน TU Openhouse
ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต รับหนาที่เปนผูจดั การเรื่องนี้ ซึง่ จัดใกลกับงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร จะมีฝายที่เกี่ยวของกับงานปริญญาบัตรที่ทาพระจันทรในชวงการเตรียมงาน ขอประชาสัมพันธและขอให
คณบดีทุกคณะหรือผูแทนมาเปนกรรมการเพื่อหารือและเตรียมงานกัน โดยจะจัดทีอ่ าคารยิมเนเซีย่ ม 1 ในวันศุกร
ที่ 3 และวันเสารที่ 4 กันยายน 2553 คงไมตรงกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปนภาพรวมและทําการ
ประชาสัมพันธเปนวงกวางออกไป
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5.4 เรื่อง การทรุดตัวของอาคารชั่วคราว
ผูแทนประธานสภาอาจารยแจงใหที่ประชุมทราบวา พื้นที่ที่เปนสนามชกมวยหลังอาคาร
ยิมเนเซีย่ ม 7 ปรากฏวา มีการทรุดตัวลงมา เขาใจวาอยูระหวางขั้นตอนเจรจากับผูรับเหมา มีเรื่องกังวลใจ 2 เรื่อง
คือ เรื่องแรกขณะนี้เกิดการทรุดตัวมากขึน้ เรื่อย ๆ ดูแลวไมสวยงามเทาใดที่มีพื้นที่ลักษณะนี้อยูใ นมหาวิทยาลัย
เรื่องที่สองบริเวณนั้นจะมีนกั ศึกษาจํานวนหนึ่งมักจะมาใชพื้นที่ในการเลนกีฬาชวงเย็น ไมแนใจวาหากนักศึกษา
เขาไปใกลพื้นที่และมีการทรุดตัวเพิ่ม อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเพิ่มเติมได หาก
เปนไปไดนาจะมีการรื้อออกเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกอนการเจรจากับผูรับเหมาในเรือ่ งความเสียหาย และขอให
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูที่ใชพื้นที่ดว ย
ประธานกลาววา มีการหารือกันหลายเดือนแลว ความจริงเปนอาคารชั่วคราวที่สรางขึ้นสําหรับ
กีฬาฟนดาบ ไมใชเวทีมวย เปนการรื้อยายอาคารเดิมมากอสราง มีการตั้งโครงและนําผาใบมาปดดานบน อาจจะมี
ปญหาเรื่องผาใบปดไมสนิท เมื่อฝนตกหนัก น้ําขังอยูบนผาใบ จึงมีการหยอนลงมา เมือ่ มีปริมาณมาก โครงสรางก็
รับน้ําหนักไมไหวจึงทรุดลงตรงกลาง มีการสังเกตมา 3 เดือนแลว มีการติดตามทุกสัปดาหกับทางศูนยบริการการ
กีฬาวา เมื่อใดจะทําการรื้อ แตทางศูนยบริการการกีฬาคิดในแงทจี่ ะรื้อและสรางใหมไปพรอมกัน มิเชนนั้นจะตอง
เสียเงิน 2 ครั้ง ในการรื้อออกและสรางใหม โดยผูรับเหมาคนละชุด โดยลาสุดไดขอมูลเมื่อสัปดาหที่ผานมาวา ได
ผูรับเหมาที่จะรับทําแลว เปนผูรับเหมารายเดิม อยูระหวางขั้นตอนดําเนินการ ขอใหรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษารับขอสังเกตซึ่งเปนประโยชนนไี้ ป ในฐานะทีด่ ูแลศูนยบริการการกีฬาโดยตรง
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5.5 เรื่อง การประชุมสมาคมกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา ในสัปดาหที่ผานมาไดรับเชิญใหไป
เสนอ Paper เรื่องกิจการนักศึกษาของประเทศไทยและของ มธ. การประชุม Teleconference ของสมาคมกิจการ
นักศึกษาของ Asia Pacific ซึ่งมีตัวแทนของสมาคมกิจการนักศึกษาของประเทศเยอรมันและประเทศ
สหรัฐอเมริการวมดวย การประชุมนี้มีประเทศเขารวมประมาณ 15 ประเทศ เมื่อป 2552 สมาคมนี้ไดมาดูงานที่

- 21 มธ. ศูนยรังสิตแลวประทับใจเรื่องการทํานาของ มธ. มาก จนกระทั่งเชิญตนเองไปนําเสนอเรื่องกิจการนักศึกษา
ของ มธ. เรื่องการทํานาเปนเรื่องหนึ่งที่ไดเสนอ แตเรื่องสําคัญ ๆ ที่ไดเสนอ คือ เรื่องที่ มธ. ไดริเริ่มหลายเรื่อง
ในชวงหลายปที่ผานมา ซึ่งปรากฏวาไดถูกมอบใหเปน Closeing Keynote Speaker ประเด็นคือไดรับความสนใจ
เปนอยางมาก และเรื่องที่ตื่นเตนกันมากคือ เรื่องทํานาของ มธ. มีความประหลาดใจวา เหตุใดมีการทํานาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่ดี ประเด็นที่สองคือการตั้ง Volunteer Center ของ มธ. ประเด็นทีส่ าม คือ การ
ใหบทบาทมหาวิทยาลัยในการสรางพลเมือง ซึ่งตอบโจทยเรื่องปญหาการเมืองโดยตรง เพราะเรื่องการเมืองของ
ประเทศไทย ชวงเวลาที่ผานมาเปนคําถามใหญของทั่วโลกที่มองประเทศไทยและมีการพูดถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยไทยในการที่จะแกปญหาเรื่องนี้ ไดยกตัวอยางของ มธ. ที่ทําวิชา TU 120 เปนวิชาที่เกีย่ วกับเรื่องของ
การสรางพลเมืองใหเปนผูซงึ่ เคารพผูอื่น เคารพกติกาและมีความรับผิดชอบตอสังคม กิจการนักศึกษาของ มธ.
ไดรับความสนใจและเปนประเด็นทีไ่ ดนําเสนอวา ที่มีการทํานาทุกปไดรับความสนใจมาก
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไปวางแผนการทํานาในป 2553 เพื่อให
เกิดความตอเนื่อง
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5.6 เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมธรรมศาสตรในการสรรหาอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา เนื่องจากจะมีการรับ
ฟงความคิดเห็นประชาคมในการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ขอแจงเพิ่มเติมวานอกเหนือจาก
ระบบ Teleconference ที่จัดทั้ง 4 ศูนยการศึกษาแลว ทางฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดขอความรวมมือกับ
ทางสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) ใหทําการถายทอดสดผาน Internet หากไม
สามารถมาที่หองประชุมทั้ง 4 ศูนยได ก็สามารถรับชมผานระบบ Internet ได
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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5.7 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร ครบรอบ 20 ป
คณบดีคณะแพทยศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะแพทยศาสตรกําหนดจัดการประชุม
วิชาการประจําป ในวาระครบรอบ 20 ป คณะแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรามา
การเดนท ขอเชิญผูบริหารทุกทานไปรวมงานดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 22 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2553 ในวันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ หอง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
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