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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2554
วันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2554
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
5. อาจารย ดร.สุปรีดี
ฤทธิรงค
แทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
6. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
7. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย คชตระการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
8. รองศาสตราจารย สวาท
แยมวงษศรี
แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ ประเสริฐสุข แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
14. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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 ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
22. ผูชวยศาสตราจารย ศิรินทร ใจเทีย่ ง
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
27. รองศาสตราจารย พรทิพย สัมปตตะวนิช แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางสาวแจมจันทร
นพบุตรกานต แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
30. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
33. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย ฉัตรนรินทร เมธีกุล แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
35. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
36. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
37. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
38. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
39. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
40. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
41. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
42. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
43. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
44. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
45. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
3. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
4. รองศาสตราจารย ดร.สุพงษ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
5. อาจารย ดร.ธเนศ
เมฆจําเริญ

-36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท
8. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา

ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
ประธานสภาอาจารย
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา
3. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ
4. นางสาวศิรพิ ร
5. นายสมพงษ
6. นายจักรชัย
7. นางอัจฉรา
8. นางสุพิณ
9. นางนุตรฮายาตี
10. นางสุกัญญา
11. นางสาวมยุลี
12. นายวรพจน
13. นายสมศักดิ์
14. นายอดิศร
15. นายภูมนิ าถ

ฐิรโฆไท
ฉิมออย
โชคชัยธรรม
อัญญณรงคกุล
กันบุญ
หิรัณยะวสิต
วีระสัมพันธ
หิรัณยะวสิต
โกศลศักดิ์
กรุดเงิน
สุดสระ
เนื่องอนงคกุล
ปฏิสังข
เพชรคุม
สวัสดี

ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. แตงตั้ง รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย สืบแทน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 19 มิถุนายน 2554 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มิถุนายน
2554

-42. แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชดุ ใหม จํานวน 14 ทาน ดังนี้
(1) ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
(2) ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา
(3) นายชวน หลีกภัย
(4) ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
(5) รองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร
(6) ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
(7) ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี
(8) นายมานิจ สุขสมจิตร
(9) ศาสตราจารย มารุต บุนนาค
(10) ดร.วีรวัฒน กาญจนดุล
(11) นายสุจริต ปจฉิมนันท
(12) ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี
(13) นายอภัย จันทนจุลกะ
(14) ศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
ในจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 14 ทาน มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิใหม จํานวน 2 ทาน คือ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ และศิษยเกา มธ. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และนายสุจริต ปจฉิมนันท อดีต
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเปนศิษยเกา มธ. คณะรัฐศาสตร และเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งแลว นายชวน หลีกภัย ซึ่งไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดขอลาออกจากตําแหนงดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จึงตองมีการสรรหาผูที่จะมาแทน
นายชวน หลีกภัย ซึ่งสาเหตุที่นายชวน หลีกภัย ลาออกกอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่เปนวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากยังมีปญ
 หาเรื่องการตีความทางกฎหมายวา ผูที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สามารถดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดหรือไม เพื่อไมใหเกิดปญหาการตีความดังกลาวขางตน
นายชวน หลีกภัย ไดขอลาออกกอนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได
ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งที่ประชุมมีความเปนหวงคือ การฝกซอมของบัณฑิต ที่

-5ผานมาทุกป จะพบวา คณะตาง ๆ มีการเวียนเจาหนาที่ที่ทาํ การฝกซอม ทําใหบณ
ั ฑิตอาจจะเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรไดไมดีเทาที่ควร ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทําการฝกซอมให อีกกรณี
หนึ่งคือ การฝกซอมที่ ศูนยรงั สิต เพราะมีหลายคณะที่ตองฝกซอมที่ศูนยรังสิต โดยเฉพาะคณะทางสาย
วิทยาศาสตร จึงมีความกังวลในเรื่องการจราจร ตองมีการหารือและเตรียมการในเรื่องนี้
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรสอบถามวา กรณีที่เคยสอบถามเกี่ยวกับการอานคํานําหนาชื่อ
บัณฑิต ในปนจี้ ะอานอยางไร
ประธานกลาววา ใหดําเนินการเหมือนเดิม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง บุคลากรคณะสหเวชศาสตรไดรับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
คณบดีคณะสหเวชศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญของคณะสหเวชศาสตร ไดรับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยจะเขารับพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การจัดงาน BOI Fair ป 2554
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยทาง BOI ไดกําหนด
จัดงาน BOI Fair ในหัวขอ “เทคโนโลยีสูอนาคต” ระหวางวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2554 และทาง BOI Fair ได
มอบพื้นที่ให มธ. จํานวน 36 ตารางเมตร ในอาคารชาเลนเจอรฮอลล จึงขอเชิญคณะตาง ๆ ที่มีผลงานและ
ตองการเขารวมในงานนี้ โดยติดตอมาที่ฝายบริหาร ศูนยรังสิต คาดวาจะมีผูเขารวมงานจํานวน 5 ลานคน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจัดงานเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิต
ผูแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา ในวันที่ 23 กรกฎาคม
2554 จะมีการเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยมี หมอมราชวงศปรีดิยาธร
เทวกุล เปน Keynote Speaker จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานไปรวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จดหมายขาวสํานักทะเบียนและประมวลผล ปที่ 4 ฉบับที่ 44 เดือนพฤษภาคม 2554
2. จุลสารขาวคณะศิลปศาสตร ปที่ 18 ฉบับที่ 198 เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2554

-63. TBS On the move ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
28 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 โดยกําหนดใหแกไขภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นั้น เนื่องจากไดพน กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงาน
การประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวาง
ขาราชการชวงที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2554)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรร
อัตรา/วงเงิน และการถัวจายวงเงินในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราวาขาราชการทุกกรณี คืนหนวยงานปละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑการ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย คือ
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนใหเต็มจํานวนวงเงินคาจางขั้น 13,450 บาท/เดือน หรือ 18,310 บาท/
เดือน แลวแตกรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนใหรอ ยละ 70 กรณีที่มีเศษ .50 ขึน้ ไปใหปดเศษเปน 1 หรือ
หนวยงานใด มีอัตราวางเพียง 1 อัตราใหคนื เต็มจํานวน วงเงินคาจางขัน้ 9,570 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณีเปนตําแหนงในสายวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงที่มหาวิทยาลัย
ขาดแคลน ไดแก ตําแหนงนิติกร นายแพทย พยาบาล บรรณารักษ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหนงอืน่
ที่ ก.บ.ม. จะกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมใหจดั สรรคืนเต็มจํานวน
4. หามมิใหหนวยงานนําอัตราที่ไดรับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกวาจํานวนอัตราที่ไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย

-75. กรณีหนวยงานจางเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหถัวจายวงเงินในการจางได แตตองไมเกิน
วงเงินคาจางทีไ่ ดรับจัดสรรตอเดือน และไมเกินจํานวนอัตราที่ไดรับจัดสรร โดยใหถวั จายวงเงินไดตาม
หลักเกณฑการถัวจายเงิน
ในการนี้งานอัตรากําลังไดตรวจสอบอัตราวางขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ระหวางวันที่
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2554 แลว มีอัตราวางขาราชการ ซึ่งเปนสายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา ดังนัน้ จึงเห็นควร
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแกคณะเศรษฐศาสตรตามเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด จํานวน 1 อัตรา เปน
วงเงินรวม 13,450 บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5769) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานประวัติศาสตรจีนหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของทางดานจีนศึกษา” และจาง นางกรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5769) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม.
อนุมัติเปนตนไป
(2) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5889) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานจิตวิทยา” และจาง นายพัฒนกิจ ชอบ
ทํากิจ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5889) โดยใหไดรับ
คาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
(3) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5600) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานจิตวิทยา” และจาง นายภาวิน มาลัยวงศ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5600) โดยใหไดรับคาจาง
ขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-8มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5816) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จาง น.ส.ภารดี เอี่ยมจิรกุล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5816) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.ภารดี เอีย่ มจิรกุล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 4904 – 4905) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโท – เอก ทางกายภาพบําบัดหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ” และจางผูไดรับคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท
โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท จํานวน 2 ราย คือ
- น.ส.รุงทิพย สุธีบุตร
อัตราเลขที่ 4904
- น.ส.สุดารัตน อภิบาลทวีสกุล
อัตราเลขที่ 4905
(2) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5775) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโท – เอก ทางเทคนิคการแพทยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
และจาง น.ส.ยอดหทัย ทองศรี เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (อัตรา
เลขที่ 5775) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-9มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสหเวชศาสตร จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 5 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอจาง
ทันตแพทยผูทําสัญญาชดใชทุนประจําปการศึกษา 2553 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 5 ราย อัตราคาจางขั้น 14,140 บาท โดยมีเงื่อนไข “ปริญญาทันตแพทยศาสตรและเปน
ทันตแพทยผูทําสัญญาชดใชทุน” ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป (วันที่รายงานตัวปฏิบัติ
ราชการ) ดังนี้
1. นายชวาล ผดุงลาภพิสิฐ
(อัตราเลขที่ 5233)
2. น.ส.ณัฐวรรณ วงศสุขเกษม (อัตราเลขที่ 5241)
3. น.ส.ณัฎฐา สุวัณณะศรี
(อัตราเลขที่ 5611)
4. น.ส.วิชญาภา มโนรักษ
(อัตราเลขที่ 5698)
5. น.ส.สิริภัทรา พัชนี
(อัตราเลขที่ 5864)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา กรณีนี้สวนใหญเปนวุฒิปริญญาโททั้งหมด ไมมีวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
กําลังจัดทําสถิติอาจารยปริญญาเอกวา มีการรับจํานวนเทาใด ประเด็นทีส่ อง วุฒิปริญญาโทเงินเดือนประมาณ
14,000 บาท แตรัฐบาลประกาศจะปรับเงินเดือนปริญญาตรีเปน 15,000 บาท ขอฝากคณบดีคณะตาง ๆ
ไปคํานวณเงินของคณะวา หากรัฐบาลประกาศใหปริญญาตรีบรรจุ 15,000 บาท ขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยทีเ่ งินเดือนยังไมถึง 15,000 บาท ยังไมทราบวารัฐบาลจะมีเงินสมทบใหหรือไม แตสิ่งที่คณบดีตอง
ไปพิจารณาคือ ลูกจางของคณะทีจ่ างอยู จะขึ้นเปน 15,000 บาทหรือไม ในสวนของมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว
ตองใชเงินเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 2 ลานบาท เฉพาะสวนของสํานักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 5 ราย ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติปรับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
เสนอขอปรับคาจาง น.ส.กรรณิกา รุงเจริญพงษ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่

- 10 5606) คาจางขัน้ 14,140 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 15,620 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 12 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.กรรณิกา รุงเจริญพงษ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย ประเภทชั่วคราว จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอจาง
Miss Wu Qing เปนพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงครูอาสาสมัครชาวจีน ประเภทชัว่ คราว
วุฒิปริญญาตรี โดยใหไดรับคาจางขั้น 10,000 บาท คาเชาบานเดือนละ 4,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2554 – 31 มีนาคม 2555 โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายจากรายไดของหนวยงาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Miss Wu Qing เปนพนักงานเงินรายได สายวิชาการ
ตําแหนงครูอาสาสมัครชาวจีน สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร (วุฒปิ ริญญาตรี) ตําแหนงเลขที่
5928 ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนงบุคลากร (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปน
ตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร เปนตําแหนงบุคลากร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจาง Ms. Mireia

- 11 Font Valcarcel เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบาน
เดือนละ 8,000 บาท ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Ms. Mireia Font Valcarcel เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กรณีนี้เปนการบรรจุในอัตราคาจางสูงกวา
วุฒิ 12 ขั้น คือ นายยุทธนา ตันติรุงโรจนชยั วุฒิปริญญาเอก เนื่องจากมีประสบการณในตําแหนงอาจารย และมี
ตําแหนงทางวิชาการคือ ผูชวยศาสตราจารย ทํางานดานการวิจัยและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาแลว
12 ป ตั้งแตป 2542 จนถึงปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
เลขที่ 5258 คาจางขั้น 18,310 บาท วุฒิปริญญาเอก ซึ่งเปนอัตรากลางของมหาวิทยาลัยใหกับคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อใชจางนายยุทธนา ตันติรุงโรจนชัย ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยใหรับคาจางขั้น
33,060 บาท ซึ่งสูงกวาวุฒิ 12 ขั้น ตามประสบการณ สําหรับเงินสวนที่เกินมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบพอกเงิน
สมทบใหเปนกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยจะขอตัด
อัตราเพื่อชดเชยการจัดสรรเงินที่พอกสมทบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนตัวอยางของการรับอาจารยปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกจาก University of Cambridge มหาวิทยาลัยยินดีที่จะสมทบเงินให หากคณะ
ตาง ๆ มีบุคคลที่มีความสามารถ ซึ่งบุคคลนี้เปนนักวิจยั ทีม่ ีความสามารถมาก มหาวิทยาลัยยินดีที่จะสมทบเงิน
ให และจะทําใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลงานเพิ่มมากขึน้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางนายยุทธนา ตันติรุงโรจนชัย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอดําเนินการ

- 12 ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5813) ขั้นปริญญาเอก เปน “ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จาง น.ส.วรรณรัตน รัตนวรางค เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5813) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 24,970 บาท สูงกวาวุฒิ 6 ขั้น เนื่องจากมี
ประสบการณการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 6 ป 9 วัน โดยคณะสาธารณสุขศาสตรขอใชเงิน
จากอัตราเลขที่ 5435 จํานวน 6,660 บาท พอกสมทบตําแหนงเลขที่ 5813 ซึ่งมีผลทําใหตําแหนงเลขที่ 5435 มี
วงเงินคาจางเหลือ 6,790 บาท (13,450 - 6,660 บาท) สําหรับอัตราคาจางขั้น 26,310 บาท ตามที่คณะสาธารณสุข
ศาสตรประสงคจะจางนั้น เปนคาจางที่สูงกวาเกณฑการจางสูงกวาวุฒิที่ ก.บ.ม. กําหนด คณะสาธารณสุขศาสตร
จะตองเปนผูรับผิดชอบสวนเกินเอง โดยอาจใชเงินของหนวยงานจายพอกสมทบจนกวาบุคคลดังกลาวจะพน
สภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.วรรณรัตน
รัตนวรางค เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย จํานวน 19 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) อนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย ขั้น 12,330 บาท
สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รวม 19 ราย
(2) ลําดับที่ 1, 8, 12 และ 19 ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงแพทย และผอนผันการ
ยื่นใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยบุคคลทั้ง 4 จะตองนํามายื่นภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน หลังจากที่
ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยในระหวางที่ยังไมไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหอาจารย
แพทยและแพทยพี่เลี้ยงเปนผูใหคําปรึกษาในการดูแลรักษาผูปวย และหากยังสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ไมได ใหขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.ม. เปนรายกรณีไป
(3) ทั้งนี้ ขอจางยอนหลัง ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2554 เปนกรณีพเิ ศษตามเหตุผลความจําเปนที่
ไดชี้แจงตามบันทึกโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0516.10/313 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 13 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงแพทย สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 19 ราย ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงทันตแพทย จํานวน 6 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) อนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงทันตแพทย ขัน้ 12,330
บาท สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รวม 6 ราย
(2) ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทันตแพทย และผอนผันการยื่นใบประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม โดยบุคคลทั้ง 6 จะตองนํามายื่นภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน หลังจากที่ไดรับการบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยในระหวางที่ยังไมไดใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใหอาจารยทนั ตแพทยและ
ทันตแพทยพี่เลี้ยงเปนผูใหคาํ ปรึกษาในการดูแลผูปวย และหากยังสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมไมได ให
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.ม. เปนรายกรณีไป
(3) ทั้งนี้ ขอจางยอนหลัง ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2554 เปนกรณีพิเศษตามเหตุผลความจําเปนที่
ไดชี้แจงตามบันทึกโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0516.10/314 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงทันตแพทย สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6 ราย ตามที่เสนอ

3.3.5 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 และมาตรา 72 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ไดบญ
ั ญัติให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป เมื่ออายุครบหกสิบป
บริบูรณ และจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนนั้ มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามี
ความจําเปนเพือ่ ประโยชนแกการสอนหรือวิจัยและมีความประสงคที่จะใหผนู ั้นรับราชการอยูตอไป
สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไป จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนนั้ มีอายุครบหกสิบหาป
บริบูรณได ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการ

- 14 ตอเวลาราชการไวตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 นัน้
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
ไดมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการพิจารณาเรือ่ งเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในสวนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ ส.ก.อ. หรือ ก.พ.อ. กําหนดใหเปนอํานาจของ
สภามหาวิทยาลัย และเพื่อใหการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2555 เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงไดจดั ทําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนหลักเกณฑเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ที่ผานมากรณีที่มีปญหาคือ อาจารยที่ขอตอ
เวลาราชการแลวไมไดรับการพิจารณา เห็นวาเรื่องนีน้ าจะกลับกัน คือ มหาวิทยาลัยตองเปนฝายรองขอ ไมใชให
อาจารยเปนผูข อตอเวลาราชการ วิธีการที่มหาวิทยาลัยทําในปจจุบนั ทําใหเปนปญหา ขอเสนอใหกลับวิธีการ
ดําเนินการในเรื่องนี้วา แทนที่จะใหอาจารยแตละคนมาขอตอเวลาราชการ ซึ่งเปนเรื่องที่ทําใหเสียศักดิ์ศรี หาก
ขอแลวไมไดรบั การตอเวลาราชการ ใหเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอใหตอเวลาราชการแตหากอาจารยไมขอตอก็
เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งปจจุบันมีจํานวนไมมากสําหรับอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ เห็นวากรณีนี้จะชวยทําให
การพิจารณาตาง ๆ ไมไปกระทบกับเรื่องอืน่ เพราะไมใชเปนเรื่องสิทธิที่จะไดตอเวลาราชการ แตเปนเรื่อง
มหาวิทยาลัยพิจารณาและอยูใ นคุณสมบัตทิ ี่กําหนดไวจึงจะตอเวลาราชการให ไมตองการใหเกิดเปนคดีความ
ขึ้นมาอีก มีความเขาใจวาเมื่อขอตอเวลาราชการแลวไมใหเพราะมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งขอเท็จจริงไมใชเชนนั้น
แตเปนเรื่องสิทธิในการที่จะเลือกหรือไมเลือกของมหาวิทยาลัย ประเด็นนี้คือ ตองการเสนอใหเปลีย่ นแปลง
วิธีการจากเดิมที่ใหผูที่ตองการตอเวลาราชการทําการสมัคร ซึ่งเรื่องตองผานกรรมการพิจารณา และไมทราบ
วาเรื่องนี้จะทําใหเปนปญหาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม แตเห็นวาที่ผานมาใหผทู ี่ตองการตอเวลาราชการทําการสมัคร
2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เดิมเกณฑที่ใชอยูซึ่งกําหนดโดย
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการชุดที่พิจารณาเรื่องการตอเวลาราชการ ไดระบุไวชัดเจนวา
เปนเรื่องที่คณะหรือหนวยงานเปนผูดําเนินการ และยังกําหนดแนวทางดวยวาจะตองมีการทําแผนพิจารณาและ
ทําแผนอัตรากําลังของคณะวา ในแตละสาขามีความขาดแคลนหรือไม เปนสาขาที่หาผูมาบรรจุแทนไดหรือไม
ในกรณีที่มีอาจารยเกษียณอายุราชการจากสาขานั้น และใชแผนอัตรากําลังของหนวยงานนี้เปนตัวกําหนดวา
คณะจะพิจารณาเสนอตอเวลาราชการใหกับอาจารยที่มคี ุณสมบัติครบหรือไม โดยขอเท็จจริงแลวหากพิจารณา

- 15 จากเอกสารและแนวปฏิบัติทผี่ านมา ไมใชเปนเรื่องที่ใหอาจารยทําเรื่องขอตอเวลาราชการเอง เพียงแตบาง
หนวยงานอาจจะใชวิธีตามทีร่ องอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดชี้แจงและมีความกังวล แตในแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการชุดศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ระบุไวชัดเจนวา คณะตองเปนฝาย
จัดทําแผนอัตรากําลัง แลวจึงมาพิจารณาวา ในสาขานั้น ๆ มีความขาดแคลนหรือไม และอาจารยทจี่ ะเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบและพรอมที่จะตอเวลาราชการ คณะควรจะตองดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะและเสนอเรื่องมาที่มหาวิทยาลัย โดยแนวทางการปฏิบัติจะเปนเชนนั้นอยูแ ลว
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําลัง
มีปญหาคือ ผูที่ตองการตอเวลาราชการตองเปนผูอาวุโสซึ่งทางภาควิชาและทางคณะจะไมเห็นดวย ซึ่งขณะนี้
อาจารยผูที่ขอตอเวลาราชการกําลังขอตําแหนงศาสตราจารยอยู และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหาผูที่ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยไดยากมาก จึงเกิดปญหาวาขณะนีก้ ําลังดําเนินการสองเรื่อง คือ ขอตอเวลาราชการเปน
กรณีพิเศษ แตการขอตําแหนงศาสตราจารยก็ยังไมทราบผลวา จะไดหรือไม หากเปนลักษณะเชนนีม้ หาวิทยาลัย
จะดําเนินการอยางไร เพราะขณะนี้ผูทดี่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยิกําลัง
จะหมดไป ผูทมี่ ีอยูก็จะมีชวงที่หางมากระหวางรองศาสตราจารยและผูช วยศาสตราจารย และตําแหนง
ศาสตราจารยก็ไมมี สวนทีเ่ หลือเปนอาจารยทั้งหมด นับจากนี้ 3 ป รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยของ
คณะจะหมดไป และหากไมตอเวลาราชการใหกับผูที่จะเกษียณอายุราชการ จะเปนปญหาตอ SAR และเรื่อง
อื่น ๆ ซึ่งเห็นดวยกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร เพราะเปนเรื่องสวนตัวบางอยางที่ผานกรรมการ
ภาควิชาและกรรมการประจําคณะไมได แตเปนผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะตองทําอยางไร
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรสอบถามวา สถิติของผูที่ขอตอเวลาราชการและถูกปฏิเสธมีจํานวน
เทาใด
ประธานตอบวา จํานวนไมถึง 10% คือ ประมาณปละ 1-2 คน ที่ไมไดรับการตอเวลาราชการ
เพราะ มธ. ถือหลักวา สวนใหญจะใหตอ แมเกณฑจะเขมงวดขึ้น แตโดยสวนใหญกจ็ ะตอเวลาราชการให เมื่อ
เปรียบเทียบกัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนัน้ เกือบจะไมมกี ารตอเวลาราชการเลย มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒก็ตอเวลาราชการไดยากมาก
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ทีผ่ านมาคณะกรรมการชุดที่มี
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร เปนประธาน ไดทําหนาทีใ่ นลักษณะยืดหยุนเต็มที่ โดยยึดตามความเห็นของ
ภาควิชาและคณะที่เสนอมา และพิจารณาจากคุณสมบัติทคี่ ณะระบุมาวา มีความครบถวนหรือไม ซึ่งไมเคยมี
ความเห็นที่แตกตางและไมเคยตรวจสอบแผนอัตรากําลังของคณะอยางจริงจัง และไมเคยไปสอบถามวา
ขาดแคลนหรือไม อยางไร ประเด็นที่สอง ในหลายกรณีบุคคลที่คณะเสนอขอตอเวลาราชการ 5 ป อาจมี
คุณสมบัติบางขอที่ยังไมครบ เชน ผลงานทางวิชาการทีย่ ังไมไดตีพิมพ แตหากคณะยืนยัน คณะกรรมการก็จะ
อนุโลมใหไปดําเนินการตีพมิ พ และขอสภามหาวิทยาลัยวา หากสามารถตีพิมพไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน
ก็จะอนุโลม ซึ่งเดิมกอนหนานี้ก็มีการถกเถียงกันวา คุณสมบัติเอกสารทางวิชาการทั้งหลายเปนคุณสมบัติใน
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ขณะที่ทําการตอเวลาราชการ สมัยที่ตนเองเปนกรรมการรวมในคณะกรรมการชุดนัน้ ไดเห็นวา คณะกรรมการ
ชุดดังกลาวไดทําหนาที่ดว ยความอะลุมอลวยที่สุด แตตัวเลขที่มีไมมากตามที่อธิการบดีไดกลาวไปเพราะคณะได
กลั่นกรองมาแลวชั้นหนึ่ง ตัวเลขที่มาถึงคณะกรรมการจึงมีไมคอยมากเทาใด
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา การทีข่ อตอเวลาราชการแลวไมไดรับการ
อนุมัติเปนการเสียหนาพอสมควร แตกรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวา หากภาควิชาและคณะกรรมการ
ประจําคณะไมอนุมัติใหตอเวลาราชการ ก็ตองกลับไปแจงผูที่ประสงคตอเวลาราชการใหเปลี่ยนความประสงค
เปนขอไมตอเวลาราชการ เพราะหากยังสงตอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวก็ไมไดรบั การตอเวลาราชการอีก
อาจจะทําใหเห็นวาอาจารยผูนั้นไรคาเกินไป จึงสอบถามอาจารยทานนั้นเปนการสวนตัววา หากเปนลักษณะนี้
จะขอตอเวลาราชการหรือไม จึงไดมีการเปลี่ยนความประสงคเปนไมขอตอเวลาราชการ ซึ่งจะมีขนั้ ตอนนี้ที่ไมมี
บุคคลใดทราบ เพราะจะสอบถามภายในคณะ หากมหาวิทยาลัยเครงครัดกับกฎเกณฑในสวนนี้มากก็ไมกลาสง
อาจารยทานนัน้ มาเพื่อพิจารณา เพราะหากไมไดรับการอนุมัติใหตอเวลาราชการก็จะเปนเรื่องที่ไมดี เพราะ
อาจารยดังกลาวไดใหความชวยเหลืองานมหาวิทยาลัยมาก และขณะนี้ไดจางอาจารยดงั กลาวเดือนละ 25,000
บาท เพื่อทํางานใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่ไมไดยุงเกี่ยวกับภาควิชา กรณีนี้เปนสวนที่
มหาวิทยาลัยจะไมทราบวา เหตุใดเรื่องจึงไมถูกสงตอมาที่มหาวิทยาลัย ลักษณะนี้เกิดขึ้นเปนประจํา และตอไป
จะเกิดอีกมาก เพราะมีอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการจํานวนมาก ระหวางนี้จะเกษียณอายุราชการปละ 4-5 คน
และผูอาวุโสจะหมดไปในทีส่ ุด โดยจะเหลือเพียงรุนอายุ 40-50 ป
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ขอเสนอใหเปลีย่ นวิธีการ โดยใหทุกอยาง
เริ่มจากภาควิชา ไมใชเริ่มจากคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งแผน 4 ป ทําเพียง 4 ปกจ็ บ แตภาควิชาตองไปพิจารณา
วา มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและภาควิชามีความเห็นอยางไรในเบื้องตนวาอาจารยคนนี้สมควรใหตอ
เวลาราชการหรือไม ไมใชเปนเรื่องที่ใหมาสมัครและภาควิชาจะเห็นควรหรือไมเห็นควร ซึ่งเปนเรื่องที่เสีย
เกียรติ หากภาควิชาเห็นวาไม แตคณบดีเห็นวาสมควร ใหหารือกันใหจบเสียกอน เพราะเมื่อเรื่องมาถึง
มหาวิทยาลัยแลวมหาวิทยาลัยจะไมคอยเห็นแตกตางจากคณะ สวนใหญคณะจะเปนผูใชเพราะฉะนั้นหากคณะ
เห็นอยางไร มหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาไปตามนั้น และเห็นวาเมื่อมีชื่อเสนอมาและคณะไมใหผาน ก็ไมปรากฎ
ชื่อวาเปนผูที่ขอตอเวลาราชการ ซึ่งก็จะจบไปในชั้นนี้ แตเมื่อเรื่องขอตอเวลาราชการ มาถึงมหาวิทยาลัย แตคณะ
ไมอนุมัติ เห็นวาเปนเรื่องที่ไมดี หากพิจารณาในแงนี้ ขอใหจบในคณะกอนและหากคณะมีปญหา จึงเสนอมาที่
มหาวิทยาลัยวากรณีนี้มีปญหาจริง แตหากยอมรับไดกจ็ บ ที่ผานมาเปนกรณีขอตอเวลาราชการและคณะไมให
จึงกลายเปนเรือ่ งพิพาท
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ตัวหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเปนไป
ตามที่ระบุไววา ใหคณะเปนผูดําเนินการ เพียงแตในทางปฏิบัติตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
หรือคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกลาวไป เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในบางคณะ แตกรณีนนั้
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ใหอาจารยเปนผูสมัคร แตระบุวาใหคณะหรือภาควิชาไปทําแผนอัตรากําลัง พิจารณาความจําเปน ความขาด
แคลน และจํานวนบุคลากรที่จะสามารถไปเลือกสรรมาบรรจุใหมไดในกรณีที่มีผูเกษียณอายุราชการ หากเปน
สาขาวิชาที่ไมมีปญหา ก็ไมจาํ เปนที่จะตองดําเนินการพิจารณาตอ กรณีนี้คือหลักเกณฑและเงื่อนไข ซึ่งเปนไป
ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดกลาวไปแลววา ใหคณะเปนผูดําเนินการ ไมไดใหตัวอาจารยที่
มีคุณสมบัติครบมาสมัคร เพื่อไมใหมีปญหาขอใหคณะไปพิจารณา แนวปฏิบัติที่ภายในคณะ ขอใหยึดตาม
เงื่อนไขหลักเกณฑนี้ ซึ่งหากยึดตามเงื่อนไขหลักเกณฑนี้จะไมมีปญหา
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับไปพิจารณา หากจะ
เขียนเรื่องใดใหชัดเจนขึ้นก็ขอใหไปเพิ่มเติม โดยไมตองนํากลับมาเสนอ ก.บ.ม.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2555 และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรบั ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป

3.3.6 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวุฒิการจางและกําหนด
เงื่อนไขการจาง
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) เปลี่ยนแปลงวุฒิการจางจากเดิม “วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางจิตวิทยา” เปน
“วุฒิปริญญาตรีเกียรตินยิ ม หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก”
(2) กําหนดเงื่อนไขการจางกรณีของผูสมัครวุฒิปริญญาตรีจะตองเปนผูท ี่มีใบประกอบ
โรคศิลปะ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
ทั้งนี้ เพื่อเปนการแกไขปญหาขาดแคลนอาจารยและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่
สภาวิชาชีพกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวุฒิการจาง และกําหนดเงื่อนไขการจาง ของ
คณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.7 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย) เสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
(1) ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน
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1.1 สํานักงานบริหารศูนยลําปาง ยกสถานะเปนสวนราชการระดับกอง โดยแบงสวน
ราชการออกเปน 3 งาน ไดแก (1) งานบริหารและอาคารสถานที่ (2) งานคลังและแผน (3) งานบริการการศึกษา
และกิจการนักศึกษา โดยตัดงานบริหาร ศูนยพัทยา ไปสังกัดกองงานศูนยรังสิต
1.2 กองงานศูนยรังสิต เดิมมี 4 งาน เพิม่ งานบริหาร ศูนยพัทยา อีก 1 งาน รวมเปน
5 งาน
1.3 กองกลาง ยังคงมี 4 งานตามเดิม แตปรับเปลี่ยนชื่องานและหมวดใหสอดคลองกับ
ภาระงานทีเ่ ปลี่ยนแปลง
1.4 สํานักงานวิเทศสัมพันธ เดิมมี 2 งาน เพิ่มงานขอตกลงความรวมมือและพิธีการอีก
1 งาน รวมเปน 3 งาน และปรับเปลี่ยนชือ่ 2 งานเดิม เพื่อใหสอดคลองกับภาระงาน
(2) กําหนดเรียกชื่อหนวยงานเปนการภายใน เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานและสถานที่ตั้ง
หนวยงาน จํานวน 3 หนวยงาน ดังนี้
2.1 กองงานศูนยรังสิต
ชื่อภายใน “ กองบริหารทั่วไป”
2.2 กองกลาง
ชื่อภายใน “ กองบริหารทาพระจันทร
2.3 สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต ชื่อภายใน “ สํานักงานบริหารศูนยรังสิต”
ทั้งนี้ ชื่อหนวยงานที่กําหนดเรียกเปนการภายใน ใหใชเรียกเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เทานั้น กรณีทตี่ องติดตอกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหใชชื่อที่เปนทางการตามเดิม
(3) ขอเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดโครงสรางสํานักงาน
อธิการบดี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยสอบถามวา กรณีนี้หวั จดหมายตองแบงออกเปน
สองประเภทใชหรือไม เชน หนังสือภายในตองใชกองบริหารทาพระจันทร แตหนังสือภายนอกตองใชกองกลาง
ประธานกลาววา ขอใหไปหารือรายละเอียดเปนการภายใน
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ในสวนของงานบริหารอาคารสถานที่ ซึ่งมี
การเปลี่ยนชื่อหมวดภายใน จากหมวดหอประชุม หองประชุม เปน หมวดบริหารอาคารสถานที่ ซึ่งจะดูแลเรื่อง
สนามกีฬาและอาคารกิจกรรมนักศึกษา จึงตองการใหขอ ความชื่อครอบคลุมทั้งหมด
3. ประธานสภาขาราชการกลาววา กรณีหมวดศูนยขอมูลขาวสาร ชื่อที่เปนทางการคือ ขอมูล
ขาวสารของราชการ ตองเติมคําวา ราชการ เพราะในนิยามตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารหมายถึง ขอมูล
ขาวสารของราชการ

- 19 4. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อเชนนี้ ในขอบังคับฯ ควร
ใชชื่อใด เพราะในระเบียบยังใชชื่อกองกลางเชนเดิม ซึ่งมีกฎหมายรองรับ ประเด็นทีส่ อง ในขอบังคับฯ ขอ 5 (1)
และ (2) สํานักงานตรวจสอบภายในจะหายไป ซึ่งขอบังคับฯ เดิมก็ไมมสี ํานักงานตรวจสอบภายใน จะขอเสนอ
วาเมื่อมีการแกไขขอบังคับฯ แลว ตองการใหเพิ่มเติมสํานักงานตรวจสอบภายในไปในขอ 5 (2) เนื่องจาก
ขอบังคับฯ นี้เปนขอบังคับฯ เรื่องการจัดตัง้ โครงสรางสํานักงานอธิการบดี สํานักงานตรวจสอบภายในจะไดเปน
ลักษณะกองทีถ่ ูกตองตามกฎหมายและมีกฎหมายรองรับ
5. ประธานสภาขาราชการกลาววา เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานและสถานที่ มีหมวดพิธีการ
ซึ่งงานบริหารอาคารและสถานที่รับมาจากงานประชุม เดิมมอบหมายให 9 ขอ ซึ่งเกี่ยวของกับพิธีการศาสนา
ทั้งหมด แตในภายหลังไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น คือ งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ และงานอาจารยปว ย อึ๊งภากรณ
ซึ่งงานนี้เปนงานของมหาวิทยาลัย แตสถานที่ตั้งอยูที่ศูนยรังสิต เพราะฉะนั้นงานนี้ควรจะไปอยูที่ศนู ยรังสิต
เห็นวางานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ และงานอาจารยปวย อึ๊งภากรณ ควรจะไปขึ้นอยูก ับรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต ปกติทางทาพระจันทรจะเปนผูดแู ล ตั้งแตจดั ตัง้ งบประมาณ พิธีการศาสนา แตเมื่อตองไปนิมนตพระ
ก็ตองใหทางศูนยรังสิตเปนผูน ิมนตพระมาทําพิธี
ประธานกลาววา กรณีนี้ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต รับไปพิจารณา
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ทางสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตจะดูแล
อนุสรณสถานปรีดี พนมยงค ดวย ซึ่งในโครงสรางใหมนั้นไมมี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงาน
อธิการบดี และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

3.3.8 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใน
สํานักงานเลขานุการคณะ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) อนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร
โดยการปรับเปลี่ยนชื่องาน จํานวน 2 งาน ดังนี้
1.1 เดิมงานบริการการศึกษา เปน “งานวิชาการและวิจยั ”
1.2 เดิมงานบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เปน “งานมาตรฐานการศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ”
(2) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 20 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เลขานุการ คณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.9 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการในสํานักงานเลขานุการสถาบัน
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) อนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการ สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา จากเดิม 2 งาน คืองานบริหารและธุรการ และงานบริการวิชาการ เปน 3 งาน โดยเพิ่ม งานคลังและพัสดุ
(2) อนุมัตกิ ําหนดตําแหนง “หัวหนางานคลังและพัสดุ” โดยกําหนดจากอัตรากําลังที่มีอยู
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เลขานุการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.3.10 เรื่อง ขออนุมัตใิ หขาราชการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กรณีนี้เปนการขออนุมัติใหขาราชการเขา
รวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําปงบประมาณ 2555 จะขอเสนอดังนี้
(1) ขออนุมัติใหขาราชการเขารวมมาตรการรวมทั้งสิ้น 27 ราย แบงเปนขาราชการ สายวิชาการ
จํานวน 7 ราย สายสนับสนุนวิชาการจํานวน 20 ราย
(2) ขออนุมัติใหใชจายเงินเกินจํานวนวงเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของผูเขารวมมาตรการ
ทั้งนี้ไดรับการยืนยันจากกองแผนงาน และกองคลังแลววา ไมกระทบและไมกอใหเกิดปญหาทางการเงิน
(3) พิจารณากรณีขาราชการขอเขารวมโครงการจํานวน 1 ราย ซึ่งหนวยงานตนสังกัดมี
ความเห็นไมอนุญาต
(4) ในระหวางที่หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของยังดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครไมแลวเสร็จ เห็นควรเสนอขออนุมัติเปนหลักการไว หากตรวจสอบพบวา ขาราชการ
ผูใดขาดคุณสมบัติ ใหถือวาหมดสิทธิเขารวมโครงการ โดยไมตองนําเรื่องเขาที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 21 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ประเด็นอื่นคงไมมีปญหา คงมีปญหาในกรณีของนางสุกัญญา
นทีรัยไทวะ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตรมีปญหาเกีย่ วกับผูเชีย่ วชาญ
ทางดานการเงิน จึงอนุมัตใิ หเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดปละหนึ่งคน ไดมกี ารตกลงกันแลววา จะใหเขา
รวมโครงการในครั้งตอไป ซึ่งไดมีการหารือกันแลว
2. ประธานกลาววา คณะเศรษฐศาสตรมีบุคลากรที่เขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
จํานวนสองคน กรณีนี้จึงอนุมัติใหหนึ่งคน
3. ประธานสภาขาราชการกลาววา นางสุกญ
ั ญา นทีรัยไทวะ ไดขอรวมโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดครั้งนี้เปนครั้งที่สองแลว ไมตอ งการโตแยงกับคณะเศรษฐศาสตรที่ไมอนุมัติ แตกรณีกอนหนานีค้ ือ
นายสุธี เทศทิม สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ไดขอรวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเปนจํานวนสองครั้งก็ไมได
รับการอนุมัติ จึงตองการคําอธิบาย ซึ่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตรก็ไดอธิบายเหตุผลแลววา คณะเศรษฐศาสตร
อนุมัติปละหนึง่ คน แตไดรับทราบขอมูลวา ป 2555 จะไมมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ซึ่งไมทราบวาเรื่อง
จริงเปนอยางไร เพราะรัฐบาลไดกําหนดโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดไว 5 ป เมื่อครบ 5 ป ก็จะมีการทบทวน
อัตรากําลังภาครัฐวา มีจํานวนประมาณ 250,000 คน และจะไมมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ไมทราบวา
รัฐบาลใหมจะมีโครงการนี้หรือไม หากไมมี นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ ก็จะยิ่งรูสึกไมดี เนื่องจากขอแลวไมไดรับ
การอนุมัติ และในปที่ผานมาก็มีเหตุผลเดียวกันคือ ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญดานการเงินและหาบุคลากรมาทดแทน
ไมได กรณีเชนนี้มีคณะอื่นหรือไมที่ขอเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดแลวไมไดรับอนุมตั ิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีนายสุธี เทศทิม เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภายในหนวยงาน ไดมีการติดตอกันทางโทรศัพทเมื่อสองเดือนที่ผานมาและกลาววา หากตนเองเปนคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตรคงไมออกไป กรณีของนางสุกัญญา นทีรัยไทวะ ก็ไดมกี ารหารือกันแลว และมีความยินดีทจี่ ะ
ทํางานตอไป
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา กรณีขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผลที่ไดเสนอเรื่องไป รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยทราบ
ขอมูลหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา การถอนเรื่องของโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดมี 3 กรณีดว ยกัน กรณีแรกเปนเรื่องที่ทางหนวยงานไปหารือกันและมีการถอนเรื่องออกใน
กําหนดเวลา กรณีนี้จะถูกตัดออกจากบัญชี กรณีที่สอง หากหารือกันแลว แตเจาตัวไมถอนเรื่องก็จะปรากฎใน
รายชื่อผูประสงคขอรวมโครงการฯ กรณีทสี่ าม หากหารือกันในภายหลังจากที่ทําเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว
ตองมีการประกาศออกไปกอนแลวจึงไปถอนออกในภายหลัง กรณีทสี่ อบถามมาไมสามารถแกไขไดทันจึงตอง
ประกาศออกไปกอน แลวทําประกาศอีกฉบับหนึ่งเพื่อทีจ่ ะยกเลิกเฉพาะรายไป

- 22 ประธานกลาววา กรณีของสํานักทะเบียนและประมวลผลจะไดตามทีต่ องการคือ ไมเขารวม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
5. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา สําหรับการจัดสรรอัตราคืน ขอใหเปนไป
ตามที่เคยปฏิบัติคือ มหาวิทยาลัยไดคืนมาจากสํานักงบประมาณเมื่อใดก็จะทําการจัดสรรคืนให กรณีนี้ตามที่
ทราบกันก็จะมีความลาชาอยูบาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติใหขา ราชการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารวิชาการ
4.1 เรื่อง รายงานขอมูลการสงผลสอบของหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผลไดมีบันทึกรายงานการ
สงผลสอบของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2553 พรอมทั้งเสนอบันทึก
ชี้แจงสาเหตุการสงผลสอบลาชาของอาจารยผูสอนมาพรอมนี้ ฝายวิชาการพิจารณาแลว ขอรายงานขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการสงผลสอบรอบสุดทายของรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ คือ สิ้นสัปดาหที่ 8 ของวันเปดภาคภาคการศึกษาถัดไป ยกเวน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร เปนสิ้นสัปดาหที่ 12 ของวันเปดภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งกําหนดสงผลสอบรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ทุกคณะครบกําหนดสงผลสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 และระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร ครบกําหนดสงผลสอบวันที่ 20 มิถุนายน 2554
2. รายวิชาที่คณะสงผลสอบลาชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 มีทั้งสิ้น 4 วิชา ดังนี้
หนวยงาน/ รายชื่อ
คณะศิลปศาสตร
1. รศ. ดร.ทิพาวดี
เอมะวรรธนะ
(อาจารยพิเศษภายนอก)

รายวิชา
(sec)

จํานวน
นศ.

PC 661

5

ลาชา
(วัน)

สาเหตุ/คําชี้แจง

ยังไมสง คณะชี้แจงอยางไมเปนทางการวา อาจารยผูสอน
แจงวามีปญหาเรื่องสุขภาพ

- 23 หนวยงาน/ รายชื่อ
คณะวิทยาศาสตรฯ
2.. อ.ดร.ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน
(อ.ประจําขาราชการ)
3. รศ.โรจน คุณอเนก
(อ.ประจําขาราชการ)

กองบริการการศึกษา
4. อ.ดร.ชัยวัฒน บุนนาค
(อาจารยพิเศษภายนอก)

รายวิชา
(sec)

จํานวน
นศ.

ลาชา
(วัน)

สาเหตุ/คําชี้แจง

ES 336
(650101)
ES 426
(650101)

3

1

3

1

อาจารยผูสอนทั้งสองทานสงคะแนนใหคณะเมื่อ
วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554 คณะสงคะแนนให
สํานักทะเบียนและประมวลผลในวันจันทรที่ 23
พฤษภาคม 2554 ชวงบาย และสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ไดรับผลสอบ วันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2554 เวลา 11.25 น. ความลาชาจึงเปน
เรื่องของการเดินทางของเอกสาร มิใชเปนการสง
คะแนนลาชาของอาจารยผูสอน

PE 245
(020001)
(040001)

วิชานี้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
11
10
เนื่องจากมีนศ.จํานวน 11 คน ขอจดทะเบียนวิชานี้
20
10
เพิ่มเปนกรณีพิเศษ หลังจากที่สอบกลางภาค
ไปแลว จึงทําใหตองมีการสอนชดเชยใหกับนศ.
ดังกลาว สงผลใหการวัดผลและสงคะแนนลาชา
ประกอบกับในภาคฤดูรอน/53 มีนศ.จดทะเบียน
เรียนมากถึง 107 คน
3. ตามมติ อ. ก. ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2546 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ สายวิชาการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งสงผลสอบลาชา หรือ สงไมครบถวน เกินกวาระยะเวลาที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลกําหนดในแตละภาคการศึกษา ดังนี้
3.1 กรณีเปนขาราชการสายวิชาการ จะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการ
สงผลสอบลาชาในแตละครั้งของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
(1) ผูสงผลสอบลาชาภาคการศึกษาที่ 1 ใหมีผลเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 เมษายน
(2) ผูสงผลสอบลาชาภาคการศึกษาที่ 2 ใหมีผลเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม
(3) ผูสงผลสอบลาชาภาคการศึกษาที่ 3/ฤดูรอน ใหมีผลเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม
3.2 กรณีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหเลื่อนคาจางไดไมเกินครึ่งขั้นสําหรับการ
พิจารณาผลปฏิบัติงานในรอบความดีนั้น (การเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม)
ทั้งนี้ กรณีที่อาจารยสงผลสอบลาชาติดตอกันตั้งแต 2 ภาคการศึกษา และไมไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตั้งแต 2 ครั้งติดตอกัน ใหหนวยงานตนสังกัดรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
3.3 กรณีเปนอาจารยพิเศษ ใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้

- 24 (1) ตั้งอาจารยประจํา เปนผูรับผิดชอบประจําวิชา หรือ
(2) ตั้งกรรมการตรวจขอสอบแทน หรือ
(3) งดเวนการเชิญอาจารยดังกลาวมาเปนอาจารยพิเศษ
ดังนั้น กรณีของอาจารยที่สงผลอบลาชาในภาค 2/2553 อาจารยประจําขาราชการผูสง
ผลสอบลาชา จึงพิจารณาตามขอ 3.1 (2) สําหรับอาจารยพิเศษ พิจารณาตามขอ 3.3 (3) โดยวิชาที่ยังไมสงผลสอบ
คณะควรเรงรัดดําเนินการติดตามอาจารยผูสอนใหสงผลสอบโดยเร็วดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีของรองศาสตราจารย ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ คณะศิลปศาสตร
ชี้แจงวา มีปญหาเรื่องสุขภาพ คณบดีคณะศิลปศาสตรจะงดเวนการเชิญอาจารยดังกลาวมาเปนอาจารยพิเศษ
หรือจะดําเนินการอยางไร
คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา รองศาสตราจารย ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ ไดสง ผลสอบ
แลวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 หากผลออกมาเปนเชนนี้คณะศิลปศาสตรจะงดเวนการเชิญ รองศาสตราจารย
ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ มาทําการสอน
2. ประธานกลาววา กรณีอาจารย ดร.ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน และรองศาสตราจารย โรจน
คุณอเนก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือวาเปนปญหาเรื่องการเดินทางของเอกสาร ซึ่งคงไมมีปญหาใด
สวนกรณีอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค มีปญหาใดจึงสงผลสอบลาชา
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา กรณีของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หากพิจารณาจากเอกสารทั้งหมด จะพบวาเกิดจากความไมนาํ พาที่จะสงใหทันกําหนด และกรณีนี้
ไมไดเกิดขึ้นครั้งแรก จึงตองการใหกําชับกับเจาหนาทีว่ า อาจารยไดสงผลสอบลวงหนา 3-4 วัน และคณบดีได
ลงนามในวันที่ไดรับเรื่อง แตเจาหนาที่ไมไดสงเรื่องมาที่สํานักทะเบียนและประมวลผลในทันที
ประธานกลาววา กรณีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ไมตองเสนอเขามาไดหรือไม เรื่องนี้พิจารณาแลวถือวาทันกําหนดเวลา เรื่องใดที่มีแนวทางปฏิบัติแลวไมตอง
เสนอเพื่อพิจารณาอีก กรณีนี้ถือวาทันกําหนดเวลาและเปนความผิดของเจาหนาที่ สวนกรณีของอาจารย
ดร.ชัยวัฒน บุนนาค จะใหตงั้ กรรมการตรวจขอสอบแทนหรืองดเวนการเชิญอาจารยดังกลาวมาเปนอาจารย
พิเศษ
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขอรับไปพิจารณาทั้งสองแนวทาง
4. อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร สอบถามวา ในกรณีของอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค จะใหงด
เวนการเชิญมาเปนอาจารยพเิ ศษใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนไี้ ดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณา ซึ่งจะตั้ง
กรรมการตรวจขอสอบแทน หรืองดเวนการเชิญอาจารยดังกลาวมาเปนอาจารยพิเศษ โดยแบงเปนสองเรื่อง

- 25 เปนไปตามเกณฑอยูแ ลว
อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร กลาววา ในสวนของวิชา PE 245 ที่อาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค
รับผิดชอบเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความเปนพลเมืองที่ดี และอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค ไดชวยสอนใน
วิชา TU 100 ดวย ขอใหพิจารณากรณีนี้อีกครั้งหนึ่ง เพราะอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค เปนสวนสําคัญในการ
สอนวิชา TU 100
ประธานกลาววา การอางวามีภาระงานสอนมาก จึงตรวจขอสอบไมทัน เหตุผลนี้ไมควรอาง
ได หนาที่ของอาจารยนอกจากสอนหนังสือแลวตองตรวจขอสอบใหทนั และระยะเวลาในการตรวจขอสอบ
คอนขางมาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรใหเวลาตรวจขอสอบ 7 วัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเวลา
ตรวจขอสอบ 1 เดือน แต มธ. ใหเวลาตรวจขอสอบ 2-3 เดือน เห็นวาไมนาเปนเหตุผลสําคัญ ยกเวนกรณีเจ็บปวย
ซึ่งเรื่องนี้จะไมนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งและจะใหเปนไปตามเกณฑนี้ ยกเวนเมื่อมหาวิทยาลัยมีมติอยางใดอยาง
หนึ่ง และหากอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค ไมเห็นดวย ใหทําการอุทธรณเชนเดียวกับกรณีคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชนไดเคยทํากอนหนานี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
(1) กรณีงดเวนการเชิญอาจารยดังกลาวมาเปนอาจารยพเิ ศษ คือ รองศาสตราจารย ดร.ทิพาวดี
เอมะวรรธนะ คณะศิลปศาสตร
(2) กรณีอาจารย ดร.ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน และรองศาสตราจารย โรจน คุณอเนก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากเปนความลาชาของเอกสาร จึงถือวาเปนการสงทันกําหนดเวลา
(3) กรณีอาจารย ดร.ชัยวัฒน บุนนาค ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไป
พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง สรุปผลการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน มธ. ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2554
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแถลงวา กรณีนี้เปนการนําขอมูลของป 2553 ใน
การรับเขานักศึกษาทั้งหมดมาใหพจิ ารณาเพื่อที่จะใหเห็นตัวเลขบางอยาง เชน ตัวเลขรวมในเรื่องการรับเขา หาก
พิจารณาในเอกสารประกอบการประชุมพบวา มีการสละสิทธิในระบบ Admissions คอนขางมากจํานวน 500600 คน ในป 2554 จะมีทั้งระบบ Clearing House ในระบบรับตรงและตัดสิทธิในระบบ Admissions ดวย ยัง
ตองรอพิจารณาวา กรณีนี้จะเปนอยางไร สวนการรับตรงไมคอยมีปญหา ยกเวนคณะพยาบาลศาสตรที่จํานวน
ตัวเลขหายไปคอนขางมาก สวนภาพรวมตัวเลขระหวาง Admissions และการรับตรงของ มธ. ก็ยังอยูในระดับที่
เทากันคือ 45% โดยมีโครงการขยายโอกาสอีก 10% สวนตัวเลขของคณะตาง ๆ จะอยูในเอกสารประกอบการ
ประชุมหนา 8 ขอใหคณบดีคณะตาง ๆ พิจารณาวาเปนอยางไร เพื่อทีจ่ ะไดเตรียมการสําหรับรอบปการศึกษา

- 26 หนา ซึ่งจะเริ่มการรับตรงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีนี้เปนเรื่องรายงานผลที่เกิดขึน้ คณะเศรษฐศาสตรเอง
ก็มีนักศึกษาลาออกไปจํานวน 30 กวาคน เมื่อขึ้นชั้นปที่ 2 เพื่อไปสอบใหม เพราะฉะนั้นสถิตินี้เปนเรื่องที่ตอง
รายงานดวยเพราะตองการทราบขอมูล บางครั้งก็มีการยายจากคณะเศรษฐศาสตรไปคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี โดยสวนรวมไมมีปญหา แตมีบางคนที่ยายไปมหาวิทยาลัยอืน่ หากเปนไปไดตองการทราบวา นักศึกษาที่
ยายออกไปเปนเพราะเหตุใด เพื่อที่จะสามารถปองกันไดในอนาคตมิฉะนั้นนักศึกษาจะหายไปเรื่อย ๆ
ประธานกลาววา ขอใหผูอาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลรับไปพิจารณา
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีการจัด
สอบ Admissions ในป 2554 และมีสวนแบงเงินที่เหลือจากการบริหารจัดการที่จะใหกบั มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในป
2554 มธ. ไดประมาณ 2,300,000 กวาบาท ตองการใหตดิ ตามในสวนทีส่ มาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยจะ
แบงใหกับ มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกองทุนโครงการ
นักศึกษาพิการ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยกองทุนโครงการนักศึกษาพิการ พ.ศ. 2548 ไดใชมาเปนระยะเวลา 5 ป แลว เพือ่ เปนการปรับปรุง
หลักเกณฑในการจัดสรรเงินกองทุนโครงการนักศึกษาพิการใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาพิการและโครงการ
นักศึกษาพิการมากขึ้น ทั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการนักศึกษาพิการใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ฝายการนักศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยกองทุนโครงการนักศึกษาพิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. ขอ 5 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนโครงการนักศึกษาพิการ จากเดิมเปน
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ขอเปลี่ยนเปนรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา และองคประกอบก็จะมี
บุคลากรที่เกี่ยวของกับนักศึกษาพิการเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงและลงตัวเพิ่มมากขึน้
2. แกไขวัตถุประสงคของกองทุนฯ โดยในวัตถุประสงคเดิมเขียนไว 5 ขอ คือ
(1) จัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแกนกั ศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ
(2) จัดสรรในการจัดซื้อ วัสดุ และครุภณ
ั ฑ เพื่อใหบริการแกนักศึกษาในโครงการนักศึกษา
พิการ

- 27 (3) จัดสรรเปนคาใชจายในการจางผูสอนเสริมวิชาตาง ๆ ใหแกนกั ศึกษาในโครงการนักศึกษา
พิการ
(4) จัดสรรเปนคาใชจายในการทําสื่อการเรียนรู
(5) จัดสรรเปนทุนสงเสริมวิชาการ เชน การอบรม สัมมนา ดูงาน และวิจัย
สวนที่ขอเพิ่มเติมใหม คือ
(6) จัดสรรเปนเงินเดือนใหแกเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานใหบริการและชวยเหลือนักศึกษาพิการ
ของศูนยบริการนักศึกษาพิการ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่งบประมาณคาตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม
เพียงพอ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา หากจะพิจารณาใหครบวงจร ควรจะมีเรื่อง
ของการหาอาชีพใหเมื่อจบการศึกษาแลว
ประธานกลาววา จะนําเรื่องนี้ไปหารือกับรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
2. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ประเด็นแรกอธิการบดีไดมอบหมายอยูแลววา จะเปนรอง
อธิการบดีฝายใดที่จะเปนผูดแู ล หากไปกําหนดเชนนี้ไมแนใจวา จะทําใหเปนขอจํากัดหรือไม ประเด็นที่สอง ใน
คํานิยามควรจะระบุวา ผูปฏิบัติงานหมายถึงบุคคลใด เพราะนักศึกษาพิการตองการความชวยเหลือจากหลาย ๆ
สวน เชน สํานักหอสมุด ซึ่งนักศึกษาพิการตองไปใช Facility หลายสวน ควรจะกําหนดเปนคํานิยาม Definition
ในระเบียบฯ วา เปนอยางไร สําหรับผูปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาพิการ
ประธานกลาววา ประเด็นที่สองจะรับไปพิจารณา สวนประเด็นแรกการเปลี่ยนเปน
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา ไมมีปญหา เพราะปกติก็เปนรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาอยูแ ลว ไมได
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายอื่นไปดูแลในเรื่องนักศึกษาพิการ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกองทุน
โครงการนักศึกษาพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในขอ
รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 42 หนวยงาน ประกอบดวย

- 28 1.1 กลุมหนวยงานที่ถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
จํานวน 24 หนวยงาน นําสงงบการเงินครบถวนแลวทั้ง 24 หนวยงาน
1.2 กลุมหนวยงานที่มีระเบียบกําหนดเปนการเฉพาะของหนวยงาน จํานวน
18 หนวยงาน
1) หนวยงานทีค่ รบกําหนดการนําสงงบการเงิน
ก. นําสงภายใน 60 วัน จํานวน 10 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 8 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 2 หนวยงาน
คือ ศูนยบริการการกีฬา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
ข. นําสงภายใน 90 วัน จํานวน 7 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 6 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 1 หนวยงาน
คือ วิทยาลัยสหวิทยาการ
2) หนวยงานที่ยังไมครบกําหนดการนําสงงบการเงิน
- หนวยงานทีย่ ังไมครบกําหนดการนําสงงบการเงิน เนื่องจากปดงวดบัญชีตาม
ปการศึกษา (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นําสงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554) จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2. งบการเงินโครงการบริการการศึกษา หนวยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ มธ.วาดวยโครงการ
บริการสังคมของหนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (นําสงภายใน 60 วัน) จํานวนทัง้ สิ้น 13 หนวยงาน รวม
62 โครงการ
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 61 โครงการ
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 1 โครงการ
คือ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาสตรีศึกษา (วิทยาลัยสหวิทยาการ)
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง โครงการ “บุคลากรสุขภาพดี 77 ป ธรรมศาสตร”
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เรื่องนี้เปนนโยบายของฝายบริหารมหาวิทยาลัยทีต่ องการให
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจาหนาที่ และอาจารย ไดออกกําลังกาย เปนนโยบายที่ไดแถลงไวกบั สภา
มหาวิทยาลัยวา ตองการจัดใหมีเรื่องนี้ ซึ่งไดมีการเปดตัวโครงการนี้ไปแลวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และจะ

- 29 ขอความรวมมือจากคณบดีคณะตาง ๆ วา ทุกวันพุธสัปดาหสุดทายของทุกเดือน ขอใหอนุญาตใหบคุ ลากรที่
ประสงคจะออกกําลังกายไดไปออกกําลังกายเดือนละหนึง่ ครั้ง เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ทางศูนยบริการการ
กีฬาไดวางระบบไววา จะตองมีการขออนุญาตที่คณะหรือหนวยงานตนสังกัดและไปลงทะเบียนที่จุดที่ไปออก
กําลังกาย ซึ่งทางศูนยบริการการกีฬาจะตรวจสอบวา ไปเลนกีฬาจริงหรือไม
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานการแกไขขอบังคับวาดวยการแตงตั้งกรรมการและคุณสมบัติของ
กรรมการประจําคณะ วิทยาลัยหรือแผนกอิสระ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ไดมีมติเห็นชอบรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงตัง้ กรรมการและคุณสมบัติของกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือ
แผนกอิสระ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ พิจารณาตอไปนั้น คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไดพิจารณารางขอบังคับดังกลาวแลว ขอเสนอความเห็นดังนี้
1. เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 มาตรา 32 มีวัตถุประสงคที่
จะเนนใหเปนเรื่องการบริหารภายในคณะเปนหลัก มิไดมุงไปที่บุคคลภายนอก
2. การที่มหาวิทยาลัยเสนอแกไของคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะในกรณีคณะที่ไม
มีภาควิชา หรือมีไมถึงสี่ภาควิชา โดยกําหนดใหแตงตั้งบุคคลภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยไมนอ ยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งนัน้ จะเปนการลักลั่นกับองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะใน
สวนคณะที่มีภาควิชา ตั้งแตสภี่ าควิชา
ฉะนั้น คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ มีมติมิใหแกไขใน
ประเด็นดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา กรณีนี้ไมใชเรื่องเนื้อหา แตเปนเรื่องกฎหมาย ซึ่งใหฝายกฎหมายพิจารณา
แลวเห็นวา การเขียนลักษณะนี้ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไมสามารถทําได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง รายงานการใชสาธารณูปโภคของ มธ. ทาพระจันทร ประจําปงบประมาณ

- 30 2554 ในรอบ 6 เดือน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายบริหาร ทาพระจันทร
ขอรายงานสรุปการใชสาธารณูปโภคของ มธ.ทาพระจันทร ในรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2554 ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปการใชไฟฟาของ มธ. ทาพระจันทร ในรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2554
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร จากมิเตอรการไฟฟา
นครหลวง เดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554
4,960,093
หนวย
(คาไฟฟาโดยเฉลี่ย 3.788 บาท/หนวย)
18,789,766.18 บาท/6 เดือน
(3.13 ลานบาท/เดือน)
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอืน่ ๆ
1.1 สวนธุรกิจ
213,385
หนวย
(รานคา , รานขายน้ํา)
808,302.38
บาท/6 เดือน
(2.69 แสนบาท/เดือน)
1.2 อาคารสวนกลาง
1,795,803
หนวย
(ไมรวมอาคารคณะตางๆ และสํานักหอสมุด) 6,802,501.76 บาท/6 เดือน
(1.13 ลานบาท/เดือน)
สรุปปริมาณการใชไฟฟา มธ.ทาพระจันทร (รวมทุกอาคาร) ในปงบประมาณ 2554
(เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554) มีปริมาณการใชไฟฟา 4,960,093 หนวย และในปงบประมาณ 2553
(เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม 2553) มีปริมาณการใชไฟฟา 5,222,126 หนวย ดังนั้นมีปริมาณการใช
ลดลง 262,033 หนวย รวมเปนเงินทั้งสิ้น (3.788 บาท/หนวย) 992,581.00 บาท/6 เดือน (เกาแสนเกาหมื่นสอง
พันหารอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) หรือ ลดลงรอยละ 5.03
อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุด 5 ลําดับแรกไดแก
1. อาคารสํานักหอสมุด
เปนจํานวนเงิน
4,527,561.54 บาท
2. อาคารอเนกประสงค 1
”
3,017,664.74 บาท
3. อาคารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
”
2,253,860.00 บาท
4. อาคารธรรมศาสตร 60 ป
เปนจํานวนเงิน
2,124,802.84 บาท
5. อาคารคณะนิติศาสตร
”
1,534,140.00 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารสวนกลางในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ 2554 มีปริมาณ
การใชไฟฟาลดลง 327,358 หนวย (3.788 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ 1,240,032.10 บาท (หนึ่งลานสอง
แสนสี่หมื่นสามสิบสองบาทสิบสตางค) หรือ ลดลงรอยละ 15.42 เนื่องจากมีการปดปรับปรุงในพืน้ ที่สวนกลาง
หลายจุด เชน อาคารธรรมศาสตร 60 ป ปดปรับปรุงชั้น 2-3 ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี อาคาร

- 31 อเนกประสงค1 ปรับปรุงชั้น 6 ของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร และอาคารอเนกประสงค 1 ปรับปรุงชั้น 2 ของ
ศูนยหนังสือ มธ. จึงมีปริมาณการไฟฟาลดลงเมื่อเปรียบเทียบในชวงเดียวกันของปที่แลว
ปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมของ มธ.ทาพระจันทร ในปงบประมาณ 2554 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 ปริมาณการใชไฟฟา ลดลง 262,033 หนวย (3.788 บาท/หนวย) คิดเปนเงิน
ประมาณ 992,581.00 บาท (เกาแสนเกาหมื่นสองพันหารอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) หรือลดลงรอยละ 5.03
เนื่องจากอาคารตาง ๆ มีการปดปรับปรุงในหลายพื้นที่ ทั้งสํานักงาน หองเรียนหองบรรยาย หองสมุด และศูนย
หนังสือ หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในหองพักอาจารย จากเดิมเปนเครื่องปรับอากาศตัวใหญ
แบบรวมศูนย ก็เปลี่ยนมาเปนแบบ Split type เบอร5 ซึ่งชวยลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาไดพอสมควร
แตแนวโนมการใชพลังงานไฟฟาที่ลดลงก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากเจาหนาที่ บุคลากร อาจารย
ตลอดจนนักศึกษา ยังขาดการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน ตัวอยางเชน
- หองพักอาจารยแตละคณะ บางครั้งเปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว
- หองสํานักงานธุรการ เปดไฟและเครื่องปรับอากาศทั้งหมด โดยที่มีจํานวนคนนอย
- หองเรียนหองบรรยายเปดไฟและเครื่องปรับอากาศ กอนและหลังการเรียนการสอนนาน
เกินไป
2. สรุปการใชน้ํามันของ มธ.ทาพระจันทร ในรอบ 6 เดือนปงบประมาณ 2554 (เดือนตุลาคม
2553 – เดือนมีนาคม 2554)
2.1 สรุปการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 จํานวน 6,158 ลิตร เปนเงิน 189,353.14 บาท และกาซ
NGV จํานวน302.16 กิโลกรัม เปนเงิน 2,536.54 บาท
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ NGV ของแตละหนวยงาน
ลําดับที่

หนวยงาน

1

กองกลาง

2

น้ํามัน
(ลิตร)

NGV
(บาท)

(กิโลกรัม)

(บาท)

4,132

129,994.70

302.16

2,536.54

สถาบันไทยคดีศึกษา

396

11,600.74

0

0.00

3

สถาบันทรัพยากรมนุษย

390

11,306.60

0

0.00

4

สํานักหอสมุด

1,240

36,451.10

0

0.00

6,158

189,353.14

302.16

2,536.54

รวม

สรุปปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม ปงบประมาณ 2553 – 2554 โดยปงบประมาณ 2554 มีปริมาณการใช

- 32 น้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 6,158 ลิตร และในปงบประมาณ 2553 มีปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 8,073
ลิตร ดังนั้นมีปริมาณการใช ลดลงจํานวน 1,915 ลิตร หรือลดลงรอยละ 46.07 เนื่องจากในปงบประมาณ 2554
หนวยงานมีการเชารถตู NGV มาใชทดแทนรถที่ใชน้ํามันมากขึ้นทําใหปริมาณการใชน้ํามันลดลง
2.2 สรุปการใชกาซ NGV ในระหวางเดือนตุลาคม – มีนาคม ปงบประมาณ 2554
หนวยงานตาง ๆ ไดมีเชารถตู NGV เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนรถที่ใชน้ํามัน แตอยางไรก็ดี ปริมาณการใชน้ํามันก็ยัง
ลดลงไมมากเทาที่ควร เนื่องจากในบริเวณใกลเคียง มธ.ทาพระจันทร ไมมีปมกาซ NGV ใหบริการ และสวนใหญที่
มีการเติมกาซ NGV จะเปนการเดินทางไปตางจังหวัด ซึ่งหนวยงานที่ขอใชรถสวนกลางจะออกคาใชจายเอง
ซึ่งใบชําระเงินในการเติมกาซ NGV หนวยงานจะเก็บไวเอง จึงไมมีขอมูลการเติมกาซ NGV ในสวนดังกลาว
3. สรุปการใชน้ําประปาของมธ.ทาพระจันทร ในรอบ 6 เดือนปงบประมาณ 2554
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร จากมิเตอรการ
ประปานครหลวง เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554
158,445
หนวย
(คาประปาโดยเฉลี่ย 17.209 บาท/หนวย)
2,726,657.34 บาท/6 เดือน
(4.54 แสนบาท/เดือน)
ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ
3.1 สวนธุรกิจ
2,263
หนวย
(รานคา , รานขายน้ํา)
38,943.96
บาท/6 เดือน
(6.49 พันบาท/เดือน)
3.2 อาคารสวนกลาง
53,092
หนวย
(ไมรวมอาคารคณะตางๆ และสํานักหอสมุด)
913,660.22
บาท/6เดือน
(1.52 แสนบาท/เดือน)
3.3 สวนตางการใชน้ําประปา
16,610
หนวย
285,841.49
บาท/6 เดือน
(47.64 พันบาท/เดือน)
สรุปปริมาณการใชน้ําประปา มธ.ทาพระจันทร (รวมทุกอาคาร) ในปงบประมาณ 2554
(เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554) มีปริมาณการใชน้ําประปา 158,445 หนวย และในปงบประมาณ
2553 (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม 2553) มีปริมาณการใชน้ําประปา 102,168 หนวย ดังนั้นมีปริมาณ
การใช ลดลง 56,277 หนวย รวมเปนเงินทัง้ สิ้น (17.209 บาท/หนวย) 968,470.89 บาท/6 เดือน (เกาแสนหกหมื่น
แปดพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเกาสตางค) หรือ เพิ่มขึน้ รอยละ 55.08
อาคารที่มีปริมาณการใชน้ําประปาสูงสุด 5 ลําดับแรกไดแก
1. อาคารคณะนิติศาสตร
เปนจํานวนเงิน 585,587.85
บาท
2. หอประชุมใหญและหอประชุมศรีบูรพา
”
528,385.13
บาท

- 33 3. อาคารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
”
373,762.27
บาท
4. อาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
”
183,189.80
บาท
5. อาคารธรรมศาสตร 60 ป
”
153,022.42
บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง มธ.ทาพระจันทร ในรอบ 6 เดือนของ
ปงบประมาณ 2554 มีปริมาณการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น 25,090 หนวย (17.209 บาท/หนวย) คิดเปนเงินประมาณ
431,773.81 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) หรือ ลดลงรอยละ 89.60
เนื่องจากในป 2554 มีตรวจพบการรั่วซึมของทอใตดินและสุขภัณฑชํารุดจํานวนมาก
สวนตางการใชน้ําประปา อาจมีสาเหตุดังนี้
1. น้ําประปาในสวนที่นํามาใชรดน้ําตนไม ไมไดทําการติดตั้งมิเตอรเพื่อวัดปริมาณการใช
2. เกิดการรัว่ ไหลของน้ําประปา (นอกมิเตอร) สาเหตุจากทอประปาแตกหรือมีการรั่วซึมตาม
รอยตอของทอทั้งในอาคาร ใตถุนอาคารและใตดนิ ซึ่งเปนผลมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การกําหนดโครงสรางและจํานวนหนวยกิตรวมของวิชาโทสาขาวิชาตาง ๆ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ จัด
โครงสรางหลักสูตรวิชาโทไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแตมหาวิทยาลัยเริ่มจัดการศึกษาตามระบบหนวย
กิตในปการศึกษา 2514 เพื่อใหนักศึกษามีความรูในวิชาการสาขาอื่นเสริมวิชาเอก โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา
เรียนวิชาโทขามคณะ/สาขาวิชาไดตามปรัชญาของการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ ซึ่งการกําหนดโครงสราง
และจํานวนหนวยกิตวิชาโทจะมีสองทาง คือ คณะ/สาขาวิชาจัดหลักสูตรวิชาโทใหนกั ศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น
เรียน และคณะ/สาขาวิชาทีน่ ักศึกษาสังกัดกําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาโทไวในโครงสรางหลักสูตรของคณะ
ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรวิชาโทไวเปน 18 หนวยกิต นั้น
ฝายวิชาการพิจารณาแลว มีความเห็นวาเนือ่ งจากปจจุบนั บริบทของสังคมและการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงขอเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดเกีย่ วกับหลักสูตรวิชาโท ในการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาตรี เพื่อใชในปการศึกษา 2555 ดังนี้
1. เนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. กําหนดจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของวิชาโทไว
เพียง 15 หนวยกิต มหาวิทยาลัยจึงควรปรับเปลี่ยนขอกําหนดจํานวนหนวยกิตวิชาโทของคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจาก 18 - 24 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต โดยคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ จะตอง

- 34 ดําเนินการ 2 ทางใหสอดคลองกัน ดังนี้
1.1 ปรับโครงสรางและจํานวนหนวยกิตรวมของวิชาโทที่คณะ/สาขาวิชาจัดใหนักศึกษา
คณะ/สาขาวิชาอื่น เรียนจาก 18-24 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต หนวยกิตที่เหลือจากวิชาโทเดิม ขอใหคณะ/
สาขาวิชาจัดไวเปนวิชาเลือกเสรี
1.2 จัดโครงสรางหลักสูตรวิชาโทของคณะ/สาขาวิชาเพื่อใหนกั ศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น
เรียน เพียง 15 หนวยกิต ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาเรียนเพียง 15 หนวยกิต ก็สามารถบันทึกวิชาโทไวในใบรับรอง
คะแนน (Transcript) ได แตหากคณะ/สาขาวิชาใดมีความประสงคจะจัดวิชาโทมากกวา 15 หนวยกิต ก็ให
สามารถทําได โดยนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนวิชาโทนั้น ๆ จะตองมีหนวยกิตวิชาเลือกเสรีมากกวา
6 หนวยกิต หรือเรียนเกินกวาที่หลักสูตรกําหนด
อนึ่ง คณะ/สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพสวนใหญ
จะตองเรียนวิชาเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ เปนจํานวนมาก จึงมิไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาโทนอกคณะ/
สาขาวิชา ขณะเดียวกันการเรียนสาขาวิชาเหลานี้เพียง 18-24 หนวยกิต ก็จะไดความรูไ มเพียงพอจึงมิไดมีการจัด
หลักสูตรวิชาโทใหนกั ศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่นเรียนเชนกัน
2. จากการที่คณะ/สาขาวิชาตาง ๆ สามารถนําวิชาของคณะ/สาขาวิชาอื่นมากําหนดเปนวิชา
บังคับ/บังคับเลือกในหลักสูตรของตนได ซึ่งหากมีการกําหนดวิชาเดียวกันไวทั้งในหลักสูตรวิชาเอกและวิชาโท
มหาวิทยาลัยอนุมัตินับซ้ํารายวิชาได แตจะนับหนวยกิตไดเพียงครั้งเดียว นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตร
วิชาเอกหรือวิชาโทนั้นทดแทนใหครบตามที่โครงสรางหลักสูตรกําหนดไว ดังนัน้ เมื่อลดจํานวนหนวยกิตวิชา
โทเหลือเพียง 15 หนวยกิตแลว ก็จะตองใชหลักการนี้โดยไมมีขอยกเวน
3. สําหรับวิชาโทในหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนหนวย
กิตรวมเปนไมต่ํากวา 18 หนวยกิต นั้น ในประเด็นการเรียนวิชาทดแทน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีได
เสนอขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอกําหนดหลักสูตรปริญญาตรีฉบับ พ.ศ. 2552 ของคณะ โดยมีสาระสําคัญ
คือ แมหลักสูตรวิชาโท (ภายในคณะ) จะกําหนดหนวยกิตรวมไวเปน 18 หนวยกิต แตหากนักศึกษาคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีเรียนวิชาโทนั้นได 15 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตรวมหลักสูตรปริญญาตรีครบ
ตามกําหนดแลว ก็ไมตองเรียนวิชาโททดแทนอีก กลาวคือ คณะขอแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรวิชา
โท โดยเพิ่มเงือ่ นไขวา “หากมีรายวิชาใดปรากฏในวิชาเอกและวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชาเดียวกันนัน้ ไป
นับซ้ําได ทั้งนี้ นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาโทที่ไมนับซ้ํากับรายวิชาใดในสาขาวิชาเอกอีกไมนอยกวา
15 หนวยกิต และใหมีจาํ นวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 135 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และไมนอย
กวา 138 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต”
ในประเด็นขอ 3 ฝายวิชาการพิจารณาเรื่องนี้แลว เห็นสมควรอนุมัติได เพราะสอดคลองกับ
หลักการที่ฝายวิชาการเสนอในขอ 1 และ 2 ดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม

- 35 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ การลดจํานวนหนวยกิตวิชาโทจาก 18 หนวยกิต
เหลือ 15 หนวยกิต โดยขอเท็จจริงแลวหลักสูตรวิชาบังคับก็ลดอยูแลวจาก 140 กวาหนวยกิต เหลือ 120
หนวยกิต ซึ่งแนวทางของมหาวิทยาลัยจะเปนเชนนีว้ า นักศึกษาจะเรียนนอยลง เพราะมีการเรียนมากเกินกวาที่
ควรจะเปน โดยจะบังคับเปน 15 หนวยกิต ซึ่งมีหลายคณะไดทําแลว เชน คณะเศรษฐศาสตร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี เหลือเพียงบางคณะทีย่ ังไมไดทํา
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการชี้แจงวา ในหลักสูตรโดยรวมมีคณะเศรษฐศาสตรและคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีเทานั้นที่ไดปรับหลักสูตรโดยรวมใหเหลือ 128 หนวยกิต และ 120 หนวยกิต
ตามลําดับ สวนคณะอืน่ ๆ ยังเปน 130 กวาหนวยกิต และบางคณะไดกําหนดหลักสูตรปริญญาตรีไว 140 กวา
หนวยกิต
3. ประธานกลาววา ในสมัยที่เปนคณบดีคณะนิติศาสตรก็มีการปรับจาก 146 หนวยกิต
เปน 145 หนวยกิต ซึ่งลดเพียง 1 หนวยกิต เทานั้น
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา กรณีหลักสูตรปริญญาตรีของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีป 2552 กําหนดจํานวนหนวยกิตรวมไวที่ 120 หนวยกิต และ 123 หนวยกิต สําหรับ
วิชาเอกทางบัญชีและวิชาเอกทางบริหารธุรกิจ ตามลําดับ เมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดวิชาโทจํานวน 15 หนวยกิต
โดยไมนับซ้ํา นักศึกษาจะตองศึกษา 135 หนวยกิต ในกรณีที่เลือกวิชาเอกทางบัญชี และ 138 หนวยกิต ในกรณีที่
เลือกวิชาเอกทางบริหารธุรกิจ เพราะฉะนัน้ ในกรณีการกําหนด 135 และ 138 หนวยกิต คือ กรณีทนี่ ักศึกษา
ตองการศึกษาหนึ่งวิชาเอกและหนึ่งวิชาโท ฉะนั้น หากนักศึกษาตองการศึกษาวิชาเอกอยางเดียวก็จะศึกษา 120
หนวยกิต หรือ 123 หนวยกิต แลวแตกรณี ตองการใหลงรายละเอียดใหชัดเจน เพราะมิฉะนั้นหากไปตีความจะ
เห็นวานักศึกษาทุกคนตองเรียน 135 และ 138 หนวยกิต
5. คณบดีคณะศิลปศาสตรสอบถามวา หลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะตองไปดําเนินการปรับ
หนวยกิตใหเหลือ 15 หนวยกิต ซึ่งถือวาเปนการบังคับหรือใหขึ้นอยูกับคณะ
ประธานกลาววา กรณีนไี้ มไดบังคับ แตขอความรวมมือวาจํานวนหนวยกิตนาจะลดลง
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีหลักสูตร 120 หนวยกิต ก็ไมไดบังคับ คณะศิลป
ศาสตรก็ยังคงไวที่ 140 หนวยกิตเชนเดิม แมกระทั่งหลักสูตรโดยรวมของปริญญาตรีก็ยังไมเปลีย่ นแปลง เขาใจ
วามีคณะเศรษฐศาสตรที่มีการปรับลงมาเหลือ 128 หนวยกิตเปนคณะทีส่ อง
6. ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวมหาวิทยาลัยทราบดีวา การลดไมใชเรื่องงาย เชน คณะ
นิติศาสตร ปรับจาก 146 หนวยกิต ลดลงเหลือ 145 หนวยกิต ซึ่งปรับลดไดเพียงเทานี้เพราะทุกวิชามีเจาของ
ทั้งหมด หากจะตัดวิชาใดวิชาหนึ่งออกก็ไมได ขอความรวมมือวา หากเปนทิศทางของมหาวิทยาลัย ขอใหคณบดี
พิจารณาและทําเทาที่จะทําได

- 36 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดโครงสรางและจํานวนหนวยกิตรวมของวิชา
โทสาขาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

7.2 เรื่อง พิจารณาแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2554
ประธานแถลงวา เพื่อเปนการปรับปรุงระบบเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรใหมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปจจุบนั ที่มกี ารเรียนสอน
ระดับปริญญาตรี 3 ศูนยการศึกษา คือ ทาพระจันทร ศูนยรังสิต และศูนยลําปาง และเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้ง
สมาชิกสภานักศึกษา สงเสริมใหนกั ศึกษาไปใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น ทัง้ นี้ภายใตการหารือกับสภานักศึกษาแลว
จึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2522 ในขอ 9 ใหม ดังนี้
“ขอ 9 สภานักศึกษาประกอบดวย สมาชิกจํานวน 100 คน โดยแบงเปนสมาชิกสภานักศึกษา
ศูนยรังสิต 50 คน สมาชิกสภานักศึกษาทาพระจันทรจํานวน 30 คน และสมาชิกสภานักศึกษาศูนยลําปาง
จํานวน 20 คน
ใหสมาชิกสภานักศึกษาทั้งสามศูนยการศึกษามาจากการเลือกตั้งระบบสัดสวนบัญชีรายชื่อ
โดยแบงเปนสามบัญชีรายชื่อตามศูนยการศึกษา ผูสมัครในบัญชีรายชือ่ ใดตองเปนนักศึกษาที่ศกึ ษาอยูในศูนย
การศึกษานัน้
พรรคนักศึกษาหรือกลุมนักศึกษาที่สมัครลงรับเลือกตั้งอาจสงผูสมัครเพียงบัญชีรายชื่อเดียว
สองบัญชีรายชื่อ หรือครบสามบัญชีรายชื่อก็ได โดยใหหมายเลขเปนหมายเลขเดียวกันทั้งสามบัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้ หลักเกณฑวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศของรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา”
โดยสรุป มธ. มีสภานักศึกษาของนักศึกษาซึ่งตองใชวิธีการเลือก ในอดีตตองเลือก 70 คน ใชวิธี
เลือกโดยใชระบบเสียงขางมาก แบบเดียวกับที่เรียกวาเขตละหนึ่งคนในปจจุบัน รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ไดหารือกับนักศึกษาแลวพบวา ระบบเสียงขางมากเปนระบบที่ไมไดนาํ คะแนนของนักศึกษาทั้งระบบมาคิด จึง
ตองการเปลี่ยนเปนระบบสัดสวนหรือที่ประเทศไทยเรียกวา ปารตี้ลิสต โดยเพิ่มจํานวนนักศึกษาจาก 70 คน เปน
100 คน และแบงบัญชีโดยใหเลือกที่ศูนยรังสิต 50 คน ทาพระจันทร 30 คน และเลือกที่ศูนยลําปาง 20 คน สภา
นักศึกษาจะมีขนาดใหญขึ้นและวิธีการเลือกจะดีขึ้น ซึ่งประเทศในทวีปยุโรปนิยมใชกัน
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธกลาววา ระเบียบเดิมเปนการเลือกชั้นปละ 6 คน คณะละ
3 คน เมื่อแกไขเปนระบบสัดสวน 20 คน 30 คน และ 50 คน ตองการใหพิจารณา 2-3 เรื่อง เรื่องแรกคือ เรื่อง
สัดสวนของประชากรนักศึกษาตอจํานวนสัดสวนที่เลือก เพราะในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะไดไมตอง

- 37 แกไขสัดสวนนี้อีก เรื่องที่สองคือ เรื่องสัดสวนของชั้นป มิฉะนั้นอาจจะมีสภานักศึกษาปารตี้ลิสตที่ไมไดมาจาก
นักศึกษาหลากหลายชั้นป และเรื่องสัดสวนคณะ รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไดเขียนไวในระเบียบวา ทั้งนี้
ใหเปนไปตามที่รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากําหนด ในสวนนีห้ ากไมเขียนไวใหชดั เจน ในภายหลังอาจจะ
ตองทําการปรับแกอีก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2554 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

7.3 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบาย
สงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ จึงมีการสงเสริมใหจัดตั้งศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – COE) ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขึ้น เพื่อใหการพัฒนา
งานวิจยั และวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความเปนเลิศ สอดคลองกับนโยบายการนํามหาวิทยาลัย
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั
ในการนีเ้ พื่อใหศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ มีหลักเกณฑในการดําเนินการที่ชัดเจน ถูกตอง
ฝายวิจยั จึงไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ในรางระเบียบนี้มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ หลักเกณฑการจัดตั้งศูนย ตองมีสมาชิกของศูนย
จํานวน 5 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของหัวหนาศูนยใหเปนนักวิจยั ที่มปี ระสบการณในการทําวิจยั รวมถึงมี
ประสบการณในการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาที่จบการศึกษา โดยมีการกําหนดจํานวนโครงการขั้น
ต่ํา รวมทั้งจํานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษา และสมาชิกของศูนยหนึ่งคนตองมีประสบการณคลายคลึงกันเพื่อทํา
หนาที่เปนรองหัวหนาศูนย ในศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ตองมีผลงานวิชาการ เปนผลงานวิจยั หรือผลงาน
สิ่งประดิษฐ หรือผลงานดานศิลปกรรม และมีผลงานในการจัดประชุมนานาชาติ เพื่อใหคณะกรรมการได
พิจารณาการจัดตั้งศูนย และมีแผนงานในการรวมมือกับองคกรภายนอก หมายถึงภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ภาครัฐหรือภาคประชาชนดวย นอกจากนีใ้ นการอนุมัตจิ ดั ตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ตองมีรายละเอียดใน
การที่จะดําเนินการจัดตั้งและมี Commitment ในการที่จะสรางผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ สําหรับหลักเกณฑ
ในการใหทุนตองมีขอกําหนดในเรื่องของจํานวนสิ่งตีพิมพตาง ๆ ซึ่งอยูในรางระเบียบขอ 7 ลักษณะของการให
ทุน ในชวง 3 ปแรก จะใหทนุ ปละไมเกิน 1 ลานบาท โดยจะตองมีผลงานและแผนงานครบถวนตามที่ไดกําหนด
ไวตั้งแตเริ่มตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ และหลังจาก 3 ป จะมีการประเมินเพื่อพิจารณาวา ศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการมีศักยภาพทีจ่ ะหาเงินทุนจากภายนอกไดหรือไม หากทําไดก็จะสนับสนุนตอไปและจะลด
จํานวนเงินที่สนับสนุนลง โดยใหสอดคลองกับเงินทุนที่ไดจากภายนอก ในสวนหมวดการใชจายเงินจะเนนไป

- 38 ที่คาจางนักวิจยั ระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Researcher) รวมทั้งผูชวยวิจัยและทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการกํากับดูแลจะมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมายเพื่อ
กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการ และมีขอ กําหนดในเรื่องของการงดใหทุน
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย และรวมถึงการยุบเลิกศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
แนวคิดนี้เปนการขยายผลจากการจัดตั้งหนวยวิจยั เฉพาะทาง ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบของ
กองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการพยายามที่จะใหมีผลงานที่เกิดจากนักวิจัยในกลุมที่
มีผลงานอยูแลว และพยายามสนับสนุนใหทําผลงานอยางตอเนื่อง เปนการเพิ่มศักยภาพในการวิจยั ใหกับนักวิจยั
ที่มีความเปนเลิศอยูแลว สําหรับหนวยวิจยั เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายใหมกี ารจัดตั้งกองทุนวิจยั ระดับ
คณะ ซึ่งจะนําเสนอระเบียบในการประชุมครั้งตอไป ในกองทุนวิจัยระดับคณะจะมีการกําหนดใหสามารถ
สนับสนุนหนวยวิจยั เฉพาะทางตอไป และหากหนวยวิจัยเฉพาะทางที่ดําเนินการอยูแลวมีศกั ยภาพที่จะสามารถ
จัดตั้งเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการได ก็จะปรับเปลี่ยนเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา กรณีนี้เปนเรื่องทีด่ ีสําหรับการสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทีต่ องการขยายผลจากหนวยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งหากสามารถที่จะ Evaluate การดําเนินการที่ผานมา
วา มหาวิทยาลัยไดลงทุนไปมากนอยเพียงใดในแตละหนวย และแตละหนวยมี Performance อยางไร ก็จะ
สามารถขยายผลไดดียิ่งขึ้น เพราะที่ผานมามีบางหนวยงานเลิกไปก็มี จะไดพจิ ารณาจุดออนจุดแข็งวาเปนเพราะ
เหตุใด
2. ประธานสอบถามวา เริ่มแรกจะมีการตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการทั้งหมดกี่ศูนย
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา คงจะเริ่มจากจํานวนนอยกอน เห็นวาคง
ไมเกิน 5 ศูนย
3. ประธานกลาววา หากใชงบประมาณศูนยละ 1 ลานบาท ก็จะเปนเงินจํานวน 5 ลานบาทที่
มหาวิทยาลัยจะตองใชดําเนินการ
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร สอบถามวา ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการไมไดเนน
เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเดียวใชหรือไม เพราะเขียนแลวเหมือนมุงเนนไปทางดานการ
ประดิษฐหรือศิลปกรรม ขอความที่ขยายความเรื่องศูนยความเปนเลิศทางวิชาการยังมีความกํากวมอยู ไมทราบวา
ตองการจะพัฒนาความรูทางดานวิชาการประเภทใดบาง จึงตองการพิจารณาเรื่องถอยคํา เพราะมิฉะนั้นจะ
กลายเปนเรื่องที่พัฒนาแตสิ่งประดิษฐหรือศิลปกรรม
5. ผูแทนคณบดีคณะรัฐศาสตรสอบถามวา เรื่อง COE จะเริ่มเมื่อใด และจํานวนงบประมาณที่
กําหนดวา 3 ปแรก ไมเกิน 1 ลานบาทตอศูนย จะมีโอกาสยืดหยุนหรือจะเปนงบที่กําหนดไวที่ 1 ลานบาท

- 39 แนนอน
6. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีนจี้ ะขอทุนจากศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการไดหรือไม และนักวิจัยระดับปริญญาเอก ทางศูนยความเปนเลิศทางวิชาการเห็นวาควรจะตองมี
จํานวนกี่คน
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในเรื่องสาขาวิชาเพื่อใหครอบคลุมใน
ประเภทของผลงาน จะมีการเขียนถึงสิ่งประดิษฐและผลงานดานศิลปกรรม แตไมไดมีการเขียนกําหนดไววา
จะเปนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือสาขาสังคมศาสตร เพราะฉะนั้นศูนยความเปนเลิศทางวิชาการจะ
เปนสาขาใดก็ได หากจะใหดีก็ควรจะเปนสหวิทยาการเพื่อที่จะไดผลงานที่สามารถใชประโยชนไดจริง สวน
เรื่องการกําหนดวงเงินไวที่ 1 ลานบาท เนือ่ งจากตองการเห็นศูนยมีจํานวนพอสมควร รวมถึงพิจารณาจาก
งบประมาณทีจ่ ะใชจากกองทุนวิจยั ระดับมหาวิทยาลัย แตคงสามารถที่จะขยายออกไปได ในเบื้องตนจะขอ
กําหนดไวไมเกิน 1 ลานบาท จากการคํานวณในเบื้องตนสามารถทําใหศูนยความเปนเลิศทางวิชาการให
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งจางผูช วยวิจยั ซึ่งเปน Post-Doctoral
Resercher ไดดวย สําหรับจํานวนนักวิจยั ที่เปนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หากเปนไปไดตองการใหมี
เปนจํานวนมาก แตไมมกี ารกําหนดไววาเปนจํานวนเทาใด หากทางศูนยความเปนเลิศทางวิชาการสามารถระดม
ทุนจากภายนอกและสามารถใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเขารวมในศูนยไดกจ็ ะเปนการสราง
ศักยภาพใหกบั ศูนย และสรางผลงานที่เปนรูปธรรม เพราะนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจําเปนตองมีผลงาน
ตีพิมพเพื่อเปนเงื่อนไขในการจบการศึกษา
7. คณบดีคณะแพทยศาสตรสอบถามวา ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการมีสํานักงานและมี
บุคลากรหรือไม หรือเปนเพียงการรวมตัวของผูที่สนใจในการทําวิจัยและจับกลุมกันเพื่อหาทุนวิจัย
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในระเบียบนีจ้ ะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการวา จะตองมีการจัดตั้งศูนยผานทางคณะ ซึ่งคณะคงจะเขามาชวยมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ เพราะ
ทายสุดผลงานของอาจารยที่สังกัดคณะและสังกัดศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จะเปนผลงานของคณะและ
มหาวิทยาลัย สําหรับเรื่องสถานที่ไดมีการหารือในกรรมการบริหารงานวิจยั โดยอธิการบดีเปนประธาน ซึ่งไดให
นโยบายวา ในขั้นตนตองมีสถานที่ในการดําเนินการคือ ตนสังกัด แตตอไปจะมีสถานที่กลางของมหาวิทยาลัย
โดยปจจุบนั ไดมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนยเครื่องมือและมีศูนยตาง ๆ เกิดขึ้นที่ศูนยรังสิต และจะมีการขยายเปน
หนวยงานกลางเพื่อที่จะรองรับศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
8. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา ในกรณีที่เปนสหวิทยาการแลว
เหตุใดยังตองมีศูนยความเปนเลิศทางวิชาการถึง 5 ศูนย และ 5 ศูนยนมี้ ีลักษณะอยางไร
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในเบื้องตนที่กําหนดไววา ไมเกิน 5 ศูนย
เนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ตั้งไวในป 2554 แตในการดําเนินงานหากมีศนู ยที่มีผลงานตอเนื่องและมี
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน อาจจะมีการขอจัดตั้งไดมากกวานี้ กรณีสหวิทยาการหมายความวา ความตั้งใจที่จะ

- 40 จัดตั้งขึ้นมา ไมจําเปนตองเปนศูนยเฉพาะดานใดดานหนึ่ง อาจจะเปนความรวมมือจากอาจารยสายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและสายสังคมศาสตรเขามารวมในศูนย หรืออาจจะเปนสาขาใดสาขาหนึ่งก็ได ไมไดมีการปดกัน้
ไวตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดพจิ ารณาจากขอความสวนที่เปนผลงานสิ่งประดิษฐและ
ศิลปกรรม แตไมไดกําหนดสาขาไวเพื่อเปนการเปดกวาง
9. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษากลาววา สถาบันไทยคดีศกึ ษามีหนวยวิจยั เฉพาะทาง
เมื่อจะใหมีศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ หนวยวิจยั เฉพาะทางกับศูนยความเปนเลิศทางวิชาการจะซ้ําซอนกัน
หรือไม หรือจะทํางานอยางไร ประเด็นที่สอง เมื่อรวมตัวกันแลวอาจจะขอทุนจากหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายใน หากเปนเชนนั้นก็ไมตองผานสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. และหากรวมมือกันแลวมี
การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จะทําใหไมตองถูกหักคาใชจายใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา นโยบายเรื่อง COE มีการเสนอใหจัดตั้ง
กลุมวิจยั ที่ใหญขึ้นเพื่อใหไดผลงานวิจยั ทีเ่ ปนรูปธรรม เพราะปจจุบนั ไดสนับสนุนหนวยวิจัยเฉพาะทางมาระยะ
หนึ่ง พบวา บางหนวยมีผลงาน และบางหนวยไมมีผลงาน หากสามารถทําใหกลุมวิจยั ที่มีศักยภาพและพิจารณา
จากผลงานในอดีต เหมือนกับ สกอ. ใหมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ ก็เลือกใหเฉพาะ 9 มหาวิทยาลัยทีม่ ีผลงานและ
สถิติที่ดี ขณะนี้มหาวิทยาลัยก็กําลังดําเนินการเชนเดียวกันคือ พยายามที่จะเนนกลุมเปาหมายที่สามารถผลิตผล
งานใหกับมหาวิทยาลัยได เพราะฉะนัน้ หนวยวิจยั เฉพาะทางอาจจะลงไปอยูในระดับคณะทีแ่ จงวา ตอไปจะมี
กองทุนวิจัยระดับคณะและใหคณะดูแลในสวนนั้น แตมหาวิทยาลัยจะเนนกลุมที่ใหญขึ้น และมีผลกระทบใน
ภาพรวมของประเทศดวยสําหรับผลงานวิจยั
กรณีสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. ในเรื่องของโครงการวิจัยตาง ๆ ที่ไดรับจากแหลง
ทุนภายนอกตองผานสถาบันวิจยั และใหคาํ ปรึกษาแหง มธ. ทั้งหมด แตกรณีที่เสนอในระเบียบนี้คอื ศูนยความ
เปนเลิศทางวิชาการที่ดําเนินการไปแลว 3 ป และสามารถที่จะนําเงินวิจัยจากภายนอกเขามาได ทางมหาวิทยาลัย
วิจัยก็ยงั สนับสนุนอยู โดยมหาวิทยาลัยจะลดจํานวนเงินที่สนับสนุน ซึ่งในรายละเอียดจะเขียนไววา จะให 50%
ของเงินทุนวิจยั ที่ไดจากแหลงทุนภายนอก แตกระบวนการในการรับทุนจากภายนอกก็ตองผานสถาบันวิจยั และ
ใหคําปรึกษาแหง มธ. เชนเดิม และมีการกําหนดไววา จะใหเงินสนับสนุนอยูระหวาง 600,000 – 1,500,000
บาท/ป เพราะกรณีที่ไดทนุ จากภายนอกมากก็ไมสามารถสนับสนุนได
10. ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา กรณี COE เปนเรื่องที่
เปนการพัฒนาจากระเบียบทุนการวิจัยที่เคยทํามา หนวยวิจัยเฉพาะทางจะเปนเพียงหนวยเล็ก ๆ อาจารยสามารถ
ที่จะทํา 2-3 คน โดยคิดเรื่องขึ้นมาเองและมหาวิทยาลัยสนับสนุน แต COE จะมีขอบเขตที่กวางกวา หมายความ
วาเรื่องที่จะทําควรจะเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางวา ควรจะทําเรื่องใด เมื่อเสนอเขามาก็จะมีความ
สอดคลองและมีแผนงานทีช่ ดั เจน การใหเงินก็จะแตกตางกับหนวยวิจยั เฉพาะทาง หนวยวิจยั เฉพาะทางในหนึ่ง
ปอาจารยทําวิจัยไดสองเรื่อง ปตอไปจึงจะไดเงิน แตกรณีนี้อาจารยตองเขียนแผนใหดีและสอดคลองกับเรื่องที่
มหาวิทยาลัยตองการสนับสนุน ซึ่งจะใหเงินไปกอนและดําเนินการไปตามแผน มหาวิทยาลัยจะคอยกํากับ

- 41 ตองการสนับสนุนในเรื่องนีเ้ พราะเปนพัฒนาการจากระบบวิจยั ที่ไดดําเนินการอยู
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน
โดยเฉพาะทางดานสหวิทยาการ หากจะใหเกิดภาพที่ชัดเจน อาจจะยกตัวอยาง Research Agenda เชน
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองทําเรื่องการออกแบบอาคารที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ก็จะสามารถทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นได เปนตัวอยาง Research Agenda ที่มหาวิทยาลัยตองการให
เปนไปในแนวทางนั้น ประการที่สองอาจจะเพิ่มเรื่อง Mechanism เพื่อที่จะควบคุมการทํางาน อาจจะกําหนด
เรื่องตาง ๆ วา ควรจะมี Requirement ลักษณะนี้ในสิ้นปที่หนึ่งจึงจะใหทุนตอ เมื่อครบ 3 ปแลว เพือ่ เปนการ
แสดงวาสามารถที่จะหาทุนจากภายนอกไดก็ควรที่จะมีการเงินทุนจากภายนอกเพื่อที่จะใหทุนตอในอัตราที่
ลดลง
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา Rating ของ มธ. ลดลงเรื่อย ๆ และสวนหนึ่งเปนเรื่อง
ของการตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ ตองการเห็นศูนยนี้เปนศูนยที่สะทอนถึงความสามารถของนักวิจยั
ในคณะดวย ตองเขาใจวางานวิจยั มีจํานวนมาก สวนใหญจะเปนเรื่องทางดานการคา ซึ่งตองแยกระหวาง
Commercial Reseach ซึ่งไดเงินคอนขางมาก แตไมมีผลงานตีพิมพ ตรงกันขามกับ Academic Reseach ซึ่งกรณีนี้
นาจะเปนเรื่องที่ดี เพราะสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ. อาจจะเปนสวนที่มองในเรื่อง Commercial
Reseach เพื่อหาเงินเขามหาวิทยาลัย แตศนู ยนนี้ าจะเนนไปในทางที่มกี ารตีพิมพในวารสารวิชาการระหวาง
ประเทศเพื่อให Rating ดีขึ้น หากมีการตีพมิ พก็จะเปนเรือ่ งที่ดี
ประธานกลาววา ขอสังเกตนี้เปนประเด็นที่ดีมาก ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิจัยรับไปพิจารณา
13. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา เห็นดวยและสนับสนุนที่จะใหมี Center of Excellence
แตตามระเบียบฯ แลว เงินทีม่ หาวิทยาลัยสนับสนุนจะใหกับนักวิจยั หรือผูกอตั้งโดยตรงใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนไี้ มไดผานคณะ แตไปทีก่ ลุมวิจัย
14. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวนักวิจยั ที่อยูใ นคณะกอนที่จะมี
ผลงาน บางคณะอาจจะใชทรัพยากรของคณะสนับสนุนเปนจํานวนมาก จึงมีผลงานตาง ๆ เพราะฉะนั้นหากมี
โอกาสที่ดีกวาบุคคลอื่นโดยการที่ไดเงินจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีชองทางในการที่จะ Recruit คนที่มี
โอกาสนอยกวานี้หรือไม เห็นวาหากคณะไดเคยสนับสนุนใหนักวิจยั บางกลุมหรือบางสวนมีความโดดเดน
ขึ้นมา และหากคณะยังมีทรัพยากรที่จํากัด การที่จะไป Recruit กลุมอื่นก็จะลําบาก หากมหาวิทยาลัยเห็นดวยกับ
กรณีนนี้ าจะใหรางวัลกับคณะในแงของการ Recruit คนที่มีความรูความสามารถ ซึ่งกรณีนี้เปนสิ่งที่ตองการจะ
เห็น
ประธานกลาววา คําวา COE นั้นหมายถึง Excellence ตองเปนคนทีม่ ีความสามารถมากและ
ตองมีลักษณะตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาว ไมใชวิจัยเพื่อหาเงิน แตวจิ ัยเพื่อทํางานวิชาการและตองมี
บทความตีพิมพในตางประเทศที่มี Impact Factor ประเด็นที่คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาว มหาวิทยาลัยยินดีที่

- 42 จะชวยเหลือ ไมมีปญหาใด แตไมไดผานเงินจํานวนนี้ แตผานกองทุนทีม่ ีการหารือกันวา จะแบง 50% กลับไปที่
คณะ รวมถึงเงินจํานวนอื่น ๆ เรื่องการ Recruit คนก็ไมคอยมีปญหา หากคณะขาดแคลนตําแหนงใดก็สามารถ
แจงมาที่มหาวิทยาลัยได แตเขาใจวาคงไมไดหมายถึงการ Recruit คนในระบบ แตหมายถึงการ Recruit เพื่อมา
เปนนักวิจยั แตสิ่งที่มหาวิทยาลัยคิดคือ การผานอีกระบบหนึ่งไมไดผานระบบ COE ที่รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิจัยดําเนินการอยู
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา หลักการที่ทางคณะจะเขามาชวยในการ
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ คงจะเริ่มตั้งแตขณะที่ขอจัดตั้ง ซึ่งในระเบียบเขียนไวชดั เจนวา ตองมี
ความเห็นจากคณบดี หากคณบดีไดกําหนดแนวทางที่ชดั เจนในเรื่องงบประมาณตาง ๆ ก็สามารถที่จะดําเนินการ
ในเรื่องนี้ได และทางคณะก็จะไดดัชนีในเรื่องการตีพิมพอยางแนนอน เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญตามที่คณบดี
คณะเศรษฐศาสตรไดแสดงความคิดเห็น โดยเขียนไวชดั เจนวา จะตองมี Commitment ในการตีพมิ พจํานวนกี่
เรื่องตอป ในการดําเนินการใหเงินสนับสนุนและจะมีการประเมินทุกป
15. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษากลาววา โดยขอเท็จจริงแลวความเปนเลิศทาง
วิชาการของอาจารย มธ. หรือนักวิจัยมีมาก หากมีผูเสนอเขามาคอนขางมาก มีเกณฑในการพิจารณาอยางไร
16. ผูแทนคณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ประเด็นเรื่องการจัดตั้งเหมือนกับจะใหคณะเปน
ผูจัดตั้ง แตขณะเดียวกันแนวทางตองการใหเปนสหวิทยาการ ซึ่งคอนขางขัดแยงกันอยู หากกลุมวิจัย
ประกอบดวยอาจารยจากหลายคณะ การจัดตั้งจะทําอยางไร เหมือนกับตองขึ้นมาจากแตละคณะ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา เรื่องเกณฑการจัดตั้งศูนยจะเขียนไวใน
ระเบียบขอ 4 ซึ่งจะกําหนดปริมาณผลงานของสมาชิกในศูนย เชน หัวหนาศูนยตองมีผลงานเปนหัวหนา
โครงการวิจัยไมนอยกวา 3 โครงการ และอาจจะตองมี Publication ซึ่งจะมีการกําหนดไวในรายละเอียด เพื่อให
เห็นวาการที่จะไดรับการจัดตั้งตองมีผลงานที่ตอเนื่อง และมีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่จัดตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตาง ๆ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย ในเบื้องตนคงจะตองมี
การสํารวจศักยภาพของนักวิจัยใน มธ. ซึ่งมีขอมูลอยู และในการจัดตั้งศูนยที่แจงวา ไมเกิน 5 ศูนย คงใชลักษณะ
การทาบทามดวย นอกเหนือจากที่จะมีการเสนอในปงบประมาณตอไป สําหรับเรื่องสหวิทยาการ อาจจะมีปญหา
ในเรื่องของอาจารยที่สังกัดคณะตางกันและมารวมกันจัดตั้งศูนย กรณีนจี้ ะใหหวั หนาศูนยเปนหลักและใหคณะ
ที่หัวหนาศูนยสังกัดเปนผูใหความเห็นในการจัดตั้งศูนย
17. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา หากศูนยนี้ตงั้ โดยคณะมากกวาหนึ่งคณะและมี
นักวิจัยจากทั้งสองคณะและมีการตีพิมพ ในเรื่องของ QA คณะใดจะไดเครดิตและงบประมาณ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในดาน QA ปจจุบันสามารถนับซ้ําได
หากเปนผลงานของอาจารย แมจะตีพิมพ Paper เดียวกัน ภาระงานถือวาเปนภาระงานของอาจารยทั้งสองคณะ
แตเรื่องตัวชีว้ ดั สามารถที่จะนับซ้ําไดและจะไดคะแนนทั้งสองคณะ
18. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา ในเรื่องของ QA ตางคณะกันแตละคณะสามารถนับได

- 43 เพียงแตในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อคํานวณแลวไมสามารถนับได จะถือเปนหนึ่งผลงาน แตผลงานแตละคณะ
สามารถนับซ้ํากันได ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะลดลงเพราะถือวาซ้าํ ซอนกัน
19. ประธานกลาววา กรณีนไี้ มไดหมายความวา ตองเปนอาจารยตางคณะกัน สามารถเริ่มจาก
อาจารยคณะเดียวกันก็ได เปนไปตามเกณฑที่กําหนด มิฉะนั้นจะเขาใจวาตองเปนอาจารยตางคณะกันจึงจะได
กรณีนี้เปนเรื่องที่ดีและมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมใชเฉพาะจํานวนนี้ แตจะมี
งบประมาณเพิม่ ขึ้นใหอีก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยศูนยความ
เปนเลิศทางวิชาการ และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป

7.4 เรื่อง การปรับเงินเดือน 5% ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติสอบถามวา อัตราเงินเดือนใหมของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเมื่อใด เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติได
สอบถามเปนจํานวนมากวา จะมีการปรับหรือไม และปรับเมื่อใด
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา มีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554
โดยตองทําบัญชีเงินเดือนใหมและเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา กรณีนี้เร็วที่สุดคือ วันที่ 1 กันยายน 2554 ซึ่งจะมีผลยอนหลังไปถึงวันที่
1 เมษายน 2554
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7.5 เรื่อง การรองเรียนเรื่องการรับเพื่อนใหม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแถลงวา กรณีการรับเพื่อนใหม มีนักศึกษาชั้นป 1 จะขอลาออก
เนื่องจากมีการนําระบบวากมาใชกับนักศึกษา มีการบังคับ ขูเข็ญ นอกสถานที่ เมื่อไดสอบถามกับกรรมการ
นักศึกษาคณะแลวพบวา มีคณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งไมทราบวาเปนปญหาที่
กลับคืนมาไดอยางไร ในระบบนี้ นักศึกษาถูกบังคับใหทําสิ่งตาง ๆ นอกสถานที่
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ทางคณะก็มีผูปกครองแจงวา จะใหนักศึกษาลาออก
เนื่องจากไมมีเวลาอานหนังสือ เพราะนักศึกษาตองไปรวมกิจกรรมเชียร ซึ่งใชเวลานานมากและเปนเชนนี้ทกุ ป
ประธานกลาววา นโยบายของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนวา ไมใหใชระบบโซตัสหรือ
ระบบวาก และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรือ่ งนี้โดยติดปายประกาศ และเปดอีเมลของรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษาเพื่อใหรองเรียน ซึ่งทําหลายวิธกี าร เทาที่ทราบในมหาวิทยาลัยลดนอยลง แตไปทําภายนอกเปนสวน
ใหญ กรณีนี้ตอ งดําเนินการและขอใหคณบดีชวยใหความรวมมือ หากมีเรื่องรองเรียนจากนักศึกษามาที่คณบดี

- 44 หรืออธิการบดีวา มีนกั ศึกษารุนพี่พาไปวาก ตองเรียกนักศึกษารุนพี่มาดําเนินการตักเตือน เพราะระบบนี้ไมใช
ของ มธ. ที่ควรจะเปน
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7.6 เรื่อง เสนทางเดินรถใน มธ. ศูนยรังสิต
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา ความคืบหนาเรื่องถนนที่เชื่อมระหวาง
ถนน One way และ Two way ยังเปนคลื่น ทําใหผานไปไมคอยได
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยไดมกี ารใหเดินรถทางเดียวในบางเสนทาง และมีการทําทาง
จักรยาน ซึ่งตั้งใจที่จะสนับสนุนใหระบบการจราจรของ มธ. ดีขึ้น หลังจากมีการทดลองบางเสนทางแลวผล
ไมไดดีตามทีค่ าดไว จึงไดยกเลิกไป แตมอี ีกหนึ่งเสนทางที่ยังดําเนินการอยู และตองการเห็นวามีผลอยางไรบาง
สวนกรณีเรื่องเนินชะลอรถ มหาวิทยาลัยไดสั่งใหมีการลดลงแลว
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีที่ผอู ํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลสอบถามนั้นเปนบริเวณถนนที่เชื่อมระหวางถนนปรีดี พนมยงค และถนนปวย อึ๊งภากรณ
ที่ผานบริเวณสนามซอฟตบอล มีระยะทางประมาณ 100 เมตรที่เปนอิฐมอญ ทําใหถนนมีลักษณะเปนลูกคลื่น
ซึ่งขณะนี้ไดของบประมาณไปแลวและกําลังดําเนินการอยู
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7.7 เรื่อง การจัดทําจรรยาบรรณของขาราชการ
ประธานสภาขาราชการสอบถามวา เรื่องจรรยาบรรณของขาราชการ ในขอบังคับฯ กําหนดให
สภาอาจารยทาํ จรรยาบรรณในสายวิชาการ และใหสภาขาราชการทําจรรยาบรรณในสายสนับสนุนวิชาการ ไม
ทราบวา เรื่องนี้รวมอยูใ น KPI ดวยหรือไม และสภาขาราชการตองทําเรื่องนี้หรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทรกลาววา กรณีของจรรยาบรรณไดทําไปแลวในสวน
ของขาราชการทั่วไปและอาจารย เพียงแตที่สภาอาจารยนําไปพิจารณาคือ เรื่องการทําคูมือ ทางฝายนิติการไดทํา
คูมือและใหสภาอาจารยตรวจทานวา คูมือที่จะเผยแพรเปนอยางไร ในสวนของขาราชการทั่วไปมี
จรรยาบรรณออกมากอนแลว ในสวนนีห้ ากสภาขาราชการเห็นวา มีเรื่องใดที่ตองการเสริมหรือปรับปรุงก็
สามารถเสนอเขามาไดวา มีขอ ใดที่ตองแกไข หรือเพิ่มเติมในสวนใด
ประธานกลาววา กรณีนี้ไมตอ งทํา เพราะไดมีการทําไปแลว
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 45 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 ในวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
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เพชรคุม
นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูตรวจรายงานการประชุม

