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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 20/2553
วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2553
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร
6. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม และรักษาราชการ
ในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลาํ ปาง
8. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
9. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
17. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
18. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
19. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
21. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
22. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-223. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
24. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
25. อาจารย สุดแดน
วิสุทธิลักษณ แทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. นางจารุชา
เอื้องไมตรีภิรมย แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
27. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
28. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
29. รองศาสตราจารย ไว
จามรมาน
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
31. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
32. อาจารย นายแพทย ฉัตรนรินทร เมธีกลุ
แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
33. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
34. รองศาสตราจารย ดร.นาวี เจี่ยดํารง
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
35. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
36. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
37. นางสาวอรอุมา
สมไทย
แทนผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
38. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
40. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
41. นางรัญจวน
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
42. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
43. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
44. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรักษาราชการ
ในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
45. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย แทนผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
2. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

-33. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ
4. อาจารย ดร.ธเนศ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั
6. อาจารย ดร.ปาริยา

เวสสะโกศล
เมฆจําเริญ
ศุภชลาศัย
ณ นคร

คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
2. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
5. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
6. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
7. นางสาวศิรพิ ร
อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
8. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
9. นายสมพงษ
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
10. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล
11. นางสุพิน
หิรัญยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
12. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
13. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
14. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
15. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
16. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
17. นางสาวมยุลี
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
18. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
19. นายบัณฑูร
มาประเสริฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ปฏิทนิ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป 2554
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

-4บริหารมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดือน
วันจันทรที่

วันประชุม
วันจันทรที่

วันจันทรที่

24
10
มกราคม
21
7
กุมภาพันธ
21
7
มีนาคม
18
4
เมษายน
30
16
2
พฤษภาคม
13
มิถุนายน
11
กรกฎาคม
29
15
1
สิงหาคม
26
12
กันยายน
10
ตุลาคม
28
14
พฤศจิกายน
19
ธันวาคม
หมายเหตุ 1. ประชุม เวลา 13.30 น.
2. ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวน หรือเรื่องที่จะตองพิจารณาเปนจํานวนมาก หรืออธิการบดีของด/ขอ
เลื่อนการประชุม มหาวิทยาลัยอาจจะเปลี่ยนแปลงกําหนดวันประชุมนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวขางตน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 72 ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน
2553 จะเปนวันสถาปนาครบรอบ 72 ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยจะมีกจิ กรรมตั้งแตเชาจนกระทัง่
เวลา 13.00 น. จะมีการจัดสัมมนาวิชาการ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ และในชวงเย็นจะมีงานเอื้องฟา ณ
บริเวณสนามฟุตบอล ทาพระจันทร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานในวันและเวลาดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การจัดงาน Open House ของโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณบดีคณะนิติศาสตร ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ มธ. แจงใหที่ประชุม
ทราบวา ดวยโรงพิมพ มธ. กําหนดจัดงาน Open House ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 น.
เปนตนไป ณ ศูนยรังสิต จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานในวันและเวลาดังกลาว

-5มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง กําหนดการจัดงานตาง ๆ ของ มธ.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา วันเสารที่ 4 ธันวาคม 2553 จะมีการแขงขันรักบี้ประเพณี
ระหวาง มธ. กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวลา 16.30 น. ที่สนามกีฬา ทบ. หากมีผูสนใจขอเชิญไปรวมชม
รักบี้ประเพณี และในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 11.30 น. ทางสมาคมธรรมศาสตรฯ จะนัดชุมนุมชาว
ธรรมศาสตร และขามฟากไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยมี
เรือมาเทียบทีท่ าเรือธรรมศาสตร ซึ่งตองการคนจํานวนมาก นัดรวมพลกันที่ลานปรีดี พนมยงค เวลา 11.30 น.
ไดตกลงกับทางสมาคมธรรมศาสตรฯ ไววา จะระดมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปรวมงาน โดยผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยจะไปกันอยางพรอมเพรียง ทั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี หากคณบดี และ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน จัดสงบุคลากรมารวมงาน หนวยงานละ 3 คน ซึ่งจะไดประมาณ 100 คน
นอกจากนี้จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแกผูรวมงาน ขอใหใสเสื้อเหลือง-แดง และผูบริหารใหใสเสือ้ นอกคลุม
ทับ แตบุคลากรทั่วไปขอใหใสเสื้อสีเหลือง-แดง สวนในวันที่ 10 ธันวาคม 2553 เปนวันธรรมศาสตร ในชวง
กลางคืนจะมีงานเลี้ยงของสมาคมธรรมศาสตรฯ และวันที่ 6 กุมภาพันธ 2554 จะมีการแขงขันฟุตบอลประเพณี
ไดใหเจาหนาที่จัดทําโปรแกรมการจัดงานตาง ๆ ของ มธ. ตลอดทั้งป 2554 เพื่อแจกที่ประชุมตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง รายงานสรุปหนวยแพทยเคลื่อนที่ “ธรรมศาสตรพบประชาชน” ครั้งที่ 2
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา
เมื่อวันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ นําโดย รองศาสตราจารย ยุพา กาญจนดุล ซึ่งเปน
อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไดมาชวยมหาวิทยาลัยในการระดมทุนเรียกวา กองทุนทําบุญ
วันเกิด จากทีม่ ีเพียง 400,000 บาท เพิ่มเปน 24,000,000 บาทในขณะนี้ ซึ่ง รองศาสตราจารย ยุพา กาญจนดุล
เห็นวา ควรจะมีการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและศิษยเกา โดยการออกไปชวยเหลือชาวบาน จึงไดมี
โครงการการนําแพทย ทันตแพทย และพยาบาล รวมทั้งคณะสหเวชศาสตรไปชวยเหลือประชาชน โดยเลือก
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีศิษยเกาเปนผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และ
นายอําเภอสวนผึ้ง ไดมีการประสานงานกันจนถึงวันที่ไปใหการรักษาพยาบาล ปรากฏวา มีผูปวยในหลาย ๆ
โรค ไมวาจะเปนโรคความดันโลหิต โรคของดวงตา โรคของฟน มีชาวบานมารับการรักษาทั้งหมด 587 คน
การจัดงานครัง้ นี้ดําเนินการไปดวยดี ใชงบประมาณทั้งหมด 300,000 กวาบาท ศิษยเกาไดรวมกันบริจาค
เปนเงิน 500,000 กวาบาท ในสวนนี้ขอถือโอกาสขอบคุณสํานักงานศิษยเกาสัมพันธ รวมถึงคณบดีคณะ
แพทยศาสตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร และผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ซึ่งไดไปบังคับ
บัญชา ดูแลและแกปญหารวมกันอยางเขมแข็ง เจาหนาทีข่ องสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. ดวย

-6ไดรับคําชมเชยมากทีว่ างแผนและประสานงานในการดูแลผูปวยอยางเต็มที่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม ดังนี้
1. หนังสือกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
จังหวัดแพร
2. วีดิทัศนองคความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย Thailand Top 100 HR สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย
3. MASS NEWS by Reg@TU สํานักทะเบียนและประมวลผล
4. ขาวหอมอินทรีย พันธุปทุมธานี 1 จากนาขาวธรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. สมุดจดบันทึกป 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553
โดยหนังสือเวียน
ประธานแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัย
ไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฎวาไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานอัตรากําลังบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ชวงที่ 1
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ได
กําหนดใหผายบริหารทรัพยากรมนุษยรายงานอัตรากําลังบุคลากรทุก 3 เดือน นัน้ กองการเจาหนาที่ไดจัดทํา
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สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มใหม) ประจําป
งบประมาณ 2554
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา รายงานเรื่องการ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
หนวยงาน
1. คณะนิติศาสตร
2. คณะพาณิชยศาสตรฯ
3. คณะรัฐศาสตร
4. คณะศิลปศาสตร
5. คณะศิลปกรรมศาสตร
6. สถาบันภาษา
7. คณะแพทยศาสตร
8. คณะวิทยาศาสตรฯ
9. คณะสหเวชศาสตร
10. คณะสาธารณสุขศาสตร
11. โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
12. สํารองสวนกลาง

สายวิชาการ
สาย
สนับสนุน
อัตราใหม
นักเรียนทุน
ศูนยรังสิต ศูนยลําปาง วิชาการ
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
20
(2)
(2)

รวม

3

8

6

22

รวม
2
1
1
3
4
2
1
1
3
1
20
(4)

หมายเหตุ

สํารองไวเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งหนวยงานใหม

43

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมไดพิจารณา

-8ผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 7 ราย
และมีมติดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย 3 ราย
1.1 อาจารย สุมน ธิติโอฬาร
คณะแพทยศาสตร
1.2 อาจารย ศุภเกต แสนทวีสุข
คณะแพทยศาสตร
1.3 อาจารย ดร.เกษรา รักษพงษสิริ
คณะสหเวชศาสตร
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย 4 ราย
2.1 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง จรินทรทิพย สมประสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร
2.2 ผูชวยศาสตราจารย นาวาอากาศโท นายแพทย คมสันติ์ สุวรรณฤกษ คณะแพทยศาสตร
2.3 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ขจร ลักษณชยปกรณ คณะแพทยศาสตร
2.4 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความเห็นเพิ่มเติมวา ในการพิจารณา
ประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอบางรายนั้น คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reader) มีความเห็นวา แม
ผลงานทางวิชาการจะมีคณ
ุ ภาพผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ แตยังมีปญหาเรื่องการอางอิงแหลงที่มา
ของแนวคิด เนื้อหาภาพถาย ภาพวาด แผนภาพ สูตร สมการ ตาราง ฯลฯ อยูพอสมควร ซึ่งโดยหลักการในการ
ศึกษาวิจัย การเขียนตํารา/หนังสือ ตลอดจนการเขียนผลงานทางวิชาการตาง ๆ นั้น นอกจากจะตองมีระบบการ
อางอิงแลว ยังตองดําเนินการตามหลักเกณฑของหนวยงานที่เกีย่ วของ และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ดวย และเนื่องจาก
เรื่องนี้เกี่ยวของกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการซึ่งเปนเรื่องสําคัญ มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่อง
นี้อยางจริงจังตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 7 ราย ตามที่
เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

3.2.2 เรื่อง กองการเจาหนาที่ขออนุมตั ิแตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงาน
อธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย) เสนอขอดําเนินการตัดโอนอัตราและเงินเดือนตําแหนงเลขที่ 0098
ตําแหนงบุคลากร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ ซึ่งนางนุชรินทร ชลูดดง
ครองอยู ไปตั้งจายที่งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ และแตงตั้ง นางนุชรินทร ชลูดดง ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงบุคลากร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 (อัตราเลขที่ 0098) ขั้น 36,660 บาท
หัวหนางานทะเบียนประวัติ และรักษาการในตําแหนงหัวหนางานพัฒนาบุคลากร ใหดํารงตําแหนงหัวหนาง

-9งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ โดยใหพนจากตําแหนงหัวหนางานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ าณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือนตําแหนงเลขที่ 0098 และแตงตั้ง
นางนุชรินทร ชลูดดง ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานพัฒนาบุคลากร สังกัดกองการเจาหนาที่ ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5643) ขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานการบริหารการปฏิบัติการ (Operations
Management) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ” และจาง นายกฤษณ ปทมะโรจน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาโท โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ
เปนตนไป
(2) เปลี่ยนเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5339) ขั้น 13,450 เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางสถาปตยกรรมศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ” และจาง
นายนิติ รัตนปรีชาเวช เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาโท โดยใหไดรับ
คาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง เปลี่ยนเงือ่ นไขการจางและจาง
นายกฤษณ ปทมะโรจน และ นายนิติ รัตนปรีชาเวช เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษา
เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5776) ขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ” และจาง

- 10 น.ส.ปรีชญา มงคลหัตถี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาโท โดยใหไดรับ
คาจางขั้น 13,450 บาท
2. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป เนื่องจากสถาบันภาษาตองจัดการประชุม
คณาจารยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ กอนเปดภาคการศึกษา เปนเวลา 1 สัปดาห เพื่อใหคณาจารยในแต
ละกลุมไดวางแผนการสอนรวมกัน อีกทั้งเพื่อใหอาจารยแตละทานไดมีเวลาในการเตรียมการสอนและ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนลวงหนา เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.ปรีชญา มงคล
หัตถี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะทันต
แพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ นายสุธี สุขสุเดช พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 4088) ขั้น 21,410 บาท ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก (Ph.D. in Dentistry) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (Oral
Epidemiology) ณ The University of Adelaide เครือรัฐออสเตรเลีย เพิม่ ขึ้นเปนใหไดรับคาจางขั้น 21,410 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายสุธี สุขสุเดช พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจา งพนักงาน
เงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเสนอขอจาง นายธนากร ตาระกา เปนพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโททางสถาปตยกรรมศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 11 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายธนากร ตาระกา เปนพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง กองกลางขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองกลางเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5878 ขั้น 9,570 บาท เปน
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 5878 ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร สังกัดกองกลาง ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวช
ศาสตรเสนอขอจาง Mr. Richard Hoglund เปนลูกจางชาวตางประเทศ ที่มีสัญญาจาง ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ
ระดับ 3 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 35,350 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีระยะเวลาการจาง ตั้งแต
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยทั้งนี้ การเริ่มจางในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 นั้น
ตรงกับวันเสาร ซึ่งคณะสหเวชศาสตร ยืนยันวา Mr. Richard Hoglund จะมาชวยปฏิบัติงานดานการเรียนการ
สอนในวันดังกลาว สวนหลักฐานการสําเร็จการศึกษาของ Mr. Richard Hoglund คณะสหเวชศาสตรรับรองวา
Mr. Richard Hoglund ไดสําเร็จการศึกษาตามวุฒิที่ขอจาง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Richard Hoglund เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษา
เสนอขอจาง Mr. Sidney John Winward เปนลูกจางชาวตางประเทศ ทีม่ ีสัญญาจาง ตําแหนงผูสอน โดยให

- 12 ไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เปนตนไป โดยมีเงือ่ นไขวา หากไมไดรับการจัดสรรกรอบอัตรา และ/หรือ
งบประมาณในการจางสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากสํานักงบประมาณ ใหสถาบันภาษารับผิดชอบ
งบประมาณในการจางดวย สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Sidney John Winward เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญาจาง
จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลป
ศาสตรเสนอขอจางผูชวยศาสตราจารย สุรินทร รณเกียรติ เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตราคาจางเดือนละ
25,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง ผูชวยศาสตราจารย สุรินทร รณเกียรติ เปนอาจารย
ประจําตามสัญญาจาง สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตร
เสนอขอจางรองศาสตราจารย พลตรีหญิง ดร.ออยทิพย ณ ถลาง ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 31,420 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางรองศาสตราจารย พลตรีหญิง ดร.ออยทิพย ณ ถลาง
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

- 13 ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวช
ศาสตรเสนอขอจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน
2 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 23,860 บาท (เปนการจาง
ไมเต็มเวลา) ระยะเวลาการจาง 10 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
2. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 43,980 บาท ระยะเวลาการ
จาง 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา และ
ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตแิ ตงตั้งรองคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรและประเมินผลเปนองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอแตงตั้งรองคณบดีฝายยุทธศาสตรและประเมินผล เปนองคประกอบของ
คณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางแทนรองคณบดี ซึ่งดูแล
รับผิดชอบดานวิชาการตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบัติหนาทีแ่ ละประเมินเพื่อตอสัญญาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งรองคณบดีฝายยุทธศาสตรและประเมินผล เปน
องคประกอบของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางแทน
รองคณบดีที่ดแู ลรับผิดชอบดานวิชาการ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2554 และการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2554
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ดวยคณะกรรมการ

- 14 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ไดมีมติ
เห็นชอบแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2554 และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประกัน
คุณภาพใหกับคณะ/สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2554 ซึ่งเปนชวงคาบเกีย่ วระหวาง
ภาค 2 ปการศึกษา 2553 และภาค 1 ปการศึกษา 2554 จะประกอบดวยกิจกรรมที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป เชน การประเมินคุณภาพ การจัดสัมมนาประชุมเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
กิจกรรมใหม ไดแก โครงการรางวัลคุณภาพ
2. ในสวนของการจัดสรรงบประมาณใหคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อนําไปใชในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษานัน้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักการ
จัดสรรวงเงินงบประมาณการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ดังนี้
2.1 จัดสรรงบประมาณใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(Block Grant) โดยมีหลักการจัดสรรดังนี้
(1) กำหนด Fixed Cost ใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน หนวยงานละ
15,000 บาท และใหสํานัก/สถาบัน หนวยงานละ 10,000 บาท
(2) คํานวณ Variable Cost ตามจํานวนบุคลากรทั้งหมดในหนวยงาน (คนละ 100 บาท)
(3) สําหรับหนวยงานที่จดั ตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง และวิทยาลัยนวัตกรรมนัน้ จัดสรรไวในวงเงินเทากับ Fixed Cost หนวยงานละ 15,000 บาท
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไมขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
(4) หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดสรรจากประมาณการในการจัด
สัมมนา 1 ครั้ง
โดยในปงบประมาณ 2554 คณะ/สํานัก/สถาบันจะไดรบั การจัดสรรงบประมาณรวม
888,200 บาท โดยจําแนกตามหนวยงาน
2.2 ใหโอนงบประมาณในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป Block grant ใหกับคณะ/สํานัก/
สถาบัน (ยกเวนสํานักงานอธิการบดีใหทําโครงการมาขออนุมัติเปนรายโครงการ) และใหหนวยงานรายงาน
ผลการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมเพื่อการประกันคุณภาพกลับมายังฝายบริการวิชาการและวิจัยเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ
2553 และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2553 และนําเสนอสภา

- 15 มหาวิทยาลัยตอไป

4.2 เรื่อง พิจารณาแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัย
และกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ....
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ตามที่
มหาวิทยาลัยไดตราระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจยั และกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุน
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย นัน้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับกลไกของการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการอยูในปจจุบนั ฝายวิจัยมีมติเห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยแกไขใน
หมวดที่ 2 ขอ 6 ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับองคประกอบของคณะกรรมการฯ โดยขอปรับปรุงแกไของคประกอบ
ของคณะกรรมการใหม ตามรายการดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงตําแหนงรองประธาน จากรองอธิการบดีฝายวิจัย เปนรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายใหกํากับดูแลดานการวิจัย
2. เพิ่มเติมผูทรงคุณวุฒิทางสาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ จากเดิมจํานวนสาขาละ 1 คน เปนจํานวนสาขาละไมเกิน 2 คน และเปลี่ยนแปลงตําแหนง
จากกรรมการเปนกรรมการที่ปรึกษา
3. เพิ่มผูชวยอธิการบดีที่ไดรบั มอบหมายใหกํากับดูแลดานการวิจัย เปนกรรมการ
4. เพิ่มเติมรองคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานการ
วิจัยจากหนวยงานที่มีภารกิจดานเรียนการสอนควบคูกับการวิจยั จากทุกหนวยงาน
5. เปลี่ยนแปลงกรรมการที่เปนผูอํานวยการสํานักหรือสถาบันที่มีภารกิจหลักในการวิจัย
จํานวนไมเกินสองคน เปนผูอํานวยการจากทุกสํานักหรือสถาบันที่มีภารกิจหลักในการวิจัย
6. ยกเลิกกรรมการ 2 รายการ ไดแก
6.1 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ให
ไปแตงตั้งเปนกรรมการโดยตําแหนงตามขอ 5
6.2 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
7. เปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจยั จากกรรมการเปนกรรมการและเลขานุการ
8. เปลี่ยนแปลงหัวหนางานวางแผนและบริหารการวิจยั จากกรรมการและเลขานุการ เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. เพิ่มเติมหัวหนางานสงเสริมและเผยแพรการวิจัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ในเอกสารประกอบการประชุมจะมีตารางเปรียบเทียบระเบียบเดิมและระเบียบใหม ขอ
เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการประชุมในสวนระเบียบที่ขอปรับปรุงแกไขใหม ขอ 7 รองคณบดี/

- 16 ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานการวิจยั จากหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียน
การสอนควบคูกับการวิจยั ทุกหนวยงาน ในขอนี้จะขอยกเลิก เนื่องจากจะมีจํานวนผูเ ขารวมประชุม
คอนขางมาก สวนในขอ 7 รองคณบดีทุกคณะจะขอนําเสนอเปนคณะกรรมการประสานงานตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ซึ่งผูบริหารชุดใหมไดพิจารณาเรื่อง
องคประกอบของกรรมการเรื่องการวิจัยแลว จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูส องเรื่อง เรื่องที่หนึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคนิค หมายความวา เดิมชื่อตําแหนงเปนรองอธิการบดีฝายวิชาการก็ขอเปลี่ยนเปนชื่อที่ตรงกับ
รองอธิการบดีฝายที่รับผิดชอบ จากรองอธิการบดีฝายวิชาการเปลี่ยนเปนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
วิจัย เปนเรื่องทางเทคนิค ซึ่งที่ประชุมคงจะไมขัดของ แตกรณีที่สองทีผ่ ูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและวิจัยขอเปลี่ยนแปลงคือ ยกตัวอยางเอกสารในตาราง ผูทรงคุณวุฒิทางสาขาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากเดิม 1 คน ขอเพิ่มเปน 2 คน หรือขอ 7 จากเดิมรองคณบดีที่ทํา
การวิจยั ไมไดนํามาใสไว รางใหมก็ขอมาทุกคน แตผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิจยั ขอตัดทิ้ง โดยขอเท็จจริงแลวแตกตางกันเล็กนอยเทานั้น จะเหลือเพียงขอ 3 ผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิมมี 1 คน ขอเพิ่มเปน 2 คน กรณีอื่นเปน
การคงไวตามเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก มีการเปลี่ยนแปลงในทางเทคนิคเทานั้นเพือ่ เรียกชื่อใหถูกตองตาม
ตําแหนงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีนี้ไมไดแนบภารกิจหรือหนาที่ของคณะกรรมการ
ในสวนนี้ ทําใหไมแนใจวา การปรับในสวนนี้จะสอดคลองกับภารกิจหรือบทบาทของกรรมการอยางไร
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา การแกไข
ครั้งนี้จะแกไขเฉพาะโครงสรางของกรรมการ ในเรื่องของภารกิจจะเปนไปตามระเบียบเดิม ฉบับ พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 จะไมมกี ารเปลี่ยนแปลงภารกิจ
3. ประธานกลาววา คณบดีคณะเศรษฐศาสตรสอบถามวา เมื่อภารกิจไมเปลี่ยนแปลง เหตุใด
ตองไปเปลี่ยนองคประกอบ และสอบถามยอนกลับไปวา ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิจัย มีภารกิจหนาที่ของกรรมการชุดนี้หรือไม ขอใหนําเสนอวา มีภารกิจหนาทีใ่ ดบาง คณบดี
คณะตาง ๆ จะไดพิจารณาวา การไปเพิ่มผูทรงคุณวุฒิสอดคลองหรือเหมาะสมอยางไร
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา ขอกลาวใน
ภาพรวมวา เนือ่ งจากงานวิจยั ของ มธ. มีความหลากหลายทั้งทางสายสังคมศาสตร ซึ่งเปนสายที่มีความเขมแข็ง
มาโดยตลอดและยังมีสายมนุษยศาสตร และสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม รวมทั้งสาย
สุขศาสตร ในความหลากหลายนี้ตองการผูทรงคุณวุฒิในทุกสาขาเขามาใหความคิดเห็นเพื่อใหทิศทางการวิจยั

- 17 ของมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพื่อเปนมหาวิทยาลัยวิจยั และเปนอันดับตน ๆ ในภูมภิ าค ดวย
เหตุผลนี้ คณะกรรมการชุดนีจ้ ะมีหนาที่หลัก คือ จะพิจารณานโยบายในภาพรวมและจะมีคณะอนุกรรมการชุด
ตาง ๆ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อดูแลกิจการเกี่ยวกับทางดานการวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ตามที่อธิการบดีไดชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของผูทรงคุณวุฒิ พบวาจะมีผูทรงคุณวุฒิ เชน ทางสายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาจจะแบงยอยออกมาไดเปนทางวิทยาศาสตรประยุกต หรือ Apply Science และทางดาน Pure
Science ซึ่งตองการผูทรงคุณวุฒิทั้งสองดาน ดวยเหตุผลนี้ฝายบริการวิชาการและวิจยั จะขอเพิ่มจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิจากเดิมสาขาละ 1 คน เปนไมเกิน 2 คน แตในบางสาขาอาจจะเปนหนึ่งคนก็ไดขนึ้ อยูกบั ความ
เหมาะสม
4. ประธานกลาววา คณะกรรมการชุดนี้จะเปนชุดที่ชวยกันคิดวา ทิศทางการวิจยั ของ มธ. จะ
เปนอยางไรบาง ไมไดเกี่ยวกับการแบงเงินวิจัยใชหรือไม แตเปนเรื่องพิจารณาทิศทาง ใหความเห็นให
ขอแนะนําเกีย่ วกับเรื่องทิศทางวิจยั
5. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ในขอ 6 ยกเลิกกรรมการ 2 รายการ ใชหรือไม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา ในขอ 6.1
เปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค จะเขียนวา ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ที่มีภารกิจหลักในการวิจยั ซึ่งทาง
สถาบัน วิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. จะอยูในกลุมของขอ 5 อยูแลว จึงขอยกเลิกไป สวนฝายวิชาการจะมี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนกรรมการอยูแ ลว โดยไมตอ งใชตําแหนงในขอ 6.2
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีทิศทาง
หลักอยูแลว 3 ทิศทาง แตมหาวิทยาลัยไดตงั้ ผูทรงคุณวุฒิ กรณีนจี้ ะซ้ําซอนกับที่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตั้งไวหรือไม หรือจะตองเปลี่ยนแปลงไปตามที่มหาวิทยาลัยตองการ
7. ประธานสภาอาจารยกลาววา เห็นวา คณะกรรมการที่รว มกันดูแลยังขาดอยูอีกมิตหิ นึ่งคือ
มิติที่จะเชื่อมโยงไปยังศิษยเกาหรือภาคอุตสาหกรรม หากเปนไปไดมหี นวยงาน เชน สํานักงานศิษยเกา
สัมพันธ หรือหนวยงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับศิษยเกาและภาคอุตสาหกรรมนาจะมีตวั แทนมารวมพิจารณาดวย เพราะ
งานวิจยั ไดสิ้นสุดเพียงแตในมหาวิทยาลัยเทานั้น บางครั้งอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชน จึงนาจะมีผูแทนจากสํานักงานศิษยเกาสัมพันธ หรือจากหนวยงานอื่นก็ได ประเด็นที่สอง
กรณีของผูทรงคุณวุฒิเขียนไมชัดเจนเรื่องหนึ่งคือ มีสาขาสังคมศาสตร สาขามนุษยศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เมื่อพิจารณาแลวเหมือนมี 4 ดาน ไมแนใจวา รวมกันทั้งหมด
คือ 8 คน ใชหรือไม เพราะเคยเห็นการจัดกลุมจะจัดสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไวดว ยกัน จึงไมแนใจ
วา แยกกันหรือไม จะแยกเปน สาขาสังคมศาสตร สาขามนุษยศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ เปน 4 สาขา หรือจะมีเพียง 3 สาขา ซึ่งไมชัดเจนในประเด็นนี้
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา เรื่อง
สาขาวิชามีทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร ซึ่งแยกจากสาขามนุษยศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและ

- 18 เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพราะฉะนัน้ จะมีผูทรงคุณวุฒิ 8 คน ในประเด็นเรื่องผูแทนจาก
ภาคเอกชนเปนขอเสนอที่ดมี าก จะขอรับไปพิจารณาเพือ่ ใหมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูรอบดาน ทั้งทางดาน
วิชาการและทางดานอุตสาหกรรม สําหรับคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งไดใหขอคิดเห็นที่สําคัญ
ในเรื่องของ Academic Freedom เห็นวา เปนสิ่งที่สําคัญ มหาวิทยาลัยควรที่จะควบคุมในเรื่องของนโยบาย
ภาพรวม แตทางคณะจะทราบในรายละเอียดดีท่สี ุด เห็นวา ทางคณะคงมีนโยบายทีท่ ําอยูแลว มหาวิทยาลัย
เพียงแตพยายามที่จะสนับสนุนนโยบายของคณะใหสอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา โดยสวนตัวเห็นวา งานดานวิจยั จะสําคัญมากสําหรับ
มธ. ในการที่จะขับเคลื่อนไปขางหนา มีคําถาม 2-3 คําถาม คําถามแรกคือ เคยทําแผนงานวิจยั ในชวงปลายสมัย
ของอธิการบดีทานเดิม แผนนั้นถูกนํามาใชและมีสว นในการกําหนดทิศทางของการวิจัยในคณะกรรมการชุด
ใหมหรือไม อยางไร ประเด็นที่สองคือ ระเบียบของมหาวิทยาลัยนี้ชื่อระเบียบฯ วาดวยการบริหารงานวิจยั และ
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตเมื่อเปนคณะกรรมการเปนคณะกรรมการบริหารงานวิจยั เทานั้น ซึ่ง
เมื่อไดรับฟงเหมือนกับวา เรื่องของกองทุนนั้นไมเกี่ยวของ คอนขางสับสนและเรื่องกองทุนนั้นไปอยูในสวนใด
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา คําถามแรก
สอดคลองกับทางฝายบริการวิชาการและวิจัยทีก่ ําลังวางแผน และไดดําเนินการไปแลว มีการจัดสัมมนาใน
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2553 ขอเรียนเชิญรองคณบดีฝายวิจัยของทุกคณะมาชวยกันทําแผน ซึ่งคงจะมาพิจารณา
แผนเกาและพยายามทีจ่ ะจัดแผนใหมเพื่อที่จะใหสอดคลองกับนโยบายของทีมผูบริหารชุดใหม สวนในเรื่อง
ของชื่อ จะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจยั คือ คณะกรรมการชุดนีโ้ ดยตรง สวนเรื่องกองทุน
วิจัยในดานของนโยบายที่อธิการบดีกลาววา ไมเกี่ยวกับเรื่องเงิน หมายความวา อาจจะเปนนโยบายในเรื่อง
ของกองทุนวิจยั วา ควรจะไปในทิศทางใด แตในการอนุมัติเรื่องเงินหรือเรื่องตาง ๆ ตองมาเขาที่ประชุม ก.บ.ม.
ประธานกลาววา ขอฝากประเด็นเรื่องบริหารกองทุน และขอฝากผูรักษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั ไปพิจารณา เพราะชื่อเปนไปตามที่คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตรกลาว กรรมการชุดนี้อาจจะบริหารกองทุนวิจัยดวย ไมไดพิจารณาเฉพาะเรื่องบริหารงานวิจยั
ขอใหไปตรวจสอบดวย เรื่องแผนการวิจัย ขอแจงคณบดีเศรษฐศาสตรและคณบดีคณะตาง ๆ ดวยวา ฝาย
บริหารชุดนี้ไดมีการหารือกันไปในระดับหนึ่งแลว จะนําเรื่องนี้มาหารือใน ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง เรื่องการวิจยั
ทั้งหมดวา ทําอยางไร และจะมีมาตรการกระตุนเรื่องใดบาง มาตรการทางการเงินจะใหสิทธิบัตรไดเงินเพิ่มขึน้
อนุสิทธิบัตรไดเงินเพิ่มขึน้ สงเสริมการสงบทความไปตีพิมพในตางประเทศ กําลังคิดเปนแพ็คเกจ และจะ
นําเสนอในทีป่ ระชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง และจะพิจารณาประสานกับที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกลาววา คณะไดทําอยูแลว เชื่อวาทุกคณะทําเรื่องวิจัยอยู อาจจะมาผสมผสานกันวา จะทําอยางไร
ใหงานวิจยั ของ มธ. มีการกาวกระโดดที่สําคัญ จะหารือเรือ่ งนี้เปนเรื่องสําคัญในที่ประชุม ก.บ.ม.
9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา คณะเศรษฐศาสตรเคยทําระเบียบเรื่องกองทุนวิจยั ของ
คณะเศรษฐศาสตร และสงมาใหมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับแจงวา ไมสามารถทําได เพราะซ้ําซอนกับมหาวิทยาลัย

- 19 จึงขอเรียนถามวา คณะเศรษฐศาสตรจะตัง้ กองทุนวิจัยระดับคณะไดหรือไม เพื่อเปดชองในเรื่องการบริหาร
งานวิจยั ของคณะ
ประธานกลาววา เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อใด เห็นวา คณะสามารถมีกองทุนได
10. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในเงินวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องกองทุนวิจยั
เปนลักษณะกองทุนที่ตัดออกไปจากเงินงบประมาณ โดยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและตัดเปนกองทุน
แยกตางหาก โดยมีคณะกรรมการชุดนี้บริหารจัดการเงินกองทุนจํานวนนั้น แตหากคณะทํางานวิจยั และมี
ระเบียบงานวิจัยภายใน โดยที่อธิการบดีลงนามในระเบียบนั้นสามารถทําได หากไมไดตัดออกไปเหมือนกับ
กองทุนวิจัยนี้ จึงไมทราบวาที่มามาจากเรื่องใด
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากเปนเชนนัน้ ขอประสานเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
ประธานกลาววา ขอฝากผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
วิจัย และฝายวางแผนและการคลังไปพิจารณาเรื่องนี้ดว ย คณะนาจะมีกองทุนวิจยั ได เพราะจะชวยสงเสริมกัน
แทนที่จะใหมหาวิทยาลัยแบกรับงบกองทุนอยางเดียว เพราะคณะก็มีเงินอยูแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
บริหารงานวิจยั และกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

4.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ดวยคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2554) โดยมีเปาหมายเปดดําเนินการ
สอนตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรดังกลาวแลวขอเสนอขอมูล
และความเห็น ดังนี้
ก. ขอมูล
1. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติ
ใหบรรจุหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหการ ไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และหลักสูตรดังกลาวได
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2553 เรียบรอยแลว
2. หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ เปนหลักสูตรที่บูรณาการองคความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรม

- 20 อุตสาหการ มุงเนนการสรางบุคคลากรในแขนงวิศวกรรมไฟฟาที่มีความรูเจาะลึกในระบบอุตสาหกรรมโดย
หลักสูตรในแตละระดับมีลกั ษณะดังนี้
2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีมุงเนนการสรางบัณฑิตที่มีความรูและทักษะความชํานาญ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟาและดานอุตสาหการ และใหมีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีของทั้งสอง
สาขาวิชาอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 150 หนวยกิต โดยมี
หนวยกิตวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ 88 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 79 หนวยกิต
ประกอบดวยรายวิชาวิศวกรรมไฟฟา 40 หนวยกิต (รอยละ 50.63) วิศวกรรมอุตสาหการ 24 หนวยกิต (รอยละ
30.38) และวิชาที่บูรณาการระหวางวิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมอุตสาหการ 15 หนวยกิต (รอยละ 18.99)
และวิชาเลือกเฉพาะหมวด 9 หนวยกิต
2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท เปดสอนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยกําหนดใหทํา
วิทยานิพนธเพียงอยางเดียว 36 หนวยกิต หลักสูตรนี้จึงมุงเนนใหมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อใหสามารถบูรณาการ
องคความรูของสองสาขาวิชาดังกลาวเพื่อประยุกตใชในการแกปญหาทางดานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
3. หลักสูตรดังกลาวจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลาในระบบทวิภาค ดําเนินโครงการใน
รูปแบบโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) มีเปาหมายรับนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษาละ 60 คน สวนหลักสูตรระดับปริญญาโท มีเปาหมายรับนักศึกษาปละ 25 คน
4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาและวิธกี ารคัดเลือกผูเขาศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตรคือระดับ
ปริญญาตรี เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7 ระดับ
ปริญญาโท เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ
ของ มธ. โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 จะตองมีผลงานทาง
วิชาการที่เกีย่ วของกับหลักสูตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยในการ
คัดเลือกกําหนดใหสอบขอเขียน และหรือ/สัมภาษณ และตองสงขอเสนอการทําวิจยั ใหคณะกรรมการสอบ
พิจารณาดวย
5. เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรที่ใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรที่มีการบูรณา
การองคความรูของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น ฝายวิชาการจึงขอใหคณะ
ตรวจสอบความครบถวนของรายวิชา และการกําหนดชื่อสาขาวิชาในวงเล็บทายชื่อปริญญา ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี วาเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกรในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง
วิศวกรรม หรือไม อยางไร ซึ่งคณะไดมีบนั ทึกชี้แจงวา รายวิชาของหลักสูตรมีความครบถวน การกําหนดชื่อ
สาขาวิชาในวงเล็บทายชื่อปริญญา เปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะสามารถยื่นขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา และ
วิศวกรรมอุตสาหการ ไดทั้งสองสาขาวิชา
6. เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งตามเกณฑของ สกอ. เปดโอกาส

- 21 ใหสามารถจัดอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนชุดเดียวกันได ทั้งนี้ อาจารย
ประจําหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตร จํานวน 5 คน เปนอาจารยที่มีคุณวุฒิทางดานวิศวกรรมไฟฟา 3 คน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 คน และวิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน
7. ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดวเิ คราะหความพรอมและศักยภาพในการเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวแลวมีความเห็นวา การเปดสอนหลักสูตรดังกลาวไมกระทบตอความพรอมดานภาระงาน
อาจารยผูสอนโดยรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และแหลงศึกษาคนควา ยังคงเปนไปตาม
เกณฑการวิเคราะหโครงการ แตสงผลกระทบตอภาระงานสอนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะมี
ภาระงานสอนเพิ่มขึ้นสูงกวาเกณฑ (ไมเกิน 15 ชั่วโมง/คน/สัปดาห ) ทีก่ ําหนด คือ 17.16 ชั่วโมง/คน/สัปดาห
แตคณะไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวไวแลวคือ ในปการศึกษา 2554 คณะจะมีอาจารยที่สําเร็จ
การศึกษากลับมาปฏิบัติงานและสามารถชวยรับภาระงานสอนรายวิชาของภาควิชาอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน
และมีแผนจะจางอาจารยระบบคูขนานมาชวยสอน อยางนอย 2 คนดวย
8. เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่บริหารในลักษณะโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับ
ปริญญา) (โครงการเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหตองเสนออนุมัตหิ ลักสูตร และแผนการเงิน
ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งเดียวกัน ดังนั้นจึงขอใหคณะเรงดําเนินการจัดทําแผนการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการโครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลัง
และทรัพยสิน เพื่อพิจารณาความเปนไปไดทางดานการเงินดวย
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ มีการกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท และเงื่อนไขอื่นๆ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. การเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรในลักษณะการบูรณาการองคความรูทางดาน
วิศวกรรมศาสตรในสองสาขาวิชา เปนการผลิตบัณฑิตเพือ่ สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีความตองการวิศวกรที่มีทักษะในดานตางๆ เพิ่มขึน้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็มี
การเปดสอนหลักสูตรในลักษณะนี้ โดยเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
เครื่องกลผลิต
อยางไรก็ตาม ฝายวิชาการยังมีความเปนหวงเรื่องการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร เพราะ
แมวาคณะจะแจงวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีรายวิชาครบถวนตามเกณฑของสภาวิศวกร และชื่อสาขาวิชา
ในวงเล็บทายชื่อปริญญาจะไมเปนปญหาในการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร แตเนื่องจากชื่อ
หลักสูตรและชื่อปริญญา “วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ” เปนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาในลักษณะของ
การบูรณาการสองสาขาวิชา จะถือวาเปนเรือ่ งใหมสําหรับสภาวิศวกรหรือไม ประกอบกับการเสนอหลักสูตร

- 22 ใหสภาวิศวกรพิจารณารับรองหลักสูตร หลักสูตรจะตองไดรับการพิจารณารับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากอน สภาวิศวกรจึงจะพิจารณาหลักสูตรให ดังนัน้ หากมีกรณีปญหาขึน้ ก็จะทํา
ใหตองมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตรใหม และอาจสงผลกระทบตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัยได
ดังนั้นตองนําเสนอขอเท็จจริงกับผูปกครองและนักศึกษาที่สนใจในหลักสูตรนี้วา ยังอยู
ระหวางการพิจารณาของสภาวิชาชีพ หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ยังไมมีในประเทศไทย แตในตางประเทศไม
ทราบวา ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจะมีตัวอยางประกอบการพิจารณาหรือไม จะขอความเห็นจากคณะเพื่อ
รับรองใหเห็นวา เปนหลักสูตรที่มีความพิเศษ หรือมีตัวอยางที่เปนไปไดในตางประเทศ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ฝายวิชาการก็เห็นดวย เพียงแตมีขอ สังเกตเกีย่ วกับเรื่องสภาวิชาชีพ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เพือ่ ใหมีสิทธิเขาสอบการขอใบประกอบวิชาชีพ ได
พยายามทําตามเกณฑของสภาวิศวกร แตหากถึงกําหนดเวลาแลวไมได ก็ไมมีปญหา เพราะไมใชสาขาควบคุม
ที่หนักมาก สวนเรื่องที่สองเนื่องจากเปนนวัตกรรมที่นําสองสาขามารวมกัน จะมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตก็ไมเหมือนกัน แตในตางประเทศก็มีอยู
2. ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเตรียมขอมูลเรื่องนี้ดวย ซึ่ง
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ไดกลาวไปหลายครั้ง จะขอกลาวย้ําอีกครั้งวา มหาวิทยาลัยเปนศูนยรวม
ความรูทางวิชาการ บางครั้งมหาวิทยาลัยก็สรางสิ่งใหม ๆ ขึ้น สภาวิชาชีพอาจจะตางกับมหาวิทยาลัย ความ
เคลื่อนไหวในเชิงวิชาการอาจจะลาชากวา การที่มหาวิทยาลัยมีสิ่งใหม ๆ สภาวิชาชีพอาจจะตามไมทัน แตสภา
วิชาชีพก็มเี สียงคัดคานในบางเรื่อง ขอฝากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเตรียมขอมูลในเรื่องตางประเทศ และ
เรื่องการเปรียบเทียบในประเทศ
3. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในกรณีที่ผรู ักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการและวิจยั ไดใหความเห็นวา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรใหมและเปนนวัตกรรมใหม ในทาง
วิชาการนัน้ เห็นดวยเพราะยังไมมีสถาบันใดที่นําหลักสูตรของวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมไฟฟามา
รวมกัน แตในทางวิชาชีพ โดยขอเท็จจริงแลวในอุตสาหกรรมที่เรียกวา ไฟฟาอุตสาหการ คือ ใน
ภาคอุตสาหกรรมทุก ๆ แหงตองมี Facility ซึ่งจะมีหนวยงานที่เรียกวา Facility ที่ตองมีผูเชี่ยวชาญทางดาน
ไฟฟาและการออกแบบระบบไฟฟาอยูประจํา และจะมีวารสารทางวิชาการที่เรียกวา วารสารไฟฟาอุตสาหการ
ซึ่งมีมาเปนเวลานาน 10-20 ปแลว ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย หนวยงานวิชาชีพจะรูจกั ชื่อไฟฟา
อุตสาหการ ดังนั้นในแงของวิชาชีพไมคอยนาเปนหวง เพราะเมื่อออกไปในที่สภาวิศวกร สวนใหญผูที่เปน
ประธานสาขา คือ วิศวกรรมไฟฟากําลัง และวิศวกรรมอุตสาหการ จะเขาใจการผนวกและการบูรณาการของ
หลักสูตรนี้คอนขางดี ดังนัน้ ในการ Defend ไมนาเปนหวงเทาใด ในแงของวิชาการที่มองวา เปนนวัตกรรม

- 23 ใหมนนั้ ก็เห็นดวย เพราะไมมีสถาบันใดเคยทํา และมองในแงประโยชนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูน ําในเรื่องนี้
อีกดานหนึ่งคือ อยูใกลนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งมีอตุ สาหกรรมเปนจํานวนมาก และมีผูที่ไปทํางานในน
วนครจํานวนมาก หลายครั้งที่มีความตองการผูที่มีคุณสมบัติเชนนี้ แตไมมีสถาบันใดที่สามารถผลิตบัณฑิตใน
ลักษณะเชนนีไ้ ด เปนโอกาสดีที่เห็นวา หลักสูตรลักษณะนี้เกิดขึ้นมา จะเปนทีต่ องการของตลาดอยางมาก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรควบวิศกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร และ
ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.4 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ภาคพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา คณะพยาบาล
ศาสตรไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช ภาคพิเศษ โดยมีเปาหมายเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2554 ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอ
เสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูล
1. การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช ภาคพิเศษ ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2553 ใหบรรจุไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) เรียบรอยแลว
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ที่คณะ
ขอเปดสอน มีการบริหารโครงการลักษณะโครงการพิเศษ ภายใตความรวมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ในโครงการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพจิต ระยะที่ 3 ระหวาง พ.ศ.2553 -2559 ซึ่งจะให
ทุนการศึกษาแกบุคลากรในสังกัดมาศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยใชหลักสูตรฉบับเดียวกับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคปกติ ที่เปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2548
ซึ่งมีโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร คือ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต แผน ก
แบบ ก 2 ประกอบดวย วิชาแกน 15 หนวยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หนวยกิต วิชาเลือก 3 หนวยกิต และ
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต แผน ข ประกอบดวย วิชาแกน 15 หนวยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 22 หนวยกิต
วิชาเลือก 3 หนวยกิต และวิชาการคนควาอิสระ 5 หนวยกิต ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในภาคพิเศษนี้
จะจัดการเรียนการสอนเฉพาะ แผนการศึกษา แผน ข ทานั้น
3. กําหนดเปาหมายรับนักศึกษาจํานวนปละ 15 คน โดยเปดรับนักศึกษาเปนระยะเวลา 6 ป
(พ.ศ.2554 -2559)
4. ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรภาคพิเศษ เปนหลักสูตรแบบศึกษาไมเต็มเวลา นักศึกษา
ตองใชระยะเวลา การศึกษาตลอดหลักสูตรอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8 ภาค

- 24 การศึกษาปกติ
5. ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตรเปดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เมื่อคณะเปดสอนหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ภาคพิเศษ อีก 1โครงการ คณะพยาบาลศาสตร เห็นวา จํานวนอาจารยจะไมเพียงพอหาก
ตองจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไปพรอมกัน จึงของดรับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อไมให
สงผลกระทบตอมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งขอใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ชุดเดียวกันกับหลักสูตรภาคปกติ ตั้งแตปก ารศึกษา 2554 - 2559
6. การเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช ภาคพิเศษนี้ แมจะเปนการเปดสอนโดยใชหลักสูตรฉบับเดียวกับภาคปกติ แตกเ็ ปนการเปดสอนโครงการ
ใหมเพิ่มขึน้ อีก 1 โครงการ ซึ่งตองมีการใชทรัพยากรตาง ๆ จึงตองมีการวิเคราะหความพรอมและศักยภาพใน
การสอนดวย ซึ่งฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ไดวิเคราะหความพรอมในขั้นเปดสอนจริงแลว มี
ความเห็นโดยสรุปวาคณะพยาบาลศาสตรมีความพรอมที่จะเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคพิเศษ ในปการศึกษา 2554 ทั้งความพรอมดานอาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ และดานอาคารสถานที่
ข. ความเห็น 1. การเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช ภาคพิเศษ ตามความรวมมือของคณะพยาบาลศาสตรและกรมสุขภาพจิต ในโครงการผลิตบุคลากรดาน
สุขภาพจิตระยะที่ 3 ระหวาง พ.ศ.2554 -2559 เปนการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรสายงานหลัก ซึ่งนับ
ไดวาเปนโครงการที่มีประโยชน และจะทําใหคณะพยาบาลศาสตร สามารถสรางเครือขายกับชุมชนและ
หนวยงานภายนอกไดมากขึน้ ในอนาคต จึงเห็นสมควรใหการสนับสนุน
2. การเปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษดังกลาว โดยกําหนดใหนกั ศึกษา ศึกษาเฉพาะหลักสูตร
แผน ข ในขณะที่หลักสูตร ภาคปกติ มีการเปดสอนทั้งหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข อาจจะเปนการ
จํากัดโอกาสสําหรับนักศึกษาที่สนใจจะเลือกศึกษาหลักสูตร แผน ก คณะจึงควรจะเปดหลักสูตรทั้ง แผน ก
และแผน ข ในหลักสูตรภาคพิเศษเชนเดียวกับหลักสูตรภาคปกติ ทั้งนีห้ ากนักศึกษารายใดมีศกั ยภาพเพียงพอ
ในการทําวิทยานิพนธ คณะก็ควรจะสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ เพื่อเปนการเพิ่มจํานวน
ผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรของคณะดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีขอเสนอของฝายวิชาการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตรไมขัดของใช
หรือไม
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

- 25 ทานเดิมไดทํา MOU กับกรมสุขภาพจิต ซึ่งกรมสุขภาพจิตตองการพยาบาลที่มีความชํานาญทางคลินิก ที่จะไป
ปฏิบัติการ ฉะนั้น จึงตองการแผน ข ไมไดตองการแผน ก โดยแผน ข ตางจาก แผน ก ตรงที่แผน ก ตอง
Practice 6 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ แผน ข Practice 9 หนวยกิต และทําสารนิพนธ เพราะฉะนั้นในขณะที่
ไปทํา MOU นั้น คณะรับนโยบายมาวา จะรับทําตามที่กรมสุขภาพจิตตองการคือ จะผลิตเฉพาะแผน ข และมี
Practice 9 หนวยกิต ซึ่งในชวงนี้จะเปลี่ยนไมไดจนกวาจะเลิกทํา MOU ซึ่งจะผลิตตั้งแตป 2554 เปนตนไป
จํานวน 5 รุน
ประธานกลาววา หากมีแตแผน ข อยางเดียว คณบดีคณะพยาบาลศาสตรจะตองอธิบายตอ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเรื่องที่ยากมาก เพราะสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายมากในเรื่องแผน ก และตองการ
ใหลดแผน ข ลงเรื่อย ๆ ฉะนั้นการไปเพิ่มแผน ข จะมีปญ
 หาหรือไมในกรณีนี้
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ไมทราบวา จะมีปญ
 หาหรือไม แตเปนการทําตอเนื่อง
และสรางเงื่อนไขนี้ตั้งแตแรกในขณะที่ไปประสานเรื่องการทํา MOU กรมสุขภาพจิตตองการเฉพาะแผน ข
เทานั้น เปนการทํางานตอเทานั้นวา เมื่อทํา MOU และตองการเชนนั้นก็ตองผลิตตามที่กรมสุขภาพจิตตองการ
มิเชนนั้นตองไปเลิก MOU กับกรมสุขภาพจิต และทําลักษณะเดิมคือ เปดรับทั่วไป ซึ่งเทาที่ผานมาหาก
สอบถามวา มีปญหาหรือไม เนื่องจากกรมสุขภาพจิตทําโครงการรวมกับ 7 มหาวิทยาลัย ในการทีจ่ ะผลิต
พยาบาลแผน ข ใหไดปละ 150 คน และไมไดเปนระยะแรก ขณะนี้เปนระยะที่สามแลว ซึ่งกรมสุขภาพจิต
ตองการลักษณะเชนนี้จริง ๆ เพราะฉะนัน้ การที่คณะไปรวมมือกับกรมสุขภาพจิต คณะก็เขาใจความตองการ
จึงไดไปรวมมือ หากจะไมทาํ คือ ตองขอออกจากโครงการ เพียงแตโครงการนี้เปนโครงการพิเศษซึ่งกรม
สุขภาพจิตของบประมาณเฉพาะ และผานมติคณะรัฐมนตรีไดมา เพราะฉะนัน้ เมื่อตกลงจะผลิต ควรจะตอง
ผลิตให หากไปผลิตแผน ก และเปดแยก ปญหาที่พบในชวงเวลาที่เปดหลักสูตรนี้ทผี่ านมา คือ ไมมีนักศึกษา
มาเรียนเพราะหนวยงานที่สง มาปละ 150 คน ไมอนุมัติใหนักศึกษามาเรียนแลว จึงขอเสนอใหปดหลักสูตร
หากจะไมผลิตแลวแตเมื่อตัดสินใจที่จะไปรวมงานกับกรมสุขภาพจิตก็ตองทําตามขอตกลง
ประธานกลาววา ในการทํา MOU ก็รับไป แตในหลักสูตรใหเขียนเพิ่มไดหรือไมวา มีแผน
ก ดวย แตในขอเท็จจริงไมไดรับแผน ก เพือ่ ใหเปนมาตรฐาน เพราะเกรงวา จะไมผานการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย หากเขียนเฉพาะแผน ข
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา หลักสูตรไมไดเปลี่ยน ใชหลักสูตรเดิม เพียงแตขอ
อนุมัติเปดหลักสูตรภาคพิเศษและรับเฉพาะแผน ข ในชวงเวลา 5 ป แตในหลักสูตรรับทั้งแผน ก และแผน ข
และหลักสูตรไมไดเปลี่ยน
ประธานกลาววา ขอฝากผูร ักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ และผูรักษา
ราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั ชี้แจงกับสภามหาวิทยาลัย โดยใชเงือ่ นไขวา เปน
เรื่องพิเศษเฉพาะ 5 ป
5. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา หากมี

- 26 นักศึกษาที่ไมอยูในโครงการของกรมสุขภาพจิตสนใจจะเรียนแผน ก ทางคณะยังรับอยูหรือไม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้รับไมไดเพราะไมมีอาจารย หากจะเปดรับ
นอกเหนือจากนั้นก็ไมไดหา ม เพียงแตผลิตใหกรมสุขภาพจิตปละ 15 คน ปญหาของคณะพยาบาลศาสตร คือ
ไมมีอาจารย ขณะนี้มีอาจารยที่สอนไดจํานวน 3 คน เปนผูบริหารไปแลวสองคน อีกคนหนึ่งเปนอาจารยที่อายุ
เกิน 65 ป ซึ่งมีปญหามากพอสมควรในการบริหารหลักสูตร เพราะฉะนัน้ จึงไมรับเกินเทาที่ไดสัญญาไวกับ
กรมสุขภาพจิต เพราะไมสามารถทําได
6. ประธานกลาววา ชื่อเขียนวา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคพิเศษ
ใชหรือไม มีคาํ วา ภาคพิเศษตอได ใชหรือไม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ภาคพิเศษหมายถึงลักษณะการเปด เพราะเดิมเปดอยู
ในภาคปกติ แตกรมสุขภาพจิตไมตองการใหนกั ศึกษาลามาเรียน เพราะฉะนั้นตองเปดเปนภาคพิเศษให
7. ประธานกลาววา หากเปนเชนนั้นเขาใจถูกตองแลววา ไมใชชื่อของหลักสูตร แตเปน
วิธีการบริหาร เพราะฉะนั้นฝายวิชาการตองไปเขียนใหชดั เจนวา ไมไดตอ ดวยภาคพิเศษ กลาวคือ เปดสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สวนภาคพิเศษใหไปเขียนไว
ในเนื้อเรื่อง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและ
บริหารงานศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ...
ประธานแถลงวา มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องออกไป เนื่องจากมีประเด็นทีจ่ ะตองหารือกันอีกครั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหถอนเรื่องออกไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2552
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในขอรายงานการนําสงงบการเงิน
ประจําป 2552 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้
1. ติดตามความคืบหนาการนําสงงบการเงินประจําป 2552
สืบเนื่องจากการติดตามการนําสงงบการเงินประจําป 2552 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปรากฏวา
มีหนวยงานยังคางสงงบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวน 2 หนวยงาน และจากการติดตามครั้งลาสุด ณ

- 27 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดนําสงงบการเงินเพิ่มอีก 1 หนวยงาน (นําสง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553) ดังนั้นจึงมีหนวยงานคางสงงบการเงินประจําป 2552 อีก 1 หนวยงาน ไดแก
ศูนยบริการการกีฬา โดยเจาหนาที่ของศูนยแจงวา อยูระหวางจัดสงงบการเงินใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง
2. สรุปภาพรวมการนําสงงบการเงินประจําป 2552
2.1 งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 42 หนวยงาน พบวา
(1) หนวยงานนําสงงบการเงินเปนไปตามระเบียบ จํานวน 16 หนวยงาน
(2) หนวยงานนําสงงบการเงินลาชากวาระเบียบ จํานวน 25 หนวยงาน
(3) หนวยงานยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 1 หนวยงาน
2.2 งบการเงินโครงการบริการการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 13 หนวยงาน 58 โครงการ พบวา
หนวยงานนําสงงบการเงินครบถวนแลวทั้ง 13 หนวยงาน รวม 58 โครงการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง รายงานสรุปขอมูลงบประมาณรายจายจากรายไดโครงการบริการสังคมของ
หนวยงาน (ตามแผนยุทธศาสตร มธ.) ประจําปงบประมาณ 2554
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ฝายการคลัง โดยคณะกรรมการโครงการบริการ
สังคมของมหาวิทยาลัยไดพจิ ารณาประมาณการรายรับ – รายจายโครงการบริการสังคมของหนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2554 เรียบรอยแลว นั้น ฝายการคลังจึงขอรายงานสรุปขอมูล
งบประมาณรายจายจากรายไดโครงการบริการสังคมของหนวยงาน (ตามแผนยุทธศาสตร มธ.) ประจําป
งบประมาณ 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 4 ของสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/
สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายวางแผนและการคลังขอรายงานการใชจายงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานใน
กํากับ และสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2553 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต1 ตุลาคม 2552- 30 กันยายน

- 28 2553) ซึ่งเปนงบประมาณทีไ่ ดรวมงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไวแลว และเปนการ
รายงานตามเกณฑคงคาง คือ จํานวนเงินทีค่ างรับและคางจาย ซึ่งเปนยอดกอนการปรับปรุงบัญชี
ดานรายได เปรียบเทียบประมาณการรายไดกับรับจริง พบวา มีหนวยงานที่รายรับจริงต่ํากวา
ประมาณการ จํานวน 16 หนวยงาน คือ คณะนิติศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนยลําปาง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง วิทยาลัยสหวิทยาการ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงานจัดการทรัพยสิน
ดานรายจาย
1. เมื่อเปรียบเทียบรายรับจริงกับรายจายจริง พบวา มีจํานวน 7 หนวยงาน คือ คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันไทยคดีศึกษา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใชจายเกินกวารายรับจริงที่เขามา แต
เนื่องจากไดขออนุมัติการจัดทํางบประมาณขาดดุล โดยนําเงินสะสมมาใช และไดใชจายไมเกินวงเงินสะสมที่
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณไวแลว
2. สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ ใชจายงบประมาณเกินกวาวงเงินที่ขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
จํานวนเงิน 233,427 บาท (วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 2,243,500 บาท วงเงินทีใ่ ชจายจริง
2,476,927 บาท ) ดังนั้นสํานักงานศิษยเกาสัมพันธจะดําเนินการเสนอขอสัตยาบันจากสภามหาวิทยาลัย ตอไป
อนึ่ง สถาบันทรัพยากรมนุษย ยังไมไดจัดสงรายงานรายรับจริงและรายจายจริง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 จึงทําใหไมสามารถเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณกับรายรับจริงไดเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ 2553 โดยชี้แจงวาเนื่องจากทางสถาบันทรัพยากรมนุษย อยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบ
บัญชีและการเงินจากผูตรวจสอบบัญชีภายนอก ทําใหการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีไมสามารถรายงาน
การใชจายเงินไดตามกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง รายงานสรุปการใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง มธ. ศูนยลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มธ. ศูนยลําปาง ขอรายงานสรุปการใชไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ 2553 เดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2553 มีรายละเอียดดังนี้
1. ปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2553 จากการเรียกเก็บของการ

- 29 ไฟฟาสวนภูมภิ าค รวม 1,061,960 หนวย คิดเปนเงิน 3,430,355.71 บาท (คาไฟฟาโดยเฉลี่ย 3.23 บาท/หนวย)
แยกได ดังนี้
1.1 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ รวม 158,231.16 หนวย เปนเงิน
674,950.00 บาท
- สวนธุรกิจ(รานคา,รานถายเอกสาร)
70,528 หนวย เปนเงิน 352,640 บาท
- สวนผูรับเหมากอสรางอาคารฯ
8,610 หนวย เปนเงิน 43,050 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.กรุงไทย)
2,837 หนวย เปนเงิน 14,185 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.ทหารไทย)
2,330 หนวย เปนเงิน 11,650 บาท
- สวนอาคารหอพักนักศึกษา(เก็บจากหองพักนักศึกษา/รานคา) 73,926.16 หนวย
เปนเงิน 253,425.50 บาท (หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร รานคาคิดหนวยละ 5 บาท
นักศึกษาคิดหนวยละ 3.30 บาท)
- สวนของบานพักบุคลากร
17,449 หนวย เปนเงิน 38,703.38 บาท
(บานพักบุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกจากมหาวิทยาลัยและจายตรงใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค)
1.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารสวนกลาง รวม 903,728.84 หนวย เปนเงิน
2,755,405.21 บาท
- อาคารสิรินธรารัตน และสวนกลาง ถนน ที่จอดรถ 407,073.84 หนวย เปนเงิน
1,151,104.37 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 114,720 หนวย เปนเงิน 370,569.90 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 377,507 หนวย เปนเงิน 1,219,427.56 บาท
- อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม 4,428 หนวย เปนเงิน 14,303.38 บาท
2. เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ.ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ 2552 – 2553
เดือนตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2552 และเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2553)
2.1 ปริมาณการใชไฟฟาทัง้ หมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ)
- ปงบประมาณ 2552 (เดือนตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2552 ) 864,500.56 หนวย
เปนเงิน 2,758,049.73 บาท
- ปงบประมาณ 2553(เดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2553 ) 1,061,960 หนวย
เปนเงิน 3,430,355.71 บาท
เพิ่มขึ้น 197,459.44 หนวย เปนเงิน 672,305.98 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลีย่ เพิ่มขึ้น
รอยละ 22.84
งบประมาณการใชไฟฟาทัง้ หมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ย

- 30 เพิ่มขึ้นรอยละ 24.38
2.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ (รานคา บริษัทกอสราง ตูใหบริการ ATM
และหองพักนักศึกษา)
- ปงบประมาณ 2552 118,214.42 หนวย เปนเงิน 546,596.00 บาท
- ปงบประมาณ 2553 158,231.16 หนวย เปนเงิน 674,950.50 บาท
เพิ่มขึ้น 40,016.74 หนวย เปนเงิน 128,354.50 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอืน่ ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 33.85
งบประมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 23.48
หมายเหตุ จํานวนหนวยเพิม่ ในอัตราที่สูงกวางบประมาณ เนื่องจากไมไดแยกหนวยที่เก็บ
จากรานคา ซึ่งคิดหนวยละ 5 บาท และเก็บจากหองพักนักศึกษาหนวยละ 3.30 บาท แตรายงานโดยการคํานวณ
ถัวเฉลี่ยจํานวนหนวยจากงบประมาณทีใ่ ช ซึ่งตอไปจะไดแยกตัวเลขใหถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2552 746,286.14 หนวย เปนเงิน 2,211,453.73 บาท
- ปงบประมาณ 2553 903,728.84 หนวย เปนเงิน 2,755,405.21 บาท
เพิ่มขึ้น
157,442.70 หนวย เปนเงิน 543,951.48 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 21.10
งบประมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.60
3. ปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2553 จากการเรียกเก็บของ
การประปาสวนภูมภิ าคสาขาลําปาง รวม 20,524.00 หนวย คิดเปนเงิน 381,676.19 บาท (คาน้ําประปาโดยเฉลี่ย
18.60 บาท/หนวย)
3.1 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง รวม 9,144.89 หนวย เปนเงิน
176,852.19 บาท
- อาคารสิรินธรารัตน 2,544.89 หนวย เปนเงิน 54,114.77 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
111 หนวย เปนเงิน 2,064.22 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 6,223 หนวย เปนเงิน 115,726.51 บาท
- อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม 266 หนวย เปนเงิน 4,946.69 บาท
3.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ รวม 11,379.11 หนวยเปนเงิน
204,824 บาท
- สวนธุรกิจ (รานคา รานถายเอกสาร) 404 หนวย เปนเงิน 7,272 บาท
- ผูรับเหมากอสรางอาคารฯ
1,028 หนวย เปนเงิน 18,504 บาท
- สวนอาคารหอพักนักศึกษา (เก็บจากหองพักนักศึกษา/รานคา) 9,947.11 หนวย

- 31 เปนเงิน 179,048 บาท (หอพักนักศึกษาอยูร ะหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร รานคาและนักศึกษาคิดหนวยละ
18 บาท)
- สวนของบานพักบุคลากร
628 หนวย เปนเงิน 11,304 บาท (บานพัก
บุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกแตละหอง โดยมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราหนวยละ 18 บาท)
4. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ.ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ
2552 – 2553
4.1 ปริมาณการใชนํา้ ประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอืน่ ๆ)
- ปงบประมาณ 2552
24,935 หนวย เปนเงิน 463,237.08 บาท
- ปงบประมาณ 2553
20,524 หนวย เปนเงิน 381,676.19 บาท
ลดลง
4,411 หนวย เปนเงิน 81,560.89 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาทัง้ หมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ย
ลดลงรอยละ 17.69
งบประมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอืน่ ๆ)
เฉลี่ยลดลงรอยละ 17.61
4.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ (รานคา บริษัทกอสรางและหองพัก
นักศึกษา)
- ปงบประมาณ 2552
9,566.72 หนวย เปนเงิน 172,201 บาท
- ปงบประมาณ 2553 11,379.11 หนวย เปนเงิน 204,824 บาท
เพิ่มขึ้น
1,812.39 หนวย เปนเงิน 32,623 บาท
ปริมาณและคาใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 18.94
งบประมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 18.94
4.3 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2552 15,368.28 หนวย เปนเงิน 291,036.08 บาท
- ปงบประมาณ 2553
9,144.89 หนวย เปนเงิน 176,852.19 บาท
ลดลง
6,223.39 หนวย เปนเงิน 114,183.89 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ 40.50
งบประมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ 39.23
ขณะนี้ ศูนยลําปางอยูระหวางดําเนินการติดตั้งมิเตอรวดั ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคาร
หอพักนักศึกษา โดม 1 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบปริมาณการใชนา้ํ ประปาของแตละอาคารตอไป
5. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํามันสําหรับรถยนตที่ใชในราชการของมธ.ศูนยลําปาง ระหวาง
ปงบประมาณ 2552 – 2553

- 32 - ปงบประมาณ 2552 30,484.64 ลิตร เปนเงิน 827,191.11 บาท
- ปงบประมาณ 2553 38,016 ลิตร เปนเงิน 1,144,707.39 บาท
เพิ่มขึ้น
7,531.36 ลิตร เปนเงิน 317,516.28 บาท
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.71
งบประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 38.38
หมายเหตุ ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และงบประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากเหตุดงั นี้
1. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ปรับตัวสูงขึ้น ปงบประมาณ 2552 เฉลี่ยลิตรละ 21 บาท และ
ปงบประมาณ 2553 ตนปเฉลี่ยลิตรละ 32 บาท ปลายปเฉลี่ยลิตรละ 29 บาท
2. มีการเปดหลักสูตรนิติศาสตรเพิ่มขึ้น
3. มีการเพิ่มเทีย่ วรถวิ่งรับ-สงไป-กลับ สนามบินเชียงใหม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสายการ
บิน – เที่ยวบิน และเสนทางการบินที่สนามบินลําปาง ทําใหอาจารยและผูบริหารที่เดินทางจากสวนกลาง ไม
สะดวกตอการเรียนการสอนและการเดินทาง ทําใหใชสนามบินเชียงใหมแทนสนามบินลําปาง
4. การบริหารจัดการ ตลอดจนกิจกรรมนักศึกษามีเพิ่มขึน้
5. มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางในการจัดรถเพื่อใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ภายในศูนย
ลําปาง ซึ่งไมมีรถยนตประจําหนวยงานยกเวนคณะนิตศิ าสตรซึ่งไดเริ่มเชารถตูของคณะเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2553 – 30 กันยายน 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.5 เรื่อง สรุปขอเท็จจริงกรณีพิพาทระหวางสถาบันทรัพยากรมนุษยกับ BOI
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มีขาวแพรหลายใน
มหาวิทยาลัยทัว่ ไปวา สถาบันทรัพยากรมนุษยไดกระทําผิดสัญญาตอ BOI จนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยตอง
ไดรับความเสียหาย นั้น สถาบันทรัพยากรมนุษยขอสรุปขอเท็จจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลําดับ ดังนี้
1. สถาบันทรัพยากรมนุษย ทําสัญญาจางที่ปรึกษา เลขที่ 113/2553 ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กับ สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียด
ดําเนินโครงการดังตอไปนี้
1.1 หลังเซ็นสัญญา ทางสถาบันทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 สงแผนปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552
BOI ไมใหความเห็นชอบในวันที่ 14 มกราคม 2553 และใหปรับปรุงแกไข

- 33 ครั้งที่ 2 สงแผนปฏิบัติงานปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553
BOI ไมใหความเห็นชอบในวันที่ 21 มกราคม 2553
ครั้งที่ 3 สงแผนงานปฏิบัติงานปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
รอความเห็นชอบจาก BOI และไมไดรับความเห็นชอบ สถาบันทรัพยากรมนุษย
เสนอแผน ตั้งแตวนั ที่ 28 ธันวาคม 2552 จนถึง 4 กุมภาพันธ 2553 ประสบกับอุปสรรคปญหามาโดยตลอด ใน
ที่สุดสถาบันทรัพยากรมนุษยจึงขอยกเลิกสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 หลังจากการประชุม
รวมกัน ทาง BOI ตกลงขอใหทางสถาบันทรัพยากรมนุษยดําเนินงานตอ
ครั้งที่ 4 สงแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553
แผนงานยังไมไดรับความเห็นชอบจาก BOI ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
ครั้งที่ 5 สงแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 แผนงาน
ยังไมไดรับความเห็นชอบจาก BOI ในวันที่ 19 มีนาคม 2553
ครั้งที่ 6 สงแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงครั้งที่ 5 (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันที่
21 มีนาคม 2553
สรุปการที่ไดกําหนดใหแกไขลวนเปนรายละเอียดซึ่งมิใชสาระสําคัญ และงานดังกลาว
เปนเพียงแผนที่จะดําเนินการตอไปเทานั้น ซึ่งตามปกติสามารถไปปรับแกในขั้นตอนดําเนินการตอไปได กรณี
ในการใหแกไขนั้นนาจะเปนเรื่องผิดปกติวิสัย
1.2 ตอมาสถาบันทรัพยากรมนุษย ไดพจิ ารณาแลวเห็นวา การพิจารณาของ BOI ทาง
สถาบันทรัพยากรมนุษยไมอาจดําเนินการใหลุลวงตามสัญญาได ซึ่งในระหวางการใหปรับแกในขอปลีกยอย
นั้น BOI ยังดําเนินการตาง ๆ ซึ่งทําใหสถาบันทรัพยากรมนุษยไมสามารถดําเนินงานใหลุลวงตามสัญญาตอไป
ได กลาวคือ
(1) BOI ไมยอมรับรายชื่อผูเชี่ยวชาญชาวอินเดียอืน่ ๆ ที่สถาบันทรัพยากรมนุษยเปน
ผูเสนอ ทั้งที่อยูในประเทศอินเดียและประเทศไทย ใหเปนผูประสานงานตางประเทศ และ BOI ยืนยันใหเปน
ชาวอินเดียอีกคนหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่การเสนอผูเชี่ยวชาญชาวอินเดียนั้น ไมไดเปนสาระสําคัญของสัญญา
(2) สถาบันทรัพยากรมนุษย ตองเลื่อนกําหนดการเดินทางทุกครั้งที่ BOI ขอให
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ทั้ง ๆ ที่เปนรายละเอียดปลีกยอย สงผลใหตองยกเลิกการนัดหมายกับบริษัทตาง ๆ ใน
ประเทศอินเดียหลายครั้ง จนกระทั่งสถาบันทรัพยากรมนุษย ไมสามารถขอนัดใหมไดอีกตอไป
จากเหตุขอ 1.1 และ 1.2 สถาบันทรัพยากรมนุษยจึงพิจารณาดําเนินการแจงเหตุให BOI
ทราบเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เพื่อให BOI พิจารณาแกไขโดยใหแจงสถาบันทรัพยากรมนุษย ภายใน 30 วัน
(วันที่ 9 พฤษภาคม 2553) มิฉะนั้น สถาบันทรัพยากรมนุษยจะขอบอกเลิกสัญญา (ในหนังสือสัญญาขอ 2.6.2
การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา) ซึ่ง BOI มีหนังสือแจงสถาบันทรัพยากรมนุษยวา ยังไมมีการยกเลิกสัญญา
และเรียกรองคาเสียหายโดยหนังสือลงวันที่ยอนหลัง และสงถึงสถาบันทรัพยากรมนุษย วันที่ 12 พฤษภาคม
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2. ในระหวางดําเนินการตามขอ 1 หลังจากทําสัญญาแลวกอนสงมอบแผน BOI ไดขอใหตั้ง
ชาวอินเดียคนดังกลาวเปนผูจัดทํากิจกรรมตางประเทศในการพาเจาหนาที่ BOI ไปจัดกิจกรรมที่อินเดีย ซึ่ง
ชาวอินเดียคนนั้นขอใหสถาบันทรัพยากรมนุษย จายคาจางเปนเงินสุทธิ 2 ลานบาทหลังหักภาษี ซึง่ สถาบัน
ทรัพยากรมนุษยไมอาจดําเนินการจายเงินโดยผิดระเบียบได จึงเกิดการหารือวา ให BOI ทําสัญญาโดยตรงกับ
ชาวอินเดียคนนั้น แต BOI ก็ไมดําเนินการจนกระทั่งตอมาสถาบันทรัพยากรมนุษยสงมอบแผนปฏิบัติงาน จึง
เกิดเหตุใหแกไขแผนหลายครั้ง และไมไดรับการเห็นชอบ
3. ในระหวางที่มีขอขัดแยงในเรื่องตรวจรับแผน ปรากฏวาในการดําเนินงานตามสัญญาจางที่
ปรึกษาโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนระหวางประเทศไทยกับอาเซียน ซึ่ง BOI ไดทํา
สัญญาใหสถาบันทรัพยากรมนุษย ดําเนินการ แตทางสถาบันทรัพยากรมนุษยตรวจสอบพบวา โครงการ
ดังกลาว BOI ไดดําเนินการบางอยางไมเหมาะสม จึงเกิดขอพิพาทระหวางสถาบันทรัพยากรมนุษย กับ BOI
อีกเรื่องหนึ่ง
4. ขออางของ BOI ที่วา สถาบันทรัพยากรมนุษยกระทําผิดสัญญาตอ BOI นั้น มีใน 2 ประเด็น
(1) ปฏิบัติงานลาชา
(2) ไมมีประสิทธิภาพที่จะดําเนินงานใหลุลวงได
ขออางดังกลาวไมมีมูลความจริงโดย
4.1 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานลาชา เพราะการเดินทางไปตางประเทศไดมีการเลื่อนจนไม
สามารถดําเนินการไดทนั เนื่องจาก BOI ใหมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานหลายครัง้ และไมยอมรับการ
ปรับปรุงแผน ทําใหตองเลื่อนนัดหลายครั้งกับบริษัทในตางประเทศ จนไมสามารถทําการนัดหมายอีกได
4.2 สวนประสิทธิภาพทีจ่ ะดําเนินงานใหลลุ วงได เปนเพียงขออางจากการคาดคะเนของ
BOI ซึ่งทางสถาบันทรัพยากรมนุษยไดดําเนินโครงการจัดทํากิจกรรมสนับสนุนการลงทุนระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอาเซียน ซึ่งเปนโครงการที่มีลักษณะเดียวกันและไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
เรียบรอย และอยูในระหวางการสงมอบงวดสุดทาย ทําใหขออางของ BOI นั้นไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริง
จากขอเท็จจริงดังกลาวทั้งหมดจะเห็นไดอยางชัดเจนวา กรณีที่แผนไมสามารถบรรลุผล
สําเร็จนั้น โดยแทจริงแลวเกิดจากการดําเนินการของ BOI ซึ่งทําใหสถาบันทรัพยากรมนุษยไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามสัญญาได จากขอเท็จจริงดังกลาวสถาบันทรัพยากรมนุษยจึงเห็นวา BOI เปนฝายผิด
สัญญาตอสถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันทรัพยากรมนุษยไดเสียคาใชจายในการดําเนินการไปเปนเงิน
565,000 บาท ซึ่งสถาบันทรัพยากรมนุษย พิจารณาแลวขอใหมหาวิทยาลัยเรียกรองคาเสียหายในสวนนี้ตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้

- 35 1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่เกิดขึน้ ตั้งแตสมัยอธิการบดีทานที่แลว ทางสถาบัน
ทรัพยากรมนุษยไปรับงานวิจัยจาก BOI และทาง BOI มีเงื่อนไขหลายอยางซึ่งสถาบันทรัพยากรมนุษยรับ
ไมได และไดเกิดขอพิพาทขึน้ เปนเรื่องที่ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ฝากใหดําเนินการตอ แตที่
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยรายงานเปนอีกมิตหิ นึ่ง ในเรื่องความสัมพันธระหวางสถาบันทรัพยากร
มนุษยกับ BOI ใหคณะกรรมการ ก.บ.ม. ไดทราบ
2. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไปกลาววา ขณะทีด่ ํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เคยรับเปนที่ปรึกษาใหกับ BOI ปแรกไดมาสองประเทศของ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ปรากฏวา ผลงานที่ทําออกมา ทาง BOI ประทับใจมาก ปที่สองไมเปดใหมกี าร
นําเสนองานแขงขันกันและขอทําสัญญาโดยตรงกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา โดยมอบหมายให
รับผิดชอบ 4 ประเทศ ไดทนุ สนับสนุนประเทศละ 1 ลานบาท แตมภี ารกิจจํานวนมาก ขณะนั้นสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษายังมีเงินไมมาก จึงรับงานมาและมีงบประมาณ 4 ลานบาท ทําใหสามารถทํางานวิจัยได ทําให
สามารถเดินทางไปตางประเทศ และเก็บขอมูลตาง ๆ ได เมื่อเขาปที่สองมีการเปลี่ยนแปลงการจัดองคกร
บริหารใหมใน BOI ไดมีปญ
 หาขึ้นเล็กนอย แตกพ็ ยายามที่จะประคับประคองมา จนทายที่สุดก็สง ทุกเรื่องให
จนครบถวน
3. ประธานสภาอาจารยกลาววา เนื่องจากเคยเห็นรายงานการประชุมเมือ่ 2-3 เดือนทีผ่ านมา
เคยกลาวถึงเรือ่ งนี้ใน ก.บ.ม. มีการอภิปรายคอนขางหลากหลายและมีรายละเอียดคอนขางชัดเจนในเรื่องของ
ที่มาที่ไป รวมทั้งแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยไดดําเนินการไปบางสวน และมีขอพิจารณาในบางประเด็นที่เปน
ขอสรุปเบื้องตน ในการประชุมครั้งนี้ไดทราบขอมูลจากผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย เปนเรื่องที่ดี มี
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมในอีกมิติหนึ่งตามที่อธิการบดีกลาว ซึ่งกอนหนานัน้ ไดเห็นเพียงมิตเิ ดียว ขอที่ตอง
ระวังคือ เมื่อไปทําวิจยั กับทางหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐ ก็มีทั้งสองทางคือ ไดทําเต็มทีแ่ ลว แตประสบปญหาที่
อาจจะไมไดรบั ความสะดวกในการที่จะใหงานไดผานการตรวจรับตามที่ควรจะเปน ในทางกลับกันอาจจะมี
บางที่ผูทําวิจัยอาจจะทําไดไมถึงมาตรฐานอยางแทจริง ทางผูจางก็มีปญหาที่รับไดตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว
คงมีทั้งสองทาง ไมวาทางใดทางหนึ่งคงจะมีกลไกหรือกระบวนการในเรื่องการจัดการตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบวิธี เพียงแตในแงทเี่ ปนขอพิพาทอยูคือ เรื่องมากระทบกับมหาวิทยาลัยโดยรวม และจากรายงาน
ประชุม มีการพยายามทีจ่ ะปรองดอง มีการหาขอยุติกนั ภายในกอนแลว แตกย็ ังไมสามารถหาขอยุติไดดว ย
เหตุผลบางประการ รายงานที่สรุปมาดวยขอมูลที่มีอยูขณะนี้ไมเห็นความคืบหนาดังกลาว หลังจากผานมาสาม
เดือนแลว เนื่องจากอธิการบดีทานที่แลวไดมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการตอ จึงตองการสอบถามวา ความ
คืบหนาในเรื่องดังกลาวเปนอยางไร และขอที่ทางผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการถึง
ปจจุบันไดมีความคืบหนาอยางไร เพื่อใหผูที่จะรับงานวิจัยจากหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ ไดทราบ และ
ระมัดระวัง รวมทั้งในการที่จะหาทางปองกันหรืออธิบายกับผูที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป
เพราะเห็นวา เรื่องนี้กระทบตอการดําเนินการวิจยั ในสวนอื่น ๆ โดยรวม แตในทางกลับกันเห็นวา ทางสถาบัน

- 36 ทรัพยากรมนุษยดําเนินการ Defend ในฐานะที่เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ ซึ่งถูกตองแลวใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินการวิจัยอยางเต็มที่แลว และไมไดรับความเปน
ธรรมจากผูตรวจรับ กรณีนี้เห็นวา ตองมีมาตรการในการดําเนินการเชนนี้ โดยการฟองรองตอผูที่เกี่ยวของ
เพียงแตปญหาคือ บุคคลใดเปนผูมีอํานาจฟองรองและฟองรองอยางไรที่จะทําใหมีขอ ไดเปรียบมากกวาทีจ่ ะ
กลายเปนขอเสียเปรียบใหกบั ผูที่เปนคูพิพาท
4. ประธานกลาววา อธิการบดีก็ตองไปแกปญหา ขณะนีก้ ําลังดําเนินการอยูหลายวิธีการ ซึ่ง
วิธีจัดการความขัดแยงในประเทศไทยมีหลายวิธี หากสังเกตกลุมนิติศาสตรซึ่งทราบเรื่องฟองรองคดีกันดีที่สดุ
สวนใหญไมมกี ารฟองรองกัน แตใชวิธีอื่นแทน กรณีนี้กต็ องทําเพื่อ มธ. คงตองไปแกปญหา ขณะนีก้ ําลังคิด
วิธีหลาย ๆ วิธอี ยูวา จะทําอยางไร แตก็มแี นวทาง และทราบวา ปญหานี้เปนปญหาหนึ่งที่ตองแกปญ
 หาใหดี
ที่สุดเทาที่จะดีได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง พิจารณาตั้งชื่อหองประชุมชั้น 9 ตึกเอนกประสงค
ประธานแถลงวา ตามที่สถาบันไทยคดีศกึ ษาไดทําการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร
อเนกประสงค 1 เพื่อเปนหองทํางาน และไดจัดทําหองประชุมขนาด 60 ที่นั่ง พรอมอุปกรณแสงเสียงสําเร็จ
เปนที่เรียบรอยแลว นั้น สถาบันไทยคดีศกึ ษาไดกอตั้งขึน้ ตั้งแตป พ.ศ. 2514 ไดรําลึกถึงคุณูปการของ
ศาสตราจารย หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช ผูสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันไทยคดีศึกษาแหงนี้ และไดรว ม
ประกอบกิจกรรมกับสถาบันไทยคดีศกึ ษา อยางตอเนื่องในเวลาที่ทานยังดํารงชีพอยู สถาบันไทยคดีศึกษาจึง
เห็นควรเสนอตั้งชื่อหองประชุม ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค 1 วา “หองประชุมศาสตราจารย หมอมราชวงศ
คึกฤทธิ์ ปราโมช” เพื่อเปนเกียรติแกสถาบันไทยคดีศกึ ษา
ในการตั้งชื่อหอง/อาคาร โดยปกติตั้งชื่อโดยไมตองมีคํานําหนา เชน หองปรีดี พนมยงค หอง
วรรณไวทยากร ขอใหไปหารือกันอีกครั้งวา ตองมีคําหนาชื่อหรือไม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ตนเองทํางานครั้งแรกใน
มหาวิทยาลัยเปนลูกจางสถาบันไทยคดีศกึ ษา ขอสอบถามวา บุคคลใดคือ ผูอํานวยการคนแรกของสถาบันไทย
คดีศึกษา
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษากลาววา พันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา
2. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวที่ไมกลาว

- 37 เองเพราะ พันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา คือ ผูอํานวยการคนแรกของสถาบันไทยคดีศกึ ษา เปน
เรื่องที่เลากันมาวา ผูที่เบื้องหลังการกอตั้งสถาบันไทยคดีศึกษามีอยูด วยกันหลายคน ซึ่ง พันเอกหญิง ดร.นิ
ออน สนิทวงศ ณ อยุธยา เปนคนหนึ่ง อาจจะเปน 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 แตพันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ
อยุธยา รับภาระเปนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ขอทวงติงมีอยูขอ เดียวคือ หากผูอยูเบื้องหลังการกอตั้ง
สถาบันไทยคดีศึกษามีอยู 3-4 คน แตตั้งชื่อ ศาสตราจารย หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช ทานเดียว และเหตุ
ใดไมตั้งชื่อผูอาํ นวยการคนแรกของสถาบันไทยคดีศกึ ษา
ประธานกลาววา เขาใจวา พันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา ก็นายกยอง ซึง่ มี
ศิษยเกาคณะศิลปศาสตรจัดงานให พันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา ก็ไดไปรวมดวย และตนเองยัง
ไปพบปะพูดคุยกับ พันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา โดยขอเท็จจริงแลว ศาสตราจารย หมอม
ราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช มีความสัมพันธกับ มธ. หลายมิติ นอกจากเรื่องไทยคดีศึกษาแลว ไดมาสอนวิชา
TU ตั้งแตชว งแรก ๆ
3. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา กรณีนี้เกี่ยวของ
กับการที่ไดรบั ยกยองจาก Unesco เรื่อง 100 ป ชาตกาลหรือไม
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษากลาววา เปนเหตุผลหนึ่งที่จะตั้งชื่อหองเปนชื่อ
ศาสตราจารย หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช เพราะในป 2554 จะครบรอบ 100 ป ของ ศาสตราจารย
หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช
ประธานกลาววา เปนเรื่องที่สัมพันธกับที่ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยลาํ ปาง กลาวดวย
4. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา สถาบันไทยคดีศกึ ษาตั้ง
กอนที่ ศาสตราจารย หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช จะเปดวิชาอารยธรรมไทย เพราะฉะนัน้ พันเอกหญิง
ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา เปนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา อาจจะ 4-5 ป และศาสตราจารย
หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช จึงมาสอนวิชารยธรรมไทยหลังจากนัน้ หลังจากตั้งสถาบันไทยคดีศึกษาไป
แลว 4 ป เพียงแตนักวิจยั สถาบันไทยคดีศกึ ษาทั้งหมดที่มบี ทบาทสวนใหญเปนลูกศิษย ศาสตราจารย หมอม
ราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช ในชวงป 2517-2519 แตในชวงป 2517-2519 สถาบันไทยคดีศึกษาไดตั้งขึ้นแลว
ประธานกลาววา การที่ตั้งชื่อหองนั้น ไมไดหมายความวา หองประชุมนั้นเปนของสถาบัน
ไทยคดีศกึ ษา หองนั้นเปนของ มธ. และกรณีศาสตราจารย หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช มีความผูกพันกับ
มธ. จึงขอตั้งชื่อหองประชุมนี้ สวนพันเอกหญิง ดร.นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา ขอฝากสถาบันไทยคดีศึกษาไป
พิจารณาดวยในโอกาสตอไป ใน มธ. เมื่อจะตั้งชื่อหองไมไดตั้งชื่อคนแรกที่ดํารงตําแหนง ไมไดใชหลักนี้
ทั้งหมด

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบตัง้ ชื่อหองประชุมชั้น 9 ตึกอเนกประสงควา

- 38 หองประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

7.2 เรื่อง พิจารณาโครงการ “วันสิ่งแวดลอมธรรมศาสตร”
ประธานแถลงวา มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องนี้ออกเพื่อนําไปหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหถอนเรื่องออกไป

7.3 เรื่อง การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 3 สถาบัน ระหวาง มธ. สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา
ดวยจะมีการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 3 สถาบัน ระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ตั้งแตเวลา
12.45 น. จะมีพิธีเปดการแขงขัน และในชวงเย็นตั้งแตเวลา 18.00 น. จะมีการเลี้ยงสังสรรค จึงขอเรียนเชิญ
ผูบริหารเขารวมการแขงขันในครั้งนี้
ประธานกลาววา เดิมจะไปรวมพิธีเปดการแขงขันดวย แตเพิ่งทราบจากนายมานิจ สุขสม
จิตร วา มธ. ไดรับรางวัลดูแลคนพิการดีเดนของประเทศไทย อธิการบดีตองไปรับรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งจะแจงอยางเปนทางการอีกครั้งหนึง่ วา มีการ
ชมเชย มธ. มากเรื่องการดูแลคนพิการ เพราะมีการรับคนพิการมากที่สดุ ในประเทศไทย ปจจุบนั รับปละ
56 คน 4 ป ประมาณ 200 กวาคน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

7.4 เรื่อง สกอ. จัดประชุมชีแ้ จง และการปรับระบบบริหารบุคคลขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต
ประธานสภาอาจารยแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งที่แลวมีเรื่องการเปลี่ยน
ระบบการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบซีมาเปนระบบแทง ขณะนี้
สกอ. ไดดําเนินการประชุมชี้แจงทั่วประเทศ จะจัด 5 ครั้ง ครั้งแรกไดจัดที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 โดยเชิญอธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล และเจาหนาทีฝ่ ายบริหารบุคคล จํานวน
500-600 คน ไปรวมฟง ครั้งที่สองจะจัดในสวนของภาคกลางและมหาวิทยาลัยทุกแหงในกรุงเทพฯ ครั้งที่สาม
จะจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่สี่จัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่หาจัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ในสวน
ของมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ไดมีการหาสถานที่ที่เหมาะสมบรรจุคนได

- 39 ประมาณ 1,000 คน หลายแหงแตประสบปญหาเรื่องหองประชุม ซึ่งในที่สุดพบวา มธ. ศูนยรังสิต เหมาะสม
ที่สุด จึงไดประสานไปยังสํานักงานจัดการทรัพยสินเพื่อขอใชศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิตที่เพิ่งทําเสร็จ
โดยไดเจรจาในเรื่องคาใชจายเบื้องตนไปแลวซึ่งทาง สกอ. ก็รับได จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบวา จะจัดใน
นาม มธ. โดยสภาอาจารยจะทําหนาทีใ่ นการดําเนินงานใหในนามมหาวิทยาลัย แตชื่อที่เปนเจาภาพรวมคือ
สกอ. มธ. และ ปอมท. โดยผูที่ชี้แจงเปนบุคลากรของ สกอ. ทั้งสิ้น มีนายโอภาส เขียววิชัย นายขจร จิตสุขุม
มงคล และศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ซึ่งจะมาเปนวิทยากรใน Section แรกดวย รวมทั้งสิ้นตาม
เปาหมายประมาณ 1,000 คน และไดใหโควตาสําหรับบุคลากร มธ. ประมาณ 100 คน หากมีทานใดสนใจเรื่อง
การปรับจากระบบปจจุบนั เปนระบบแทง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนขาราชการและผูที่เปนเจาหนาที่ฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษย ขอเชิญเขาฟงการชี้แจงไดรวมทัง้ ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและอธิการบดี หากทําไดอาจจะสงผูที่เกี่ยวของไปเขารวม จากการที่ไดไปรับฟงครั้งแรกที่
โรงแรมมิราเคิลแกรนด เห็นวาเปนสิ่งที่ดีมาก มีการลงรายละเอียดวา จะทําอยางไรในชวงเวลานี้ เพราะ
ประสบปญหาวา เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 แตมีการปรับเลื่อนเงินเดือนในเดือน
ตุลาคม 2553. ในปจจุบนั ตองเขาระบบแทงแลวจะทําอยางไร เพื่อที่จะใหเขาระบบ และจะทําอยางไรในการ
ออกคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีเทคนิคที่จะแนะนําใหดําเนินการในเรื่องนี้ไดอยางดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553 ในวันจันทรที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.55 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม
นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย ผูตรวจรายงานการประชุม

