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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2550
วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2550
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
-------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย อัญชลี
พิพัฒนเสริญ รองอธิการบดีฝายการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
6. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
8. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร
9. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
10. รองศาสตราจารย ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร
13. รองศาสตราจารย มาลี
บุญศิริพันธ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
14. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
15. รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
17. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
18. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
สิทธิเสฏพงศ แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
19. อาจารย ธัญญา
20. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
21. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
22. อาจารย วิทวัน
จันทร
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ

-224. ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
25. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
26. นายยงยุทธ
พึ่งวงศญาติ แทนผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
27. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด
28. ผูชวยศาสตราจารย วันชัย ขันตี
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
29. ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
30. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอาํ นวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
31. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
32. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
34. รองศาสตราจารย ดร.อมร พิมานมาศ
35. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
36. นายแพทย วีระ
อิงคภาสกร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
37. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
38. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
39. นางษิญาภา
ชุณหวรานนท ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
40. นางนวลรักษ
ชอบชื่น
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
สัทธานนท
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
41. อาจารย ไพลวรรณ
42. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.)
43. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
44. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย

-3ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย โปรดปราน สิริธีรศาสน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง ผูชว ยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
3. อาจารย ดร.เอกบุญ
วงศสวัสดิ์กุล ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง และรักษาราชการในตําแหนง
รองคณบดีฝายวิจยั และคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร
4. อาจารย ดร.ยงศักดิ์
ขจรผดุงกิตติ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. รองศาสตราจารย พิมพอําไพ เวนเซล
รองคณบดีฝายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสหเวชศาสตร
6. อาจารย ดร.สุวรรณา
โควะวินทวีวฒ
ั น รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจยั สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
7. นายสมพงษ
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
8. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
9. นายจักรชัย
หิรณ
ั ยะวสิต หัวหนางานบริหารงานบุคคล
10. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
11. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
12. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
13. นางสาวกนกวรรณ
แปงถา
กองงานศูนยรังสิต
14. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
15. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
16. นายมานิต
แกวนุกูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
17. นายชูเกียรติ
จันทรมานะ พนักงานธุรการ 5

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาคนใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดมกี ารแตงตั้ง รองศาสตราจารย ม.ร.ว.
พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาคนใหม ตั้งแตวนั ที่ 2 กรกฎาคม
2550 ในนามของมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอตอนรับผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
คนใหม
สําหรับหนังสือชี้แจงเรื่องการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษาที่อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาไดจดั ทําถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน ตามที่ไดแจก

-4ที่ประชุมนั้น จะเปนขอเท็จจริงทั้งหมด ยกเวนบางประเด็นที่ตองการชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ในฐานะที่
เปนประธานคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา กลาวคือ เรื่องคะแนนการเสนอชื่อจะเปนไป
ตามที่นําเสนอ แตเดิมการแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา อธิการบดีเปนผูเสนอชือ่ เพียงคนเดียว
ใหคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาพิจารณารับรอง โดยไมมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการสรร
หาฯ ในการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาครั้งนี้ ไดเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา โดยอนุโลมใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสรรหา
ผูบริหารมาใชในการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาดวย ถึงแมตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาไมไดกําหนดไวเชนนั้น ซึ่งจากการเสนอ
ชื่อจะมีผูไดรบั การเสนอชื่อตามผลคะแนนที่นําเสนอ แตเนื่องจากเปนการดําเนินการตามระบบการสรรหา โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดไปทาบทามผูที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด โดยไมไดพิจารณาผลคะแนนของผูไดรับ
การเสนอชื่อแตละทาน ปรากฏวา มีผูตอบรับการทาบทาม จํานวน 3 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญ
วิทยาพงศ รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิปปภาส พรสุขสวาง และ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดใหผูตอบรับการทาบทามจัดทําประวัตแิ ละนโยบายมานําเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลว และไดมีมติใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา จํานวน 2 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ และ รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน ตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
อํานวยการฯ ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 และผลการลงคะแนน ปรากฏวา ที่ประชุมมีมติเลือก
รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน เปนผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ซึ่งไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนเชนนี้ ไมไดพิจารณาเรื่องผลคะแนนการเสนอชื่อ เพราะเขาใจเปนอยางดีวา ขั้นตอนการเสนอชื่อเปน
ขั้นตอนในการใหไดรายชื่อมาเทานั้น แตเมื่อไดรายชื่อมาโดยไดคะแนนเทาใดก็ตาม และไปทําการทาบทาม ผูที่
ไดคะแนนมากที่สุดอาจจะปฏิเสธก็ได ไมไดถือเรื่องนัน้ เปนประเด็นสําคัญ สวนประเด็นที่ระบุวา ใหเริ่มปฏิบตั ิ
งานอยางเรงดวนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 นั้น โดยขอเท็จจริงแลวไมไดเปนการเรงดวน เพราะผูอาํ นวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาคนเดิมหมดวาระตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2550 ดังนั้น การแตงตั้งผูอํานวยการ
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษาคนใหม ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เทากับมีการรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยฯ มาเปนระยะเวลา 2 เดือนเศษแลว แมจะมีผูเสนอใหตนเลื่อนการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวย
การฯ ออกไปอีก เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2550 เปนชวงของการดําเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม จะไดไม
กระทบกับการที่ตนจะเขารับการเสนอชื่อเปนอธิการบดี แตตนเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องของการบริหารปกติของ
มหาวิทยาลัย และการสรรหาผูบริหารหนวยงานตาง ๆ จะเกิดขึ้นโดยตลอดอยูแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง รายงานประจําป มธ.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา งานประชาสัมพันธ มธ. ไดจัดทํารายงานประจําป มธ. เนื่อง

-5ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2550 โดยใชชื่อวา “บันทึกธรรมศาสตร 27 มิถุนายน 2550” ตามที่ได
แจกใหที่ประชุมแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การจัดงานประกาศรางวัลนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สถาบันทรัพยากรมนุษย มธ. ไดมกี ารจัดงานประกาศรางวัล
นักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย จํานวน 45 ทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานมอบรางวัลดังกลาว ซึ่งสถาบันทรัพยากรมนุษยจะไดเชิญนักทรัพยากรมนุษย
เหลานี้มาเปนวิทยากร และบันทึกเรื่องราวของแตละทานเปนกรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรมนุษยในรูปของ DVD
สําหรับไวใชเปนขอมูลในการศึกษาตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การจัดพิธีหลอเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2550
ประธานสภาขาราชการแจงใหที่ประชุมทราบวา สภาขาราชการกําหนดจัดพิธีหลอเทียนจํานํา
พรรษา ประจําป 2550 ในวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2550 โดยวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 จะประกอบพิธีหลอเทียน
จํานําพรรษา ณ บริเวณศาลาสี่แยก อาคาร บร.1 และโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ มธ. ศูนยรังสิต และวันที่ 12
กรกฎาคม 2550 จะประกอบพิธีหลอเทียนจํานําพรรษา ณ ลานคนเมือง ทาพระจันทร จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกทานรวมทําบุญพิธีดังกลาวดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ มธ. โดย มธ. ได 4.6454 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ทั้งนี้ ตัวคะแนนไมไดมีสาระในตัวเอง เพราะไมบงบอกอะไร หากไมพจิ ารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยป
2547 ได 4.5907 คะแนน ป 2548 ได 4.5937 คะแนน ซึ่งจะเปนพัฒนาการที่คอนขางมีนัยยะสําคัญของ มธ. แต
ประเด็นที่มนี ยั ยะสําคัญยิ่งกวาก็คือ ในป 2548 มธ. จัดอยูใ นลําดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไดคะแนนสูงสุด
สําหรับป 2549 มธ. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุดเปนลําดับที่ 1 ของประเทศไทย ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. จากผลการประเมินดังกลาว เกิดจากความพยายามของคณะ/หนวยงานตาง ๆ ที่ได
ดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจังมาโดยตลอด
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา สําหรับเงินรางวัลจะไดรับจัดสรร
จํานวน 9.552 ลานบาท ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะไดจัดสรรใหกับ มธ. ตอไป ทั้งนี้ ตองขอขอบพระคุณผูมีสวนรวม
ทุกหนวยงานที่ทําใหผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ มธ. อยูในระดับดีที่สุด

-6ประธานกลาววา ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวางแผนฯ และกองแผนงานที่เปนเจาภาพหลักใน
การดูแลประสานงานกับทุกหนวยงานในการดําเนินการเรื่องนี้ ซึ่งเห็นวา ความสําเร็จของ มธ. เปน
ความสําเร็จทีไ่ ดมาอยางยากลําบาก ขอใหพยายามรักษามาตรฐานการปฏิบัติราชการใหอยูใ นลําดับที่ 1 – 2 ตอไป
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในสวนนี้จะมาจากผลการปฏิบัติ
ราชการของทุกหนวยงาน และขอขอบคุณผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาทีไ่ ดชวยดูแลเรื่องนี้อยาง
ละเอียด กอนที่ ก.พ.ร. จะเขามาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550
โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
26 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่
3 กรกฎาคม 2550 นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ
3.1.1 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะเศรษฐศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นางสาวกิริยา กุลกลการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 456) ระดับ 4 ขั้น 10,010 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Ph.D.
(Agricultural and Applied Economics) จาก The University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้น เปนระดับ 5 ขั้น 12,600 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 4 มิถุนายน 2550 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวกิริยา กุลกลการ ตําแหนงอาจารย
คณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

-73.1.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
ขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย ซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นเปนใหไดรบั เงินเดือนระดับ 5 ขั้น
12,600 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เปนตนไป (วันที่รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ) ดังนี้
1. นางสาวศิรยิ า ประจักษธรรม (ตําแหนงเลขที่ 3216) ระดับ 5 ขั้น 12,040 บาท ซึ่งไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร จากแพทยสภา เพิ่มขึน้
2. นายยุทธเดช ทวีกุล (ตําแหนงเลขที่ 3213) ระดับ 5 ขั้น 11,750 บาท ซึ่งไดรับวุฒิบตั รแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร – นรีเวชวิทยา จากแพทยสภา เพิ่มขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิขาราชการ ตําแหนงอาจารย คณะแพทยศาสตร
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

ข. กรณีขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
3.1.3 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นายสุนทร ชลประเสริฐสุข ตําแหนงนายแพทย 5 (ตําแหนงเลขที่ 3210) ระดับ 5 ขั้น 11,750 บาท ซึ่งไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร จากแพทยสภา เพิ่มขึ้น เปน
ใหไดรับเงินเดือนระดับ 5 ขัน้ 12,600 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 14 มิถุนายน 2550 เปนตนไป (วันที่รายงานตัวกลับ
เขาปฏิบัติราชการ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายสุนทร ชลประเสริฐสุข ตําแหนงนายแพทย
คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง กองกลางขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยกองกลางขออนุมัติเลื่อนระดับ
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 (ตําแหนงเลขที่ 1352) ระดับ 5 ขั้น 16,060
บาท งานประชุม ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 16,880 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 11 มิถุนายน 2550 เปนตนไป
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางสาววรรณพรรณ นาคสังข สังกัดกองกลาง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง กองคลังขออนุมัตเิ ลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยกองคลังเสนอขอเลื่อนระดับ
นางจําเรียง สุดสระ ตําแหนงนักวิชาการเงินและการบัญชี 5 (ตําแหนงเลขที่ 129) ระดับ 5 ขั้น 16,060 บาท
งานตรวจกอนจาย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 16,880 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางจําเรียง สุดสระ สังกัดกองคลัง ใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้ อีกหนึง่ ระดับ ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรเสนอขอเลื่อนระดับ
นางบุนรดา โมฬีวงษ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 (ตําแหนงเลขที่ 560) ระดับ 5 ขั้น 20,020 บาท งานบริการ
การศึกษา ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 21,390 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางบุนรดา โมฬีวงษ สังกัดคณะนิติศาสตร
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
3.1.7 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัตปิ รับคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 9 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติเสนอขอปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 9 ราย (ตําแหนงพยาบาล จํานวน
7 ราย ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย จํานวน 2 ราย) ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ แลวใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 10,670 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันทีห่ นวยงานรับ

-9เรื่อง ดังนี้
1. ตําแหนงพยาบาล
1.1 นางอุไรวรรณ
จูมทอง
1.2 นางสาวจารุวรรณ สิงเห
1.3 นางสาวเกศรา นพรัตน
1.4 นางสาวนิชนันท เลาหบุตร
1.5 นางสาวประไพพิศ แววพุก
1.6 นางสาววัลยา
จิตรสมสุข
1.7 นายศรายุทธ
สนธิหยัน
2. ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย
2.1 นางพิชชาภัทร นิ่มนุช
2.2 นางสาวรัษฎา บุญประเสริฐ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ตําแหนงเลขที่ 4053
ตําแหนงเลขที่ 4759
ตําแหนงเลขที่ 4849
ตําแหนงเลขที่ 4858
ตําแหนงเลขที่ 4861
ตําแหนงเลขที่ 4862
ตําแหนงเลขที่ 5081

ตั้งแตวนั ที่ 12 มิถุนายน 2550
ตั้งแตวนั ที่ 14 พฤษภาคม 2550
ตั้งแตวนั ที่ 16 พฤษภาคม 2550
ตั้งแตวนั ที่ 12 มิถุนายน 2550
ตั้งแตวนั ที่ 18 พฤษภาคม 2550
ตั้งแตวนั ที่ 17 พฤษภาคม 2550
ตั้งแตวนั ที่ 21 พฤษภาคม 2550

ตําแหนงเลขที่ 4676 ตั้งแตวนั ที่ 8 มิถุนายน 2550
ตําแหนงเลขที่ 4680 ตัง้ แตวนั ที่ 15 พฤษภาคม 2550

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงพยาบาล และตําแหนงนักเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 9 ราย
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง มาตรการเพื่อปองกันทรัพยสินราชการสูญหาย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา เนือ่ งจากสถิติการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด กรณีทรัพยสินราชการสูญหายมีจํานวนมากขึ้นคอนขางผิดปกติ หากพิจารณาจากสถิตกิ ารสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะพบวา ป 2550 ในรอบ 6 เดือน มีจํานวน 7 ราย เมือ่ เทียบกับป 2547 ซึ่งเปน
สถิติสูงสุด มีจํานวน 11 ราย เทานั้น ซึ่งจากสถิติการสูญหายเหลานี้ เขาใจวาเกิดจากสถานการณบานเมืองและ
ปญหาบุคคลเขา – ออกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหทรัพยสนิ ราชการสูญหาย และปองกัน
ไมใหสถิติการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพิ่มมากขึ้น เห็นควรใหหนวยงานตาง ๆ ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหหนวยงานตาง ๆ ไดสํารวจตรวจสอบอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ และปรับปรุง
หรือกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมตอการระมัดระวังดูแลรักษาและสรางความปลอดภัยใหแก
ทรัพยสินที่อยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยกําหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และกําหนดตัวบุคคลที่มีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาใหชัดเจน
2. หากปรากฏวา หนวยงานใดยังมีกรณีทรัพยสินของทางราชการสูญหายเปนจํานวนหลายครั้ง
โดยไมไดมีการดําเนินการตามขอ 1. ใหถือเปนความบกพรอง ซึ่งผูบังคับบัญชาและหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของอาจ

- 10 ตองมีสวนรับผิดชอบดวย ทัง้ นี้ ตามพฤติการณและการกระทํา
3. ในสวนของการปฏิบัติงานดานการเงินของหนวยงาน เห็นควรแจงกําชับใหผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานและเจาหนาทีผ่ ูเกี่ยวของ ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องกําหนดมาตรการ
การปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ผูเกีย่ วของในการปฏิบัติงานดานการเงินของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2548 โดยเครงครัด
ประธานกลาววา ขอใหผูบริหารทุกหนวยงานไดรับแนวทางเรื่องนี้ไปดําเนินการเพื่อปองกัน
ทรัพยสินไมใหตองมีการสอบสวน หรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดชอบทางแพง เหตุการณที่
เกิดขึ้นลาสุด เขาใจวามีคนรายเขาไปขโมยเครื่องคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ เมื่อคืนวันที่ 8
กรกฎาคม 2550 ซึ่งขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ไดจดั ทําแผนเรื่องการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปดภายในโรงพยาบาล นําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ พิจารณาตอไป เพราะศูนยรังสิต
กําลังจัดทําแผน เพื่อที่จะติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดใหครอบคลุมทุกพื้นที่ สวนทีท่ าพระจันทรอยูระหวางการ
ดําเนินการติดตั้งเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกพื้นที่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการเขมงวดบุคคลที่จะ
เขามหาวิทยาลัยในชวงกลางคืนอยางไร เพราะภายในพืน้ ที่บริเวณรอบ ๆ คณะเศรษฐศาสตร ปจจุบันมักจะพบ
บุคคลจรจัดเขามาพักอาศัยในชวงกลางคืน ถึงแมจะใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของคณะฯ ไปบอกให
ออกไป แตปรากฏวาบุคคลเหลานั้นกลับมาอีก
ประธานกลาววา ในเวลาปกติ มธ. ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยของประชาชน เปนเรื่องยาก
มากที่จะหามบุคคลทั่วไปเขามาในมหาวิทยาลัย ยกเวนบุคคลที่มีประวัติการลักทรัพยในมหาวิทยาลัยอยูแลว ซึ่งที่
ผานมามีคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษารองเรียนเขามาตลอดวา มีบคุ คลภายนอกเขามาใชพื้นที่ หรือนั่ง
รวมกลุมกันทําเรื่องตาง ๆ ใน Common Room ของคณะตาง ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดูแลในเชิงของพฤติกรรม
หรือการดําเนินการบางอยาง เชน หากเขามาตามศาลาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เขาไปตักเตือน หรือหามปราม แตหากเขามานั่งพักผอน หรือวิ่งออกกําลังกายในมหาวิทยาลัย ไมมพี ฤติกรรม
ผิดปกติ จะปลอยเขามาได และเมื่อถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งเปนเวลาปดมหาวิทยาลัย โดยแนวทางปฏิบัตปิ จจุบันก็คือ
จะตองใหบุคคลทั้งหมดออกจากมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ประเด็นปญหาดังกลาว คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีไดมีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยเชนเดียวกันวา มีบุคคลจรจัดเขามาใชพนื้ ที่เปนประจํา แตเทาที่ไดรับ
รายงานจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จะเปนการใชพื้นที่ในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปดทําการปกติ หากไมมี
พฤติกรรมผิดปกติ หรือสรางความเดือดรอนใหกับประชาคมธรรมศาสตร คงจะไมสามารถใหบุคคลเหลานั้น

- 11 ออกไปได แตหากเปนชวงเวลาหลังปดทําการแลว ไมใชเฉพาะบุคคลจรจัด แมเปนนักศึกษาหรือบุคลากร มธ. ก็
จะตองเชิญใหออกจากมหาวิทยาลัย ดังนัน้ หากแตละคณะพบบุคคลอยูใ นมหาวิทยาลัย สรางความเดือดรอนแก
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ไมวาจะในชวงเวลาทําการ หรือในชวงเวลานอกทําการ ขอใหแจงเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยทันที และหากยังพบบุคคลในชวงเวลาปดทําการจะตองถือวาเปนความบกพรองของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยทีไ่ มมีความเครงครัดในเรื่องของการตรวจสอบบุคคลที่เขา – ออก หรืออาศัยอยูใน
มหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี้ ที่ผานมามหาวิทยาลัยไดมกี ารกําชับกับเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยมากขึ้น กรณีที่เกิด
เหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา จะตองรูวิธีการในการจัดการเบื้องตนกอน เชน กรณีที่คณะเศรษฐศาสตรไดรองขอดู
กลองโทรทัศนวงจรปดผูทข่ี โมยทรัพยสนิ ของคณะฯ ที่ผานมา และไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยทันทีนั้น อาจจะเกิดจากความหยอนยานของเจาหนาทีใ่ นเรื่องของวิธีการปฏิบัติวา หากพบวามีการ
กระทําผิดตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะตองเขาไปจัดการทันที ซึ่งประเด็นนี้ไดมีการเรียกประชุมเจาหนาที่ เพื่อที่จะ
ซักซอมความเขาใจวา หากเกิดกรณีตาง ๆ จะตองปฏิบัตอิ ยางไร
2. ผูแทนสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ขอตั้งขอสังเกต
เรื่องของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เนือ่ งจากเคยเปนกรรมการสอบขอเท็จจริง และไดทราบวา ในชวง
กลางคืนจะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําประตูเขา – ออก เพียงคนเดียว และในชวงกลางวัน จะมี
เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยประจําประตู 2 คน และในบางครั้ง เมื่อมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น ไมสามารถที่จะ
ระงับเหตุได เนื่องจากอยูประจําประตูคนเดียว ดังนัน้ ประเด็นทีน่ ําเสนอ หากหนวยงานตาง ๆ ชวยกันดูแลภายใน
หนวยงาน และมหาวิทยาลัยดูแลในภาพรวม จะชวยลดปญหาดังกลาวลงได ทั้งนี้ หากเจาหนาที่รกั ษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ ควรที่จะจัดสรรเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประตูเขา – ออก ควรที่จะมีเจาหนาที่ไมนอ ยกวา 2 คน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา จะเปนไปตามที่นําเสนอ โดยบางครั้งจะมี
เจาหนาที่ประจําประตูเขา – ออกคนเดียว และเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ขึ้นมา ไมสามารถจัดการปญหาไดทันที
ซึ่งประเด็นนีเ้ ปนบทเรียนทีม่ หาวิทยาลัยจะไดนํามาปรับปรุงแกไข โดยไดสั่งการใหจัดเจาหนาที่ประจําประตูเขา
– ออก อยางนอย 2 คน
3. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในเรื่องของการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยทั้งทีท่ า
พระจันทรและศูนยรังสิต กรณีที่มีทรัพยสนิ ราชการสูญหาย ทางบริษทั จะตองรับผิดชอบหรือไม อยางไร เพราะ
เกรงวา เมื่อมหาวิทยาลัยติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดไวเรียบรอยแลว ในอนาคตกลองโทรทัศนวงจรปด จะเกิด
การสูญหายไปดวย
ประธานกลาววา กรณีที่ศนู ยรังสิตเฉพาะการรักษาความปลอดภัยอาคารตาง ๆ บริษัทผูรับจาง
มีเงื่อนไขของการชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัย กรณีที่มีรองรอยของการโจรกรรม โดยการพังประตูหรือ
ทุบหนาตางกระจกเขาไปขโมยทรัพยสินราชการ เขาใจวาบริษัทจะตองชดใชอยูใ นวงเงิน 200,000 บาท สวนกรณี
ที่ทาพระจันทร เขาใจวาการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยไมไดเปนระบบการรักษาความปลอดภัยอาคาร แตเปน

- 12 ระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เทานั้น จึงไมมีขอกําหนดเรื่องของการชดใชคาเสียหาย กรณีที่มที รัพยสินใน
อาคารสูญหาย
4. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา มหาวิทยาลัยควรจะคัดเลือกเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยที่มวี ิธีการจัดการที่นุมนวล และมีวาจาสุภาพเรียบรอยกับผูที่เขามาติดตอมหาวิทยาลัย หรือ
คณะ/หนวยงานตาง ๆ ดวย เพราะเปนประชาสัมพันธดานแรกของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากไดรับการรองเรียน
จากผูที่มาติดตอคณะฯ ไมต่ํากวา 3 ครั้ง ในชวง 3 เดือนทีผ่ านมาวา เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใชวาจาไมสภุ าพ
ดังนั้น ขอใหพจิ ารณาเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ที่ผานมามหาวิทยาลัยไดเขมงวดกับเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยวา นอกเหนือจากการทําหนาที่เปนผูด แู ลความเรียบรอยแลว ในเรือ่ งของกิริยาวาจา หรือการ
ติดตอกับบุคคลที่จะเขามาในมหาวิทยาลัย หากมีประเด็นเรื่องความไมสุภาพ และไดรับการแจงเขามา เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยจะตองเปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น หากคณะใหขอมูลกับมหาวิทยาลัยวา ผูที่มีกิรยิ าวาจาไมสุภาพ
เปนผูใด และไดรับการปฏิบัติไมถูกตองอยางไร มหาวิทยาลัยสามารถที่จะแกไขปญหาเรื่องเหลานี้ได ทั้งนี้
อธิการบดีไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เชนเดียวกัน โดยมีการแจงมายังฝายบริหาร ทาพระจันทร วา ในการประมูล
บริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่ทาพระจันทรในปงบประมาณตอไป ขอใหจัดจางโดยวิธีพิเศษ
เพื่อที่จะสามารถพิจารณาบริษัทที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ้นได
5. ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษากลาววา จากประสบการณที่ไดเคยทํางานที่ศูนย
รังสิต ไมวาจะเปลี่ยนบริษัทกี่บริษัทก็ตาม แตเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยยังเปนคนเดิม ซึ่งประเด็นนี้ จะตอง
กําหนดเกณฑการเปลี่ยนบุคลากรไวดว ย
ประธานกลาววา เปนปญหาที่เกิดขึน้ อยูใ นปจจุบนั กรณีที่ทาพระจันทรก็เชนเดียวกัน ถึงแม
จะเปลี่ยนบริษทั ใหมแลว แตเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยครึ่งหนึ่งยังเปนคนเดิม เพราะบริษัทที่ประมูลไม
สามารถไปหาเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยใหมที่มที ี่พักอาศัยอยูใกล มธ. ได ซึ่งปญหานี้จะสามารถคลี่คลายไป
ในปงบประมาณหนาตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร นําเสนอ โดยคณะกรรมการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเห็นชอบจัดสรรงบประมาณคาจางตอหัวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ทาพระจันทรเพิ่มขึ้นเปน
10,000 บาท/คน/เดือน โดยขอใหคณะกรรมการจัดจางไดพิจารณาเลือกบริษัทที่ดีที่สดุ โดยไมตองใชวิธีการ
ประกวดราคาตามปกติ เพราะที่ทาพระจันทรจะมีปญหาการรองเรียนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบอยมาก สวน
หนึ่งขึ้นอยูกับวุฒิภาวะของคนที่เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และดวยคาจางที่ตา่ํ จะเปนเรื่องปกติที่บริษัท
ไมสามารถจะนําบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงมาเปนเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยได ซึ่งปจจุบันจะมีหลายคนที่เปนเด็ก
วัยรุน และมีปญ
 หาเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสม มหาวิทยาลัยจะไดรับประเด็นไปพิจารณา
ดําเนินการแกไขปญหาใหดขี ึ้น และในอนาคตหากการแกไขปญหาที่ทา พระจันทรดขี ึ้น จะไดนําวิธีดังกลาวไป
ดําเนินการแกไขปญหาที่ศูนยรังสิตตอไป
6. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีเหตุการณที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นกับ

- 13 อาจารยคนเดียวที่มาประชุมที่คณะฯ 2 ครัง้ ซึ่งเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยใชวาจาไมสุภาพมาก ดังนั้น หาก
เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยขาดวุฒภิ าวะ และไมเขาใจกาลเทศะในเรือ่ งเชนนี้ จะทําใหภาพพจนของ มธ.
เสียหายดวยสิง่ ที่คาดไมถึง และควรที่จะทําความเขาใจกับเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยวา ไมวาจะเปนนักศึกษา
หรือบุคคลใดก็ตามที่มาติดตอ หนาที่ของเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยจะตองปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีที่สุด
และในสวนนีจ้ ะขอใหมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาใหเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการจางดวย
7. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา ในการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย
นอกจากพิจารณาเรื่องของวุฒิภาวะของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่จะเขามาปฏิบัติงาน หรือเรือ่ งของการ
พัฒนาบุคลากรแลว เห็นวาควรที่จะตองพิจารณาดวยวา บริษทั เหลานั้นเอารัดเอาเปรียบลูกจางของตัวเองมากนอย
เพียงใด เพราะเทาที่ทราบมหาวิทยาลัยมีการจายคาจางใหแกบริษัทเพิ่มขึ้นทุกป แตเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ยังไดรับคาจางเทาเดิม หรือไดรับคาจางต่ํากวาเดิม หากเปนเชนนัน้ แสดงวาบริษัทรับจางไมมี Corporate
governance และ มธ. ไมควรจะสนับสนุน ประเด็นที่สอง หากบริษัทมีเงื่อนไขวา จะตองอบรมพนักงานอยูแ ลว
และไมรูวาจะดําเนินการอยางไรจริง ๆ คณะฯ ยินดีทจี่ ะใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตไมใชคณะฯ เปนผู
อบรมให ทั้งนี้ เนื่องจากคณะฯ กําลังจัดโครงการรณรงคเรื่องจิตอาสา โดยจะจัดอบรมกลุมพนักงานขับรถแทกซี่
กอน สวนกลุมเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยจะอยูใ นขอบขายโครงการนี้เชนเดียวกันวา จะทําอยางไรที่จะให
สังคมอยูเย็นเปนสุข
ประธานกลาววา กรณีที่จะเจรจากับผูประกอบการหรือคัดเลือกบริษทั รักษาความปลอดภัย
ขอใหเชิญคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมาใหความเห็นในเรื่องเหลานี้ดวย
8. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา กรณีการเขาโจรกรรม
ทรัพยสินของโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ เมื่อคืนวันที่ 8 กรกฎาคม 2550 จะมีการเขาไปโจรกรรม 2 จุด คือ
หองกลุมงานพยาบาล และหองพยาธิวิทยา ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องตน ปรากฏวามีทรัพยสินที่สูญหายคือ
พระพุทธรูปในหองประชุม และอีกเหตุการณหนึ่งก็คือ เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยไดตรวจจับคนรายขโมยเครื่องคอมพิวเตอรออกจากโรงพยาบาลฯ และไดยดึ เครื่อง
คอมพิวเตอรไว แตปลอยคนรายไป อยางไรก็ตาม ขณะนีเ้ จาหนาทีต่ ํารวจเขาไปตรวจสอบพื้นที่แลว พบวารอยเทา
ของคนงานที่กอสรางหองประชุมชั้นสี่ตรงกับรอยเทาของคนรายที่เขาไปขโมยทรัพยสินดังกลาว และเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยสามารถจําหนาคนรายได ดังนัน้ กรณีนี้นาจะสามารถติดตามจับตัวคนรายได
9. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา กรณีที่จอดรถชั้นใตดินของอาคารธรรมศาสตร 60 ป
ในชวงหลังเวลา 17.00 น. รถที่จอดไวเดิมไมสามารถขับรถออกไปได เนื่องจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
อนุญาตใหรถเขามาจอดกีดขวางทางออกทัง้ หมด ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยไดกําชับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยในการแกไขปญหาเรื่องนี้ดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในสวนของศูนยรังสิตไดพยายามอบรม
เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยอยางเต็มที่ แตปญหาของบริษัทรักษาความปลอดภัยก็คือ ไดรับพนักงานเขามาอยาง

- 14 กระชั้นชิด ดังนั้น จึงไมสามารถกําหนดใหนําเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยมาอบรมลวงหนาได และถึงแมจะมี
การจัดอบรมไปแลว แตเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยคนใหมเขามาจะไมมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเชนเดิม แตมหาวิทยาลัยพยายามที่จะบริหารจัดการ โดยการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยกวดขันใหไดมากที่สุด สวนเรือ่ งของการเอาเปรียบลูกจางของบริษัท มหาวิทยาลัยไดพยายามกําชับ
ใหบริษัทจางลูกจางเปนรายเดือน โดยไมใหจางเปนรายวัน เพื่อที่จะใหลูกจางเหลานัน้ ไดประกันสังคมดวย แต
ปรากฏวา ยังมีการจางลูกจางเปนรายวัน มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาเรื่องนี้ตอ ไป
ประธานกลาววา ปญหาเรื่องนี้คงจะเปนปญหาที่อยูควบคูกับองคกรขนาดใหญไปตลอด
10. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา จากประสบการณ
พบวาคนรายทีเ่ ขามาขโมยทรัพยสิน สวนใหญจะเปนคนงานกอสราง ทั้งนี้ กรณีที่ศนู ยรังสิตจะมีการกอสราง
จํานวนมาก ควรที่จะกําหนดใหมกี ารขึ้นทะเบียนคนงานกอสรางไวดว ย เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบไดงายขึ้น ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยสูญหาย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขณะนี้ไดมีการขึ้นทะเบียนคนงานกอสราง
ทั้งหมดอยูแ ลว
ประธานกลาววา ในระยะหลังเขาใจวา จะมีการรองเรียนเรื่องนี้นอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ในอดีต แสดงวามีพัฒนาการที่ดีขึ้น และอีกดานหนึ่ง ผูบริหารทุกระดับไดไปเขมงวดกับเจาหนาที่รกั ษาความ
ปลอดภัยตามจุดตาง ๆ มากขึ้น และสวนหนึ่งไดมกี ารเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ผานมา
แตสุดทาย หากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณคาใชจายในการจางเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยในระดับ 13,000 –
14,000 บาท/คน/เดือน จะไดเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ และรับประกันความเสียหายทุกอยาง แต
โดยระบบสามารถที่จะจางบริษัทรักษาความปลอดภัยไดในระดับนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพยายามจัดสรร
งบประมาณสวนนีเ้ พิ่มขึ้นในปงบประมาณตอไป เพื่อทีจ่ ะใหไดบริษทั รักษาความปลอดภัยที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ ทัง้
ที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต
11. ผูแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา สิ่งที่สําคัญมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนในการจัดการ
เรื่องนี้อยางเปนรูปธรรมชัดเจน เพราะนอกจากจะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพแลว ควรจะตองมี
แผนปฏิบัติการในเรื่องของการปองกันเหตุตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นดวย ไมวา จะเปนการสื่อสารรวมกัน หรือการ
ปฏิบัติการรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา โดยปกติจะมีการประชุมเจาหนาทีข่ อง
คณะ/หนวยงานตาง ๆ ในเรือ่ งของการดูแลสถานที่ การรักษาความปลอดภัย และการใชสาธารณูปโภคเปนประจํา
อยูแลว ซึ่งประเด็นเหลานี้ เห็นวาสวนหนึง่ เกิดจากการทีแ่ ตละหนวยงานเกิดความตื่นตัวมากขึ้น เชน กรณีที่มกี าร
ชุมนุมบริเวณทองสนามหลวง คณบดีคณะเศรษฐศาสตรไดมีการสอบถามวา มหาวิทยาลัยจะมีแผนอยางไร กรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมกี ารประชุมปรึกษาหารือผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อที่จะหาแนวทางปองกัน
เรื่องนี้ โดยมีการกําหนดใหแตงตั้งผูประสานงานของทุกอาคารที่สามารถประสานงานกันไดอยางรวดเร็ว การ

- 15 เตรียมแผนระบายคน โดยใชประตูทาพระจันทรและทาพระอาทิตย นอกจากนี้ ไดมกี ารประสานงานกับบริษัท
สุภัทรา จํากัด ดวยกรณีทเี่ กิดปญหาขึ้นมา จะมีการเปดทาเรือของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใหบุคลากรและนักศึกษา
ออกจากมหาวิทยาลัยโดยทางเรือได สวนเรื่องของการโจรกรรมไดมีการปรึกษาหารือกันวา ที่ผานมาปญหาเรื่อง
กลองโทรทัศนวงจรปดที่คณะเศรษฐศาสตรประสานงานไปที่สวนกลางแลวไมไดรบั ความรวมมือ เขาใจวากรณี
นั้นจะเกิดขึ้นเปนครั้งแรก โดยจะขอภาพจากกลองวงจรปด เนื่องจากเจาหนาที่ไมไดมีการซักซอมกันไวกอนวา
ทางคณะจะขอความรวมมือในการดึงภาพเหลานั้นออกมา จะใหปฏิบัตอิ ยางไร และตองยอมรับวา เรื่อง
เทคโนโลยีในการดูภาพเปนเรื่องที่เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยยังไมคลองแคลว ประกอบกับมีเจาหนาที่ที่มีความ
ชํานาญในเรื่องของคอมพิวเตอรนอย แตในระยะตอไป หากเกิดปญหาเรื่องนี้อีก แตละคณะสามารถที่จะ
ประสานงานในการขอดูภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดไดทันที มิใชเปนเรื่องที่จะตองดําเนินการอยางเปน
ทางการ สวนเรื่องของแผนปฏิบัติการจะใหปฏิบัติการอยางไร กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีการโจรกรรมเกิดขึ้นนัน้
มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดไวชดั เจนวา จะตองมีการอบรมเจาหนาทีร่ ักษาความปลอดภัยในเรื่องของการเขาไป
ระงับเหตุ หรือจัดการปญหาตาง ๆ โดยไดมีการปรึกษาหารือกับบริษทั รักษาความปลอดภัยแลว
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงเรื่องของการกอเหตุรายตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
จนนําไปสูแ นวทางของการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด แตปญหาทีต่ ามมาก็คือ ผูใดจะเปนผูดแู ลกลองโทรทัศน
วงจรปด จากการปรึกษาหารือกับบริษัทที่มเี ทคโนโลยีเรื่องนี้ จะมีกลองที่มีระบบแจงเตือนเหตุที่ผิดปกติได ซึ่ง
ขณะนีก้ ําลังปรึกษาหารือในรายละเอียดเพิม่ เติม เพื่อที่จะไดนําโปรแกรมเหลานี้มาใชงานในอนาคต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีทศี่ ูนยรังสิต จะมีการประชุมหนวยงาน
ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และมีการจัดทําคูมือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับทุกคณะ/
หนวยงาน เพือ่ ที่จะไดมีวิธกี ารปฏิบัติตรงกัน รวมทั้งการประสานงาน นอกจากนี้ ไดมีการประชุมรวมกับ AIT
และ สวทช. เพื่อที่จะใหมีการเชื่อมเครือขายวิทยุสื่อสารกันได กรณีทมี่ ีคนรายเขามาขโมยทรัพยสนิ จะไดติดตาม
หรือสกัดจับตัวคนรายได ทัง้ นี้ จะไดประสานงานกับฝายบริหารบุคคลและกฎหมายในเรื่องสถิติทรัพยสินสูญ
หายที่ศูนยรังสิต เพื่อที่จะไดพยายามดําเนินการแกไขปญหาตอไป แตฝายบริหาร ศูนยรังสิต ไดมกี ารประชุม
เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยของบริษัททุกเดือน เพื่อที่จะนําสิ่งที่เปนจุดออนมาปรึกษาเพื่อหาทางแกไขรวมกัน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อปองกันทรัพยสินราชการสูญหายตามที่เสนอ
และใหคณะ/หนวยงาน ไดถือปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวตอไป

4.2 เรื่อง มาตรการในการประหยัดพลังงาน มธ.
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548
เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยใหเปนวาระ
เรงดวนที่ทกุ ภาคสวนตองรวมกันดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ซึง่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให
เริ่มปฏิบัติทันทีอยางเครงครัด และกําหนดใหผลการประหยัดพลังงานเปน KPI ของทุกหนวยงาน และเปนตัววัด

- 16 ประสิทธิภาพของผูบริหารระดับสูงของทุกหนวยงาน และงบประมาณที่ประหยัดไดใหนําไปเปนเงินรางวัล
ดังนั้น เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว มธ. จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ มธ. ขึ้น
จากการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ มธ. ครั้งที่
1/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ไดมีการพิจารณาการใชพลังงานทัง้ 2 ชนิด คือ ไฟฟา และน้ํามัน โดยการ
เปรียบเทียบกันระหวางปงบประมาณ 2548 กับป 2550 ในชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน ปรากฏวา ปริมาณ
การใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. (ทาพระจันทร ศูนยรังสิต ลําปาง และพัทยา) ในป 2550 มีจํานวนถึง 37.77 ลาน
kWh เพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปนรอยละ 12.54 สําหรับปริมาณการใชน้ํามันในป 2550 มีจํานวนถึง 137,296.21
ลิตร เพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปนรอยละ 26.49 จากปริมาณการใชพลังงานของ มธ. ทั้ง 2 ชนิด
ที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ในขณะทีต่ ัวชี้วดั การประหยัดพลังงานของ ก.พ.ร. กําหนดใหตองมีการประหยัดพลังงาน
ถึงรอยละ 10 ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ มธ. จึงไดกําหนดมาตรการ
เชิงการประหยัดพลังงานของ มธ. ดังนี้
1. ใหทุกวิทยาเขต/ศูนยการศึกษา รายงานการใชพลังงานไฟฟา น้ํามัน น้ํา ตอมหาวิทยาลัยทุก
ไตรมาส โดยสงมาที่เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ มธ.
2. หนวยงานควรจัดทํากลยุทธ และแผนการประหยัดการใชพลังงานของหนวยงานใหเหมาะสม
กับลักษณะของหนวยงาน และดําเนินการตามแผน
3. มหาวิทยาลัยควรใชผลการประหยัดพลังงานของหนวยงานมาเปนสวนหนึ่งในการประเมินผล
การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงาน
4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดตัวชี้วดั ในการประหยัดพลังงานของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อ
ประกอบการใหรางวัล และลงโทษบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. มหาวิทยาลัยควรกําหนดตัวเลขหนวยเพดานสูงสุดของปริมาณการใชไฟฟา ประปา ของแต
ละหนวยงาน ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายโดยใชตวั เลขของปริมาณการใชพลังงาน 2 ปที่ผานมาเปน
ตัวกําหนดคาสูงสุด และใหหนวยงานรับผิดชอบการใชพลังงานในสวนที่เกิน
6. มหาวิทยาลัย และหนวยงานควรตั้งงบประมาณดําเนินการในการปรับเปลี่ยนอุปกรณที่
เกี่ยวกับการใชพลังงานใหเปนไปตามแผนการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยทีเ่ สนอตอกรมอนุรักษพลังงาน
และพัฒนาพลังงานทดแทน
7. การออกแบบอาคารใหมใหคํานึงถึงการประหยัดพลังงานเปนปจจัยสําคัญ
8. ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกศูนยการศึกษา
9. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการรณรงคการประหยัดพลังงานอยางตอเนือ่ งโดยมีคณะอนุกรรม
การรับผิดชอบ ซึ่งที่ประชุมไดเสนอใหผูชวยอธิการบดีฝา ยประชาสัมพันธ เปนประธานอนุกรรมการชุดนี้ แต
เนื่องจากชวงนี้ทุกฝายติดภารกิจในเรื่องของการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก จึงยังไมไดแตงตั้ง
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รณรงคการประหยัดพลังงานได
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ฝายบริหาร ทาพระจันทร ขอรายงานสรุปการ
ใชสาธารณูปโภคที่ทาพระจันทรในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550) ดังนี้
1. การใชพลังงานไฟฟา
ในรอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550) ปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาทั้งหมดของทาพระจันทร รวม 5,670,235 หนวย (จากมิเตอรการไฟฟานครหลวง) คิดเปนเงิน
18,768,477 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549) สรุปได
วามีการใชพลังงานไฟฟาเพิม่ ขึ้น 535,150 หนวย หรือประมาณ 10.42%
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาเดือนตุลาคม – มีนาคม ป 2549 และ 2550
เดือน
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
เพิ่ม/ลด
รอยละ
หมายเหตุ
2549
2550
ตุลาคม
816,564
964,976
148,412
18.17
พฤศจิกายน
849,440
1,017,361
167,921
19.76
ธันวาคม
784,729
873,068
88,339
11.25
มกราคม
839,653
893,716
54,063
6.43
กุมภาพันธ
874,417
874,114
(-303)
(-0.03)
มีนาคม
970,282
1,047,000
76,718
7.90
รวมหนวย
5,135,085
5,670,235
535,150
10.42
หากเปรียบเทียบการใชไฟฟาทุกหนวยงานภายในทาพระจันทรในรอบ 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2549 และ 2550 โดยภาพรวมมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น 535,150 หนวย หรือประมาณ 10.42%
จากปงบประมาณ 2549 คิดเปนเงิน 1,771,346 บาท (คาไฟฟาโดยเฉลี่ย 3.31 บาท/หนวย) โดยหนวยงานที่ใช
พลังงานไฟฟาสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก (1) อาคารสํานักหอสมุด (2) อาคารธรรมศาสตร 60 ป (3) อาคารคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี (4) อาคารอเนกประสงค (5) อาคารคณะนิติศาสตร ทั้งนี้ การใชพลังงานไฟฟาของ
หนวยงานภายใน มธ. ทาพระจันทร มีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเกือบทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหอประชุมใหญ
เพิ่มขึ้น 24.91% เนื่องมาจากมีหนวยงานจากภายนอกมาขอเชาสถานที่มากขึ้น และอาคารคณะนิติศาสตร เพิ่มขึ้น
18.94% เนื่องมาจากมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึน้ ในสวนของอาคารที่มีการใชพลังงานไฟฟาลดลง เชน
ปมน้ําหอสูง ลดลง 27.10% เนื่องมาจากใน 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 ที่ผานมามีการใชน้ําประปาลดลง
เปนจํานวนมาก สงผลใหปมน้ําใชพลังงานไฟฟาลดลงเชนกัน และอาคารกิจกรรมนักศึกษาลดลง 4.06%
เนื่องจากบางหนวยงานไดยา ยไปประจําทีศ่ ูนยรังสิต สําหรับหนวยงานจากภายนอก เชน รานกาแฟสดและราน
จําหนายอาหารเครื่องดื่มตาง ๆ ก็มีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเชนกันถึง 33.32%
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ในรอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550) ปริมาณการใช
น้ําประปาทั้งหมดของทาพระจันทร รวม 88,505 หนวย (จากมิเตอรการประปานครหลวง) คิดเปนเงิน 1,416,080
บาท เมื่อเปรียบเทียบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549) สรุปไดวา มีการใช
น้ําประปาลดลง 28,923 หนวย หรือประมาณ 24.63%
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาเดือนตุลาคม – มีนาคม ป 2549 และ 2550
เดือน
ปงบประมาณ ปงบประมาณ
เพิ่ม/ลด
รอยละ
หมายเหตุ
2549
2550
ตุลาคม
16,639
15,779
(-860)
(-5.16)
พฤศจิกายน
20,041
14,711
(-5,330)
(-26.65)
ธันวาคม
23,744
12,927
(-10,817)
(-45.55)
มกราคม
19,174
17,344
(-1,830)
(-9.54)
กุมภาพันธ
18,044
12,221
(-5,823)
(-32.27)
มีนาคม
19,786
15,523
(-4,263)
(-21.54)
รวมหนวย
117,428
88,505
(-28,923)
(-24.63)
หากเปรียบเทียบการใชน้ําประปาทุกหนวยงานภายในทาพระจันทรในรอบ 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2549 และ 2550 โดยภาพรวมมีการใชน้ําประปาลดลง 28,923 หนวย หรือประมาณ 24.63% จาก
ปงบประมาณ 2549 คิดเปนเงิน 462,768 บาท (คาน้ําประปาโดยเฉลี่ย 16 บาท/หนวย) โดยหนวยงานที่ใช
น้ําประปาสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก (1) อาคารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (2) อาคารอเนกประสงค
(3) อาคารคณะนิติศาสตร (4) อาคารธรรมศาสตร 60 ป (5) อาคารคณะศิลปศาสตร ทั้งนี้ การใชน้ําประปาของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีการใชน้ําประปาลดลงเกือบทุกหนวยงาน โดยเฉพาะ
หอประชุม ลดลง 96.44% มีการใชน้ําประปาลดลงสูงมาก เนื่องมาจากมีการปรับปรุงซอมแซมทอน้ําประปา
บริเวณใตหอประชุมเล็กที่รั่วไหลในปริมาณมาก สวนอาคารคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ลดลง 50.93% และ
อาคารอเนกประสงค ลดลง 40.76% ซึ่งมีการใชน้ําประปาลดลงมาก เนือ่ งมาจากบางหนวยงานไดยา ยไปประจําที่
ศูนยรังสิตและการซอมแซมทอน้ําประปาที่รั่วไหล ทําใหปริมาณการใชน้ําประปาลดลง สวนอาคารหอสมุด 5 ชั้น
(เดิม) ลดลง 38.58% เนื่องมาจากมีการปดปรับปรุงซอมแซมอาคาร ในสวนของอาคารที่มีการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น
ไดแก อาคารคณะรัฐศาสตร และอาคารคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สําหรับหนวยงานจากภายนอก เชน ราน
กาแฟสดและรานจําหนายอาหารเครื่องดื่มตาง ๆ ก็มีการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้นเชนกัน 2.70%
ประธานกลาววา ในสถานการณปจจุบันอยูในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเริ่มทราบ
วา ไดมกี ารใชไฟฟา น้ําประปา ในแตละเดือนเทาใด อยางไร และเริ่มติดตามเปรียบเทียบการใชไฟฟา น้ําประปา
ในแตละปได โดยปรากฏการณที่เห็นชัดเจน คือ การเปลี่ยนระบบทอน้าํ ประปาทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ทําใหการ
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ละอาคารใหชดั เจน และหากเปนไปไดจะติดตั้งมิเตอรแยกสําหรับทุกหนวยงานใหชัดเจนดวย กรณีอาคาร
อเนกประสงค ปจจุบันจะไมรูวาหนวยงานใด ทําใหคาไฟฟาเพิ่มสูงขึน้ เพราะจะมีอยูหลายหนวยงาน แตทั้งนี้
ไมใชตองการไปเรียกเก็บเงินจากหนวยงาน แตจะเปนการเรียกรองมาตรการในการประหยัดพลังงานของ
หนวยงาน กรณีมาตรการทีค่ ณะกรรมการฯ นําเสนอหลายขอ จะเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการไปสูจุด
นั้น เชน ขอ 1 มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการอยูแลว เพียงแตบางอาคารอาจจะยังไมสามารถแยกไดวา เปน
อาคารใด คณะใด ขอ 5 การกําหนดตัวเลขหนวยเพดานสูงสุดของปริมาณการใชไฟฟา หลังจากทีม่ กี ารรวบรวม
ตัวเลขเปนระยะเวลา 1 – 2 ป และสามารถแยกหนวยการใชไฟฟา น้ําประปาไดจริง คงจะตองมีการกําหนดตัวเลข
หนวยเพดานวา หากมีปริมาณการใชไฟฟาน้ําประปาเกินตัวเลขหนวยเพดานที่กําหนดไว ผูบริหารหนวยงาน
จะตองรับผิดชอบ หรืออธิบายเหตุผลใหชัดเจนวา ปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปา เพิม่ สูงขึ้น เพราะเหตุใด
เนื่องจากตัวชีว้ ัดการประหยัดพลังงานของบุคลากร จะเปนตัวประกอบในการพิจารณาใหรางวัลและลงโทษ แต
ในชั้นนีจ้ ะมุงเนนในเรื่องของการใหรางวัลเทานั้น หมายความวา หากหนวยงานใดมีตัวเลขในการใชจายสูงขึ้น
โดยอธิบายไมได อาจจะนําไปประกอบในการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลใหแกหนวยงานนั้น และในมาตรการขอ
7 – 9 จะเปนแนวทางที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยูแ ลว สวนโครงการรณรงคการประหยัดพลังงานในชวงหลังการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก จะมีการดําเนินการเปนรูปธรรมมากขึ้น และอีกประเด็นหนึ่ง เรื่องของการสราง
โรงงานไฟฟาพลังงานความรอนรวมที่ศูนยรังสิต ตามที่ไดเคยนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความ
เห็นชอบในการจางบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาความเปนไปไดนั้น จากผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจะได
ประโยชนสูงมาก นอกจากประหยัดคาไฟฟาแลว ยังไดพลังงานความรอนไปใชในโรงพยาบาลฯ และเครื่องปรับ
อากาศในอาคารตาง ๆ ที่ใชระบบปรับอากาศรวม แตประเด็นปญหาก็คือ ขณะนี้ทอ แกส NGV ยังไมผาน
มหาวิทยาลัย โดยจะมาสิ้นสุดที่นวนครเทานั้น ดังนัน้ หากจะดําเนินการวางทอแกส NGV มาจนถึง มธ. ประมาณ
5 กม. จะตองใชตนทุนประมาณ 60 ลานบาท เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวไมคุมทุนในการดําเนินการดังกลาว
โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดใชวิธีเจรจากับกรรมการผูจัดการใหญ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ปรากฏวา บริษัทฯ
ตอบตกลงยินดีในการดําเนินการวางทอใหจนถึง มธ. โดยให มธ. จัดทําปมแกส NGV ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะใหบริการสําหรับยานพาหนะในมหาวิทยาลัย ซึง่ จะไดดําเนินการเปลี่ยนใหใชแกส NGV ตอไป รวมทั้ง
เปดใหบริการบุคคลภายนอกดวย มหาวิทยาลัยจะไดหาพื้นที่ปลอดภัยและอยูห างเขตการศึกษาในการจัดตั้งปม
แกส NGV ตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสภาขาราชการกลาววา กรณีมาตรการที่คณะกรรมการฯ นําเสนอจะเปนมาตรการที่ดี
และควรที่จะตองนํามาใชดําเนินการอยางจริงจัง เพราะ KPI เรื่องการประหยัดพลังงานไดเริ่มตั้งแตปท ี่แลว แต
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ลดการใชพลังงานทั้งที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิตได 10% กลับมีการใชพลังงานเพิม่ ขึ้น 10% ในรอบ 6 เดือน
ที่ผานมา โดยเฉพาะที่ทาพระจันทรในลักษณะของคาน้าํ ประปาที่ลดลง อาจจะเปนเพราะมีหนวยงานยายไปอยู
ศูนยรังสิต ทําใหจํานวนผูใชน้ําประปาลดลง แตคาไฟฟาไมไดปรับลดลง กลับมีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
อาจจะสืบเนื่องมาจากการเปดใชไฟฟาเทาเดิม เพราะจะมีลักษณะเปนสวิทชรวม โดยไมมีการตัดตอนสวิทชไฟฟา
ลง รวมทั้งเครื่องปรับอากาศในหองใหญดว ย เพื่อที่จะใหมีการประหยัดไฟฟา ดังนั้น ในเรื่องมาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน มีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองดูแลในเรื่องของการใชไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ โดยการ
กําหนดมาตรการออกไปอยางชัดเจน มิเชนนั้น จะไมสามารถตอบสนอง KPI เรื่องการประหยัดพลังงานได
2. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีกอกน้ําแบบกดที่อาคารเรียน
ศูนยรังสิต ในการกดน้ําลางมือแตละครั้ง น้ําจะไหลนานมาก ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามากพอสมควร และไดให
เจาหนาทีแ่ จงหนวยงานที่รบั ผิดชอบมาแกไข ปรากฏวาจนถึงขณะนีย้ ังไมมีการแกไข รวมทั้งโถสวมแบบชัก
โครกดวย สามารถที่จะปรับใหประหยัดน้ําได สวนเรื่องของการรณรงคการประหยัดพลังงาน ควรที่จะใหฝายการ
นักศึกษาไปดําเนินการใหนกั ศึกษาชวยกันรณรงคเรื่องของการประหยัดพลังงานและการใชน้ําประปา รวมทั้ง
เรื่องของการทุจริตการสอบดวย ควรที่จะกําหนดแผนออกมาใหชัดเจน เพราะขณะนี้มปี ญหาการทุจริตการสอบ
เพิ่มมากขึ้น
3. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีการกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานออกมาเปนเรื่องที่ดี และตองการเห็นการปฏิบัตติ ามมาตรการดังกลาวอยางจริงจังมากขึ้น แตประเด็น
ปญหาก็คือ ทีผ่ านมามหาวิทยาลัยเคยเขาไปเปลี่ยนหลอดไฟฟา และติดฟลมกรองแสง เพื่อที่จะใหประหยัด
พลังงาน ปรากฏวา เจาหนาที่ที่เขาไปติดตัง้ ไมไดพจิ ารณาความเหมาะสม โดยหนาตางบางบานไมไดโดน
แสงแดด ซึ่งเมือ่ มีการติดฟลม กรองแสง ทําใหในหองทํางานมืด และจะตองเปดไฟฟามากขึ้นกวาเดิม ดังนั้น ควร
ที่จะกําชับใหเจาหนาที่พจิ ารณาความเหมาะสมในเรื่องนีด้ วย และอีกประเด็นหนึ่ง นอกจากปลูกจิตสํานึกแลว
บางครั้งผูที่ใชน้ําประปาและไฟฟาขาดความรูเรื่องของการประหยัดพลังงาน เพราะเปนเรื่องทางเทคนิค ควรที่จะ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ เพื่อที่จะใหคําแนะนําวา ควรจะปรับปรุงแกไขการ
ใชพลังงานอยางไร และอาจจะตองมีการตรวจสอบเปนประจํา เชน เรือ่ งของกอกน้ํา เปนตน เพราะบางครั้งมีการ
ปรับการใชงานไวไมเหมาะสม ควรที่จะตรวจสอบเปนระยะ ๆ และจากประสบการณที่ผานมา เมือ่ เห็นวามีกอก
น้ําชํารุด จะใหเจาหนาที่โทรศัพทแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ แตบางพืน้ ที่ไมทราบวา เปนพื้นทีใ่ นความ
รับผิดชอบของผูใด ซึ่งก็จะทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น ควรที่จะมีการปดปายไว
ในหองน้ําวา หากกอกน้ําหรือวัสดุอุปกรณชํารุดใหโทรศัพทแจงหนวยใด
ประธานกลาววา ในเบื้องตนหากแตละหนวยงานมีปญ
 หาเรื่องของน้ํารั่วไหลที่ทาพระจันทร
ใหโทรศัพทแจงรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร และที่ศูนยรังสิตใหโทรศัพทแจงรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิต เพื่อที่จะไดสั่งการใหเจาหนาที่ไปดําเนินการแกไขปญหาตอไป ดังนั้น ขอใหผูบริหาร

- 21 หนวยงานไดมอบหมายใหรองคณบดีหรือเลขานุการคณะไปทําหนาที่ตรวจสอบการใชพลังงานของหนวยงาน
สัปดาหละครั้ง เพื่อที่จะไดชว ยประหยัดพลังงานมากขึ้น
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีกอกน้ําจะมีลักษณะตามมาตรฐานการ
ลางมือวา จะตองใชระยะเวลาเทาใดจึงจะสะอาด แตโดยปกติแตละคนจะใชน้ําลางมือนอย ทั้งนี้ วิธีการแกไข
ปญหาก็คือ ควรจะกดน้ําเบา ๆ มิเชนนั้น จะตองเปลี่ยนกอกน้ําใหมทั้งหมด ซึ่งจะตองลงทุนมากพอสมควร สวน
เรื่องของการตรวจสอบการใชไฟฟาหรือน้าํ ประปาในแตละอาคารนั้น มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะดําเนินการอยู
เชนเดียวกัน แตคงจะตองขอความรวมมือจากบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ในการดําเนินการเรื่องนี้ สวนการประหยัดน้ําในการใชโถสวมแบบชักโครก ในเบื้องตนขอให
หนวยงานใสขวดน้ําเขาไปในชักโครกกอน เพราะหากใสขวดน้ํา 1 ลิตร ลงไปจะสามารถประหยัดน้ําได 1 ลิตร
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรณรงคเรื่องการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง
หลังจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. เสร็จแลว
4. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดใหแตละหนวยงานปดไฟฟา
พรอมกันเดือนละ 1 ครั้ง โดยการแจงกําหนดวัน – เวลา ใหหนวยงานตาง ๆ ทราบลวงหนา เพื่อทีจ่ ะทําให
บุคลากรมีจิตสํานึกในเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึน้
ประธานกลาววา ขอใหคณะกรรมการฯ รับประเด็นนีไ้ ปพิจารณาดําเนินการตอไป โดยอาจจะ
กําหนดใหปดไฟฟาเปนบางคณะในบางเวลา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการในการประหยัดพลังงานของ มธ. ตามที่เสนอ โดยขอใหคณะกรรมการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ มธ. ไปพิจารณาดําเนินการในรายละเอียดตามขอสังเกตของ
ที่ประชุมตอไป
2. รับทราบสรุปการใชสาธารณูปโภคที่ทาพระจันทรในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2549 – มีนาคม
2550)

4.3 เรื่อง การเตรียมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24
ประธานแถลงวา ขณะนี้เหลือระยะเวลาเพียง 16 วัน จะถึงจุดเตรียมพรอม 100% เพราะ
คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยโลกกําหนดวา ตั้งแตวนั ที่ 25 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป ประเทศเจาภาพจะตอง
เตรียมพรอม 100% สําหรับการเตรียมการแขงขัน และวันที่ 1 สิงหาคม 2550 หมูบานนักกีฬาจะเปดเพื่อที่จะให
นักกีฬาชุดแรกประมาณ 500 กวาคนเขาพัก โดยมหาวิทยาลัยจะหยุดกลางภาคในวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เปนตน
ไป และมหาวิทยาลัยมีภาระที่จะตองดําเนินการเคลียรหอ งพักนักศึกษาทั้งหมด และปรับปรุงใหมใหเปนหองพัก
นักกีฬา โดยจะมีการเปลี่ยนเตียงนอนใหมทั้งหมด ดังนัน้ ในชวง 7 วัน หลังจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เปนตน

- 22 ไป จะเปนภาวะวิกฤตที่จะตองทําทุกอยางใหเรียบรอยภายใน 7 วัน และในชวงนี้ชาวธรรมศาสตรจะไมไดรับ
ความสะดวกในเรื่องการเดินทางและเสนทางการจราจรตาง ๆ โดยจะมีการกั้นรั้วปดพื้นที่บางสวน ขอให
ผูบริหารและกรรมการ ก.บ.ม. ทุกทาน สื่อสารใหบุคลากรของหนวยงานทราบดวย เนื่องจากจะตองเสียสละ
ใหกับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งเนนเรื่องความปลอดภัยเปนหลัก เชน บุคลากรที่อยูประจําอาจจะไม
สามารถเขามหาวิทยาลัยโดยตรงได จะตองไปออมเขาทางถนนเชียงรากแทน โดยจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับ
วัตถุระเบิดที่ประตูทางเขาทุกประตู และจะมีตํารวจเขามาเฝา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือจาก
ทหารเขามาชวยเคลื่อนยายสิ่งของและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอบุคลากรของ มธ. มาก
พอสมควร ทั้งในแงของความสะดวกสบายและการใชสทิ ธิตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน โรงอาหารที่ Inter Zone
จะตองปดครึ่งหนึ่ง เปนตน และในชวงระหวางการแขงขัน อาจจะไมสามารถขับรถเขามาในพืน้ ทีโ่ ซนที่อยูใกล
หมูบานนักกีฬาได เวนแตจะมีการขอบัตรอนุญาตลวงหนาจากมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะขอเขามาในบริเวณอาคาร
โดมบริหาร หรือโรงอาหารกลาง ซึ่งเขาใจวา ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จะมีการควบคุมในเรื่องบัตรผานเขา –
ออก แมกระทัง่ มีสติ๊กเกอรของ มธ. อยู ก็ไมสามารถเขามาได หากไมมีบัตรผานเขา – ออก พิเศษ สําหรับบริเวณ
ในมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ฝายที่รับผิดชอบไดเวียนหนังสือแจงหนวยงานตาง ๆ แลว หากผูใดมีความจําเปนที่
จะตองนํารถเขามาจอดในพืน้ ที่บริเวณตึกโดมบริหาร อาคาร บร.1 อาคาร SC และอาคารยิมเนเซี่ยม จะตองขอ
บัตรอนุญาตเขาพื้นที่ดว ย เนือ่ งจากจะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติมารวมในการ
ควบคุมพื้นที่ดว ย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ทางฝายบริหาร ศูนยรงั สิต ไดเชิญทุกหนวยงาน
ที่ศูนยรังสิตและหนวยงานอื่นที่อยูใกลเคียงมาประชุมเมือ่ สัปดาหที่แลว เพื่อที่จะชี้แจงเรื่องการจราจรและความ
ไมสะดวกตาง ๆ ในชวงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ในสวนของเอกสารประชาสัมพันธเรื่องการขอบัตร
อนุญาตนํารถเขา – ออก ศูนยรังสิต ทางฝายรักษาความปลอดภัยไดจัดสงใหกับทุกหนวยงาน ทางระบบ e-office
แลวสามารถที่จะ Download แบบฟอรม และใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมสงไปที่ฝายรักษาความปลอดภัย
เพื่อที่จะไดออกบัตรอนุญาตนํารถเขา – ออก มหาวิทยาลัยใหตอไป สวนเรื่องของเสนทางการจราจร คาดวา
ภายในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2550 จะสามารถขึ้น Website ของมหาวิทยาลัย สํานักงานอาคารสถานที่ศูนย
รังสิต และกองงานศูนยรังสิตได และหากหนวยงานมีปญ
 หาอะไร สามารถโทรศัพทไปสอบถามรายละเอียดที่
ฝายรักษาความปลอดภัยได
ประธานกลาววา สถานการณพิเศษเชนนี้ จะมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน คือ ตั้งแตวันที่ 25
กรกฎาคม จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2550 เทานั้น แมจะมีสติ๊กเกอรของมหาวิทยาลัย แตจะเขาพืน้ ที่มหาวิทยาลัย
ไมได จะเขามาไดเพียงบริเวณลานจอดรถหนาโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ เทานั้น แตรถ NGV ยังวิ่งใหบริการ
รับ – สง เชนเดิม ดังนั้น หากผูใดมีความจําเปนที่จะตองเขาพื้นที่หรือเขาไปชวยงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือมี
งานที่จะตองปฏิบัติในสํานักงาน กรุณาอยาลืมที่จะขอบัตรอนุญาตเขา – ออก มหาวิทยาลัย เพราะจะมีเจาหนาที่
ตํารวจ ทหารมารวมตรวจสอบในการรักษาความปลอดภัยดวย เนื่องจากเรื่องการรักษาความปลอดภัยเปนเรื่อง

- 23 ใหญมาก โดยขณะนี้มีประเทศที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 151 ประเทศ จึงจําเปนจะตองมีการเขมงวดในเรื่อง
ของการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ขอแจงสํานักบัณฑิตอาสาสมัครดวยวา ในระหวางการแขงขันไมสามารถนํารถ
เขาไปที่อาคารสํานักบัณฑิตอาสาสมัครได เพราะพื้นที่สว นนัน้ เปนทางผานสําหรับการขนสงนักกีฬาทั้งหมด ซึ่ง
จะมีรถบัสอยางนอย 300 คัน วนเวียนอยูบริเวณนั้น ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนประถมฯ และสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร จะเปนหนวยงานที่ปดจากการเขาถึง หากผูใดมีบัตรอนุญาตสามารถเขาไปในหนวยงานได แตจะไม
อนุญาตใหนํารถเขาไป เนื่องจากบริเวณทางเลี้ยวตรงนัน้ เปนคอขวด และจะมีรถบัสขนาดใหญวิ่งเขา – ออก
ตลอดเวลา สําหรับรายละเอียดเรื่องอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ สัปดาหละ
4 – 5 ชุด เปนอยางนอย ซึ่งจะมีหลายเรื่องที่มีความกาวหนาไปมากพอสมควรแลว โดย มธ. จะพยายามดําเนินการ
ใหดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย ฉะนั้น หากรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต หรือผูชวยอธิการบดีฝาย
ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือผูชวยอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทีด่ ูแลหมูบานนักกีฬา ขอความชวยเหลือ
หรือขอความรวมมือจากผูบริหารหนวยงาน หรือกรรมการ ก.บ.ม. ในเรือ่ งใด ขอความกรุณาชวยเหลือเทาที่จะ
สามารถดําเนินการไดดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ผูแทนผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา บุคลากรทุกคนทีจ่ ะเขาไปทํางานในบริเวณ
อาคารของตัวเอง จะตองมีบตั รอนุญาตใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร โรงเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนประถมฯ และศูนย
ญี่ปุน เนื่องจากมีพื้นที่อยูใ นบริเวณหมูบานนักกีฬา ดังนัน้ จะตองขอมีบัตรประจําตัวของกีฬามหาวิทยาลัยโลก แต
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยทีไ่ มเกี่ยวของกับกีฬามหาวิทยาลัยโลก และอยูนอกพืน้ ที่ปด ของกีฬามหาวิทยาลัยโลก
สามารถเขาอาคารได เพียงแตนํารถเขามาจอดไมไดเทานัน้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.4 เรื่อง การเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาแถลงวา สําหรับเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบ
ดวย เอกสารหมายเลข 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 เปนภาพรวมสรุปผลการประเมิน
คุณภาพในรายมาตรฐานของแตละกลุมสาขาวิชา โดยคะแนนที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 ของแตละกลุม
สาขาวิชานั้น สามารถที่จะดูรายละเอียดไดจากเอกสารหมายเลข 2 ผลการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2549 ของ
กลุม 7 กลุมสาขาวิชา จําแนกตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ เอกสารหมายเลข 3 จะเปนผลการประเมินคุณภาพ ป
การศึกษา 2549 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ/พาณิชยศาสตร/การบัญชี/การจัดการ/การทองเที่ยว/เศรษฐศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร/วิจิตร
ศิลป และประยุกตศิลป กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ กลุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งเอกสารหมายเลข 1 – 3 จะเปนเอกสารที่ใช
ประกอบผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2549

- 24 ในเอกสารหมายเลข 1 เปนสรุปผลการดําเนินงานในแตละกลุมสาขาวิชา 7 กลุมสาขาวิชา และ
ในแตละมาตรฐาน 7 มาตรฐาน โดยเกณฑการวัดผลของ สมศ. จะวัดผลที่คะแนนรวม 7 มาตรฐาน และมาตรฐาน
หลัก 1 – 4 จะดูองคประกอบ โดย สมศ. จะวัดผลเพื่อใหการรับรองตอเมื่อมีคะแนนเฉลี่ย 7 มาตรฐานรวมกันไม
นอยกวา 3.5 และมี 5 ใน 7 มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 และไมมีมาตรฐานใดที่มีคะแนนนอยกวา
2.5 เอกสารชุดนี้ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาแลว และยังมีอีกหลาย
คณะที่มีคะแนนในบางมาตรฐานต่ํากวา 2.5 และที่ประชุมไดชวยกันพิจารณา และขอใหคณะนําไปปรับปรุงใหม
หากพิจารณาขอมูล ณ ขณะนี้ ถือวา มธ. ไดรับการรับรองในทุกมาตรฐานและในทุกกลุมสาขาวิชา โดยขอมูล
สวนนี้เปนการประมวลขอมูลจาก Common Data Set ที่ไดรับจากคณะ/หนวยงานเทานั้น ยังไมไดมกี ารตรวจสอบ
กับหลักฐาน จะเปนตัวขั้นสูงที่เกิดขึ้นได ซึง่ หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบกับเอกสารแลว หากพบวาไมสอดคลอง
มีโอกาสที่จะปรับลดลงได ดังนั้น ขอใหผูบริหารแตละหนวยงานชวยตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบดวย หากเอกสารประกอบไมมี หรือไมชัดเจนตามคําจํากัดความของตัวบงชี้ จะถูกตัดคะนนลงได
เชนเดียวกัน ทัง้ นี้ ขอเสนอแนะที่ตองการไดจากผูบริหารก็คือ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป หาก
พิจารณาจากขอมูลที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 จะพบวา ถึงแมมหาวิทยาลัยจะผานเกณฑสําหรับการรับรอง
จาก สมศ. แลว แตคะแนนทีป่ รากฏไมถึง 4 คะแนน ในมาตรฐานที่ 1 มีอยู 3 กลุมสาขาวิชา มาตรฐานที่ 2 มีอยู 5
กลุมสาขาวิชา จาก 7 กลุมสาขาวิชา มาตรฐานที่ 3 ไมมี มาตรฐานที่ 4 มีอยู 2 กลุมสาขาวิชา มาตรฐานที่ 5 มีอยู
1 กลุมสาขาวิชา มาตรฐานที่ 6 มีอยู 3 กลุม สาขาวิชา ดังนั้น หากนับจากจํานวนของคะแนนที่มีไมถงึ 4 คะแนน
จะอยูท่มี าตรฐานที่ 1, 2 เปนหลัก ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานหลักสําหรับการจัดการการศึกษา หากผูบริหารมี
ขอเสนอแนะประการใด ขอใหแจงไปที่ฝายประกันคุณภาพ เพื่อที่จะไดนําไประบุเพิม่ เติมใน SAR ฉบับของ
มหาวิทยาลัยตอไป
ประธานกลาววา เมื่อสัปดาหที่แลวไดมกี ารประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หลายทานเขารวมประชุมดวย และไดมกี ารลงไปพิจารณา
ตัวเลขในแตละมาตรฐานของแตละกลุมสาขาวิชาที่อยูในระดับต่ํา เพราะเหตุใด ซึ่งไดพบปญหาหลายประการ
และหลายเรื่องเปนขอเท็จจริงวา อยูในระดับต่ําจริง ๆ เชน สัดสวนของอาจารยที่มตี ําแหนงทางวิชาการตออาจารย
ทั้งหมดในบางคณะอยูในระดับต่ํา และที่ประชุมไดพยายามชวยกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับตัวเลขในแต
ละตัวบงชี้ของแตละกลุมสาขาวิชาเพิ่มขึ้น หากพิจารณาจากเอกสารหมายเลข 1 ในมาตรฐานที่ 4 ของกลุมสาขา
วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ ที่มกี ารปรับจาก “1.00” เปน 2.50” ยังเปนตัวเลขที่คอนขางต่ํา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กรณีมาตรฐานที่ 4 ของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ ขอรับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

- 25 2. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ กลาววา กรณีมาตรฐานที่ 4 ในสวนของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จะเกีย่ วของกับคา FTES ซึ่งไมคอยมีความเปนธรรมกับคณะฯ มาก ซึ่งคา FTES สูงขึ้นจากการที่
จะตองรับผิดชอบในสวนของวิชาพื้นฐานของคณะอื่น ๆ โดยที่จํานวนตัวนักศึกษาเอง ไมไดมาอยูท ี่คณะฯ
ในขณะที่เมื่อคา FTES สูงขึ้น คณะฯ จะตองมีโครงการสูงขึ้นดวย ทั้ง ๆ ที่นักศึกษามาเรียนเพียงวิชาพื้นฐาน
เทานั้น โดยคา FTES ของคณะฯ ที่นํามาคิดเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 2,500 คน และหาก
ตองการใหได 1% จะตองมีโครงการมากกวา 25 โครงการ และจากเดิมที่สงเขามา 26 โครงการ ไดปรับเพิ่มขึ้น
เปน 30 โครงการ ซึ่งคอนขางเสี่ยงเชนเดียวกัน ทั้งนี้ จะพยายามไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวา สามารถ
ที่จะเพิ่มจํานวนโครงการขึ้นไดอีกหรือไม แตหากตองการปรับเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะใหไดรอยละ 15 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
คา FTES แลวเทากับคณะฯ จะตองเพิ่มโครงการเขาไปอีก 300 กวาโครงการ ซึ่ง ณ ขณะนี้เปนไปไมได และใน
สวนของตัวบงชี้ที่ 4.2 ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่จะดึงคะแนนขึ้นมาได จะตองเพิ่มจํานวนคาใชจายเขาไปอีก จะเปน
จํานวนมากเชนเดียวกัน ดังนั้น ในมาตรฐานที่ 4 คาการประเมินที่ 2.50 เปนคาเพดานของคณะฯ แลว และจะ
พยายามเตรียมหลักฐาน เพื่อใหสามารถที่จะคงคาคะแนนใหอยูระดับ 2.50 ใหได
ประธานกลาววา จะเปนเรือ่ งที่นาเห็นใจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคา FTES อยู
2,500 คน เมื่อนํามาคิดคํานวณจะมีคาแตกตางจากคณะเล็ก ๆ แตขอขอบคุณที่คณะฯ พยายามปรับเพิ่มขึ้นจาก
“1.00” เปน “2.50”
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปน
เรื่องที่นาเห็นใจ และหากรูขอ มูลลวงหนา สามารถที่จะแกไขปญหาเรื่องนี้ได เพราะทางฝายบริหาร ศูนยรังสิต ได
มีการจัดกิจกรรมสวนกลางจํานวนมาก หากนําชื่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาระบุไวในโครงการ จะ
สามารถแกไขปญหาเรื่องนี้ได ดังนั้น ในอนาคตขอใหคณะฯ มาทําโครงการรวมกับฝายบริหาร ศูนยรังสิต
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับขอเสนอดังกลาวไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
4. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา กรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หาก
นําโครงการของฝายการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อมธ. และคณะกรรมการนักศึกษา ซึ่งมีโครงการจํานวนมาก
และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขามามีสวนรวมในโครงการเหลานี้อยูแลว จะนําไปจัดสรร
กลับไปใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือจัดสรรเปนสัดสวนของคา FTES ของทั้งมหาวิทยาลัยได
หรือไม
ประธานกลาววา ประเด็นปญหาจะอยูทหี่ ลักฐานการทํากิจกรรมตาง ๆ เพราะไดมีการตกลง
กันวา มธ. จะไมทําหลักฐานขึ้นมาในภายหลัง แตหากมีชื่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ
ดวย ไมมีปญหา ดังนัน้ ในปหนาขอใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดไปรวมมือกับฝายบริหาร ศูนยรังสิต
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น

- 26 5. ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษากลาววา กรณีตัวบงชี้ทางดานศิลปวัฒนธรรม หากคณะใด
ไมมีโครงการ ขอใหประสานงานกับสถาบันไทยคดีศกึ ษา เมื่อสัปดาหที่แลว สถาบันฯ ไดนํานักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรไปชมการวางผังทอน้ําที่เมืองโบราณ จังหวัดลพบุรี และไปชมเตาอบขนมของทาวทองกลีบมาที่
บานเจาพระยาวิชาเยนทร ซึ่งโครงการเหลานี้นับเปนงานศิลปวัฒนธรรมได
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีโครงการศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี หากสมมติเปนชีวิตวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น โครงการ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทางดานเทคโนโลยีการปลูกผัก หรือการปลูกผักสารอินทรีย จะถือ
เปนวัฒนธรรมทองถิ่น และหากมีนกั ศึกษาเขารวมดวย สามารถนํามานับได
7. อาจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ กลาววา คณะฯ ยังไมไดนําโครงการทางดานเทคโนโลยี
ทางการเกษตรมานับเปนโครงการศิลปวัฒนธรรม เพราะในสวนของตัวโครงการเอง ไมไดเขียนไวชัดเจน แตใน
ปตอไป จะพยายามจัดหาจํานวนโครงการเพิ่มขึ้น มิเชนนั้น จะเปนปญหาตอเนื่องไปทุกป
ประธานกลาววา หากพิจารณาตามเอกสารหมายเลข 1 ลําดับของกลุมสาขาวิชาที่ดที ี่สุด คือ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดคะแนน 4.60 และลําดับของกลุมสาขาวิชาที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ กลุม
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร ไดคะแนน 3.88 จะมีจดุ ออนในเรื่องจํานวนอาจารย ตําแหนงทางวิชาการ บทความที่
ไดรับการอางอิง และอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก แตกลุมสาขาวิชาที่ไดคะแนนต่ําเปนลําดับที่สอง
นับจากขางลาง คือ กลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร ซึ่งก็ไดเรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยวา มธ. ประกันวา เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สดุ ในเรื่องสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร มาตลอด แตเหตุใด
ผลการประเมินจึงออกมาต่ํามาก
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย กรณีกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร ไดคะแนนที่ 4.13 แตเนื่องจากมีขอผิดพลาดไดมีการปรับ
ลดลงเปน 4.05 ตามที่นําเสนอ
ประธานกลาววา ประเด็นนี้จะอธิบายคอนขางยาก เพราะกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร จะประกอบดวย คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งแตละคณะ
มีจุดเดนที่ชัดเจนมากทั้งสิ้น เชน คณะนิติศาสตรเปนคณะกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศ คณะรัฐศาสตรมี
บทบาทโดดเดนอยูในวงการเปนระยะเวลานาน คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเปนคณะเดียวในประเทศไทย และ
คณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชนเปนคณะที่มีชื่อเสียงพอสมควร จะเปนเรื่องที่นาแปลกมากที่คา เฉลี่ยของ
กลุมสาขาวิชานี้ออกมาต่ําสุดเปนลําดับทีส่ อง เขาใจวา แตละคณะมีขอ บกพรองคนละ 1- 2 จุด หรือเปนเรื่องของ
การไมมีขอมูล
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ประเด็นปญหาของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร อยูที่มาตรฐานที่ 1 เนื่องจากการตีพิมพเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธในระดับบัณฑิต

- 27 ศึกษาต่ําลง
8. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา กรณีกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร ในมาตรฐานที่ 1 จะตกในเรื่องของคณะเศรษฐศาสตรก็คือ นักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาเอก และ
วิทยานิพนธไมไดไปตีพิมพเผยแพรกอนจบการศึกษา เพราะเขาใจวาเปนหลักสูตรเกา จากการปรึกษาหารือกับ
รองคณบดีฝายวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร ไดแนะนําไปวา ใหไปเจรจากับนักศึกษาเรงทําบทความออกมา
และใหบรรณาธิการวารสารของคณะเศรษฐศาสตรตอบรับ หรือสงไปที่วารสารของคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีก็ได ซึ่งก็ทําใหไดคะแนนสวนนี้เพิ่มขึ้นมา และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องการกําหนดตัวเปาหมาย กรณีคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีไดมีการปรับลดเปาหมายลงหลายตัวบงชี้ เพราะบางครัง้ การตั้งเปาหมายตามเกณฑ
เดิม หากขอมูลเปลี่ยนไป จําเปนที่จะปรับลดเปาหมายลง เพราะไมใชเปนขอมูลที่จะตองสงใหกับหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งประเด็นนี้ไดแจงกับรองคณบดีฝายวิชาการของคณะเศรษฐศาสตรแลวเชนเดียวกัน กรณีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เชน เรื่องของภาวการณมีงานทําของบัณฑิตในป 2547 ได 86% ป 2548 ได 80% โดยตั้งเปาหมายไว
ที่ 80.96% ดังนั้น จําเปนจะตองดูแลเรื่องของตัวเลขเหลานี้เชนเดียวกัน เพราะสามารถที่ปรับลดเปาหมายลงได
เพื่อที่คะแนนจะไดปรับเพิ่มขึ้นมา สวนเรือ่ งของบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง (Citation) โดยขอเท็จจริงแลว
หลายคณะนาจะไดคาตัวเลขของ Citation มากกวานี้ กรณีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีได Citation 29%
ในขณะที่คณะเศรษฐศาสตร ได 15% ซึ่งนาจะได Citation มากกวาของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ฉะนั้น
ขอใหคณะเศรษฐศาสตร รวมทั้งคณะอื่น ๆ ไดสงรายชื่อบทความของคณะไปที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เพื่อที่คณะฯ จะไดใหเจาหนาที่ชวยตรวจสอบฐานขอมูล หรือสงขอมูลไปใหสํานักหอสมุดชวยตรวจสอบก็ได
เพื่อที่จะทําใหตัวเลขสวนนีเ้ พิ่มสูงขึ้น
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลว มหาวิทยาลัยมีการปรับเปาหมายเปนประจําอยูแลว เชน
ตัวเลขภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ไดปรับลดลงจากป 2548 88% เปน 80% ดวยเหตุผลที่มีภาวะการจางงาน
ลดลง
9. ผูแทนคณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ในเรื่องของการตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ กรณี
คณะนิติศาสตรจะไดคะแนนต่ํา ขณะนี้กําลังดําเนินการตีพิมพบทความ คาดวานาจะทําใหคะแนนสวนนี้เพิ่มขึน้
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เขาใจวามีการกําหนดเกณฑการรับรองไวไมต่ํากวา 1.50 ไมใช 2.50 ตามที่นําเสนอ
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ไดมีการนําเสนอตัวเลขตามเกณฑที่ สมศ. กําหนดไว คือ 2.50 เรียกวา ระดับพอใช 3.51
เรียกวา ดี 4.51 เรียกวา ดีมาก ดังนั้น เกณฑวัดที่จะมีผลทําใหรับรอง จะเปนกลุมสาขาวิชาใดก็ตาม จะตองมี
คะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐานไมนอยกวา 2.50 และ 5 ใน 7 มาตรฐาน จะตองไมนอยกวา 3.50 และไมมีมาตรฐานใดที่
มีคะแนนต่ํากวา 2.50

- 28 ประธานกลาววา กรณีวธิ ีหาดัชนีของมหาวิทยาลัยไมไดเปนการนําคะแนนของ 7 กลุมสาขา
วิชามารวมกัน แลวหารเฉลี่ย เพราะบางกลุม สาขาวิชามีคะแนนเกิน 5 ไปมาก แตใหคะแนนไดเพียง 5 เทานั้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะนับคะแนนในภาพรวม และเปาหมายของมหาวิทยาลัยไมไดอยูที่ 3.50 คะแนนขึ้นไป อยูใน
กลุมดี หรือดีมาก แตมหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายไววา จะตองไดคะแนนไมนอยกวา 4.58 ซึ่งเทากับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม หรือ 4.65 ซึ่งเทากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ 4.70 เปนเปาหมาย ซึ่งจะเทากับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หากพิจารณาจากตัวเลขขณะนี้ มั่นใจวาจะไดไมนอยกวา 4.58
11. ผูแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในเรื่องรอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพรของคณะฯ เนือ่ งจากตัวเลขสวนนี้เปนตัวเลขที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักสูตรเกาทีเ่ พิ่งมีการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรในชวงระยะเวลาที่ผานมา และคณะฯ ไมไดมนี ักศึกษาจํานวนมาก โดยขณะนี้ยังอยูใน
ระหวางกระบวนการเรียนการสอนดวย ดังนั้น จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตพี มิ พเผยแพร จึงยังไมปรากฏ
ตัวเลขออกมา แตคณะฯ พยายามที่จะเรงรัดเรื่องนี้ คาดวาในปหนาจะมีตัวเลขที่ดีขึ้น สวนตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา เปนปญหากับคณะฯ มาโดยตลอด เนื่องจาก
ตัวเลขสวนนีจ้ ะเกิดจากการสํารวจ ณ วันพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตของคณะฯ สวนใหญจะอยูใ น
ระหวางการศึกษาตอระดับปริญญาโท จึงทําใหตวั เลขสวนนี้ตกลงไป
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ขอใหใชตวั เลขเดิมไปกอน โดยใหดึง
บัณฑิตที่กําลังศึกษาตอออกไป เพราะวิธีคํานวณจะสอบถามจากบัณฑิตที่ไดทํางานเทานั้น ดังนัน้ ตัวหารจะเกิด
จากบัณฑิตที่ไดทํางาน สวนบัณฑิตที่ศึกษาตอจะไมถูกนํามาใชในการคิดคํานวณ
12. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ประเด็นที่เปนจุดออนของกลุมสาขาวิชาที่ 1
– 4 ก็คือ ในมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.2, 6.3 โดยเฉพาะตัวบงชี้ที่ 6.4 ของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร จะได
คะแนน 2 และไมมีพัฒนาการและไมบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ ไมแนใจวา มีการกําหนดเปาหมายไวเทาใด จึงทําใหไม
บรรลุเปาหมาย และทําใหมาตรฐานที่ 6 ไดคะแนนไมสงู ทั้ง ๆ ที่นาจะไดคะแนนสูงกวานี้
ประธานกลาววา กรณีตวั บงชี้ที่ 6.4 นาจะสามารถดึงคะแนนขึ้นมาไดมาก เพราะรอยละของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการมีพัฒนาการอยางมากในรอบปที่ผา นมา และจํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกในคณะเหลานี้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งไมแนใจวา ขอมูลสวนนี้เปนขอมูลของรอบปที่ผานมาหรือไม ขอให
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาไดรับประเด็นไปพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
13. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา ในมาตรฐานที่ 5
ของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร กรณีตัวบงชี้ที่ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการ
สอนและการวิจัย ซึ่งระบบฐานขอมูลสวนนี้ มหาวิทยาลัยไดมกี ารลงทุนจัดทําระบบฐานขอมูลขึ้นมาใชกับทุก
คณะ เชน การเรียนการสอน จะมีระบบ Modern Class Web ระบบการบริหารจะมีเรือ่ งของระบบบัญชี การเงิน
ระบบการบริหารบุคคล และระบบ Data Ware House ซึ่งจะเปนระบบภาพรวมที่สามารถใชไดในทุกคณะอยูแ ลว
ดังนั้น ไมแนใจวา แตละคณะไดนําระบบนี้มาใชคํานวณหรือไม โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอน จะมีทกุ วิชา

- 29 ของทุกคณะอยูแลว ซึ่งสามารถที่จะนํามานับได
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ในมาตรฐานที่ 5 กรณีตัวบงชี้ที่ 5.5 ทาง
สวนกลางไดจดั ทําตัวอยางทีจ่ ะสะทอนใหเห็นวา มี 3 คะแนน ทั้งในเรือ่ งของพัฒนาการ และการบรรลุเปาหมาย
และลงเว็บไซตใหเรียบรอยแลว คณะ/หนวยงาน สามารถที่จะนําไปปรับปรุงใหเปนภาพของคณะ/หนวยงาน
เพื่อที่จะสะทอนใหเห็นวา คณะไดมีการนําระบบฐานขอมูลไปใชประโยชนดว ย เชน ระบบ Data Ware House
จะมีรายละเอียดของแตละคณะ หรือระบบ Class Web จะมีวิชาของแตละคณะอยูแลว ซึ่งคณะสามารถที่จะระบุ
รายละเอียดเพิม่ เติมวา คณะสามารถใชประโยชนจากระบบเหลานี้ไดอยางไรบาง ทั้งนี้ เกือบ 50% สามารถอางอิง
ขอมูลของมหาวิทยาลัยได
ประธานกลาววา คะแนนสวนนีเ้ ปนคะแนนที่มาจากขอมูลพื้นฐานที่คณะสงใหกับมหาวิทยาลัย และ สมศ. จะไมมีทางใหคะแนนมากกวาที่คณะใหคะแนนตัวเอง ดังนั้น หากคณะสงสัยวา ไดทําอะไรไว
แลว แตไมไดใสคะแนน ขอความกรุณาใสคะแนนเขาไปดวย เชน เรื่องของ Class Web หรือ Data Ware House
ไมแนใจวา ตัวบงชี้ขอนี้ของทุกกลุมสาขาวิชาไดคะแนนเต็มหรือใกล ๆ เต็มหรือไม ขอใหผูอํานวยการสถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาไดไปดําเนินการตรวจสอบการใชระบบฐานขอมูลตาง ๆ ของแตละ
กลุมสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง โดยการประสานงานกับผูรับผิดชอบในแตละกลุมสาขาวิชา เพราะบางกลุมสาขาวิชา
อาจจะได 5 คะแนนไปแลว แตบางคณะอาจจะยังไมได 5 คะแนน ขอใหสอบถามเหตุผลดวยวา เพราะเหตุใด เชน
หากกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรไมถึง 5 คะแนน อาจจะสง Class Web ของอาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร
บางคนใหคณะฯ ดูเปนตัวอยาง เพื่อที่ใหปรับคะแนนสวนนี้เพิ่มสูงขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยไดมกี ารลงทุนจัดทํา
ระบบฐานขอมูลตาง ๆ ไปเปนจํานวนมาก ควรจะมีผูตรวจสอบวา แตละคณะไดนาํ ระบบฐานขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชน และไดใสคะแนนเรื่องนี้เขาไปหรือไม
14. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา เทาทีพ่ ิจารณา
ขอมูลของแตละกลุมสาขาวิชา มั่นใจวาไมไดมีการดึงขอมูลจากสวนนัน้ มาใช เพราะบางคณะระบุวา ไดศนู ย
คะแนน ไมนาจะเปนเชนนัน้
15. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา กรณีบางตัวบงชี้ หากมีการดําเนินการอยาง
จริงจังในอนาคต นาจะสามารถดึงคะแนนขึ้นมาได เชน เรื่องจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย เทาที่ทราบ มหาวิทยาลัย
มหิดล กรณีทรี่ ับงานวิจยั มาหนึ่งชิ้น จะระบุชื่ออาจารยทรี่ วมทําวิจยั หลายคน แตคณะฯ ไมไดคํานึงถึงประเด็นนี้
มาตั้งแตตน โดยขอเท็จจริง คณะฯ มีอาจารยที่ทําวิจยั จํานวนมากในแตละป แตจะเปนการระบุชอื่ อาจารยซ้ํา ๆ
เพียงไมกี่คนเทานั้น จึงทําใหไดคะแนนสวนนีน้ อย ประเด็นที่สอง การที่จะไดคะแนนดีขึ้นนัน้ จะขึ้นอยูกับการ
ตั้งเปาหมายของมหาวิทยาลัยดวยหรือไม เพราะกรณี คณะฯ จะมีคะแนนดิบคอนขางสูง แตไมไดคะแนน
พัฒนาการ จึงทําใหไดคะแนนเพียง 3 คะแนน เพราะมหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายในแตละตัวบงชี้ไวสงู มาก และบาง
กรณีไมทราบวา บางคณะจะประสบกับปญหานี้หรือไม เชน ตัวบงชี้ที่ 1.6 บางคณะอาจจะไมคอยมีเวที
โดยเฉพาะคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ซึ่งเปนคณะหนึง่ เดียวของมหาวิทยาลัยรัฐ ไมสามารถจัดเวทีมอบรางวัล

- 30 งานวิชาการของนักศึกษาได โดยจะตองอาศัยหนวยงานอืน่ เปนผูจัดเวทีมอบรางวัลงานวิชาการของนักศึกษา
ฉะนั้น เมื่อมีเวทีนอย ทําใหคะแนนสวนนี้นอ ยตามไปดวย และอีกเรื่องหนึ่งที่ทําไมไดคือ เรื่องจํานวนงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยจากคณะและมหาวิทยาลัย กรณีที่คณะฯ ได 1 คะแนน สวนนีจ้ ะจัดการไดลําบาก สวนเรื่องของ
Citation คณะฯ พยายามที่จะจัดหางบประมาณในการแปลบทความของอาจารยเปนภาษาอังกฤษ เพราะหากไม
ตีพิมพเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ ไมมีโอกาสไดรับ Citation โดยบทความสวนใหญของอาจารยที่ไดรับการอางถึง
ของกระทรวงตาง ๆ จะเปนภาษาไทยทั้งสิน้ จึงไมไดรับ Citation สําหรับเรื่องสัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญา
เอกตออาจารยประจํา สัดสวนของจํานวนบุคลากรสาย ก. ตอจํานวนบุคลากร สายสนับสนุน จะเปนเรื่องที่คณะฯ
จะตองไปปรับปรุง และเรื่องของงบประมาณที่ลงทุนตอหัวนักศึกษา หากคณะฯ ตองการได 5 คะแนน จะตอง
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จํานวน 32 ลานบาท ซึ่งคณะฯ ไมมี และคะแนนสวนนี้จะเปนปญหาตอไปเรื่อย ๆ
ประธานกลาววา หลายตัวบงชี้เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะตองเขาไปชวยเหลือตอไป แตในป
นี้ เห็นวามีขอมูลหลายตัวทีย่ ังคลาดเคลื่อน เขาใจวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรมอี าจารยที่ไดรบั ทุนวิจยั จาก
มหาวิทยาลัย และเปนเงินวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได ขอใหคณะฯ ตรวจสอบขอมูลกับฝายวิจัยอีกครั้งหนึ่ง เพราะ
บางครั้งอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ไมไดแจงใหคณะฯ ทราบ และในปนี้ มหาวิทยาลัยไดเพิ่มจํานวน
คนที่ไดทุนวิจยั สูงขึ้นเปน 2 เทา ของปที่แลว
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ในเรือ่ งทุนวิจยั ภายในกําหนดไว 30,000
บาท/คน ขอใหแตละคณะพิจารณาเกณฑของแตละตัวบงชี้ดวย สวนเรื่องของพัฒนาการไมไดหมายความวา ในป
ที่แลวคณะจายไป 25,000 บาท และในปนจี้ ะตองจาย 30,000 บาท แตจะมีสูตรวิธีคํานวณ โดยจะพิจารณาจาก
คะแนนที่ทํา ไมไดพิจารณาจาก Actual ที่เกิดขึ้นวา ทํา Actual ปนี้ดีกวาปที่แลว แตตองการเห็นพัฒนาการจริง ๆ
หมายความวา จะตองมีการปรับแตมเพิ่มขึน้ โดยจะมีตารางเปรียบเทียบวา ผลงานที่เกิดขึ้นจริง หากปที่แลวได
ศูนยคะแนน และในปนไี้ ด 1 คะแนน ถือวามีพัฒนาการแลว แตหากปทแี่ ลวทําได 1 คะแนน และในปนี้ยังอยูที่ 1
คะแนน ถือวาไมมีพัฒนาการ แตหากปทแี่ ลวทําไดเต็มทีแ่ ลว 3 คะแนน และในปนยี้ งั รักษาระดับ 3 คะแนน ไวได
ถือวามีพัฒนาการ ดังนั้น กรณีที่จะพิจารณาพัฒนาการ จะตองพิจารณาตารางเปรียบเทียบควบคูกนั ไปดวย ทั้งนี้
เกณฑทั้งหมดจะอยูใ นคูมือการประกันคุณภาพ ป 2549 ที่ไดแจกใหกบั หนวยงานตัง้ แตเดือนพฤษภาคม 2549
สวนประเด็นที่ตองการไดจากคณะ/หนวยงานตาง ๆ ขณะนี้คือ แนวทางสําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต เพราะ
สวนนี้เปนสวนที่จะตองเขียนใน SAR และกรณีที่ สมศ. เขามาประเมิน จะไมไดเปนการสอบถามอธิการบดีเพียง
ทานเดียว แตผูบริหารหนวยงานตาง ๆ จะรับรูขอมูลทั้งหมดดวย เพื่อทีจ่ ะตอบคําถามไปในทิศทางเดียวกัน
ประธานกลาววา ประเด็นที่วา จะทําอยางไรใหไดคะแนนดีขึ้นในปหนา จะเปนเรื่องที่
ผูบริหารทุกทานจะตองนําไปใสไวใน SAR ของหนวยงานวา ปตอไป หนวยงานจะแกไขปญหาเรื่องที่มีปญหาอยู
อยางไร และจะมีพัฒนาการในเรื่องที่ดีอยูแ ลวใหดีขึ้นอยางไร
16. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีกลุม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ในตัว
บงชี้ที่ 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา จะได

- 31 คะแนน 1 หมายความวา ใน 4 ปที่แลว ไดคะแนน 1 และในปนี้ไดคะแนน 1 อีก จึงไมมีพัฒนาการ และเปาหมายที่
กําหนดไว คงจะมากกวา 1 จึงไมบรรลุเปาหมาย ดังนั้น ประเด็นนี้ ไมแนใจวา จะสามารถดําเนินการแกไขไดอกี
หรือไม เพราะการคิดคาใชจา ยสวนนี้ จะคิดมูลคาดวย เชน คาเครื่องปรับอากาศ คาน้ําประปา คาจางบุคลากร ซึ่ง
สามารถที่จะนํามาใสเปนคาใชจายสวนนี้ได ไมแนใจวาไดมีการคิดคาใชจายครบถวนหรือไม และจะสามารถ
กําหนดเปาหมายไวเปนศูนยไดหรือไม สวนประเด็นเรื่องของขอเสนอแนะนั้น หากพิจารณาจากคะแนนรวมของ
ทุกมาตรฐานจะอยูที่มาตรฐานที่ 2 เรื่องการวิจัย และมาตรฐานที่ 6 เรื่อง การจัดการศึกษา ซึ่งมีคะแนนคอนขางต่ํา
ในฐานะที่เปนสถาบันวิจัย คงจะตองเขียนขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเรื่องนีใ้ หดีขึ้นมากพอสมควร ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกลุมสาขาวิชาตาง ๆ
17. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา กรณีวิธีคิดทุนวิจยั ภายในสถาบัน โดยขอเท็จจริงแลว
กรณีที่ทําวิจัย ในองคกรจะใหทุนที่เปน Matching Fund ซึ่งอาจจะไมไดเปนตัวเงินจริง ๆ แตจะเปนคาใชจาย
ตาง ๆ ที่สามารถตีคาเปนตัวเงินได ขณะนีเ้ งินทุนวิจัยภายนอกหลายทุนที่ระบุวา สถาบันจะตองมี Matching Fund
เชน การใชรถ หรือการใชสาธารณูปโภค หากมีการทําเอกสารสวนนี้ขึ้นมาตั้งแตตน ตอนที่อาจารยไดรับทุนวิจยั
แลว จะสามารถแสดงเอกสารวา มีทุนภายในเปนจํานวนเงินเทาใด
ประธานกลาววา ในมาตรฐานที่ 5 เหตุใดวิทยาลัยสหวิทยาการไดคะแนนเปนศูนยทั้งหมด
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา กรณีตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสถาบัน กรณีวิทยาลัยสหวิทยาการ อยางนอยที่สุด ศูนยลําปางมีคณะกรรมการ
บริหารศูนยลําปาง และกรณีที่พิจารณาขอมูลสวนนี้ไมจาํ เปนตองทําทัง้ กลุม หากมีหนวยงานในกลุม ทํา ถือวา
ใชได
18. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา ประเด็นนี้เขาใจวา คิดจากฐานโครงการ
ปริญญาตรี เพราะจะมีอาจารยประจําอยู แตบางตัวบงชี้ ไมนาจะไดคะแนนศูนย เชน ตัวบงชี้ที่ 5.4 การใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ประธานกลาววา กรณีตวั บงชี้ที่ 5.1 หมายถึง จํานวนของผูเขาประชุม หรือจํานวนครั้งของ
การประชุม ซึ่งไมนาจะไดคะแนนเปนศูนย หรือตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ศูนยลําปางเปนตัวอยางที่ดีของการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน นาจะไดคะแนน 5 เพราะวิทยาลัยสหวิทยาการจะใชทรัพยากรรวมกับศูนย
ลําปาง ดังนั้น ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง และคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการไดไปพิจารณาทบทวน
มาตรฐานที่ 5 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะไดชวยดึงคะแนนของกลุมใหสูงมากขึ้น
19. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา ประเด็นนี้จะเปนจุดออนของวิทยาลัยสห
วิทยาการ ซึ่งเปนหนวยงานใหม และมีอาจารยประจําทีเ่ พิ่งเขามาใหมทั้งหมด โดยปที่แลววิทยาลัยสหวิทยาการ
ไมไดแยกออกไปตางหากจากศูนยลําปาง
ประธานกลาววา กรณีบางตัวบงชี้จะมีปญหาจริง ๆ กับหนวยงานใหม เชน ในมาตรฐานที่ 2
จํานวนอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ อาจจะไมมีอาจารยที่จบการศึกษาปริญญาเอก

- 32 เลย แตในมาตรฐานที่ 5 เรื่องระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสถาบันไดคะแนนเปนศูนยนนั้
ไมนาจะเปนไปได เพราะเทากับวา ไมเคยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งคงจะเปนไปไมได
เนื่องจากที่ผานมา เขาใจวามีการประชุมกรรมการบริหารของวิทยาลัยสหวิทยาการไป 3 ครั้งแลว
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ในมาตรฐานที่ 5 สําหรับกลุมสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร ไมมีปญหาใด เพียงแตกรณีทมี่ องภาพองคประกอบที่วิทยาลัยสหวิทยาการ จะเปนภาพที่ไมคอยดี
ตามที่เสนอ เพราะคะแนนเปนศูนยทั้งหมด และตัวบงชีเ้ หลานี้เปนตัวบงชี้ที่วัดกระบวนการ ดังนัน้ สิ่งที่จะตองลง
มือทํา ปญหาก็คือ มีบุคคลใดลงมือทําหรือไม เพื่อที่จะเขียนเอกสารที่จะเปนหลักฐานขอมูลใหสอดคลองกับ
ขั้นตอนการดําเนินงานในแตละขั้นตอน เพราะเทาที่สังเกตในมาตรฐานที่ 5 ของวิทยาลัยสหวิทยาการ กรณีตัว
บงชี้ที่มีคะแนนเปนศูนยก็คอื ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 เปนตัวบงชี้ทวี่ ัดกระบวนการทั้งสิ้น
ประธานกลาววา ประเด็นที่นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อที่จะใหแตละกลุมสาขาวิชา
ปรับตัวเลขใหถูกตองมากทีส่ ุด และจัดสงไปที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น หนวยงานจะตองทํารายงานการประเมิน
ตัวเองของหนวยงานประกอบ และสงให สมศ. ลวงหนา ดังนั้น ขณะนี้เห็นวา ตัวเลขบางตัวยังไมนิ่ง แตมี
ระยะเวลาในการดําเนินการนอยมาก ขอใหแตละหนวยงานไปพิจารณาปรับปรุงตัวเลขบางตัวบงชี้ใหแลวเสร็จ
ภายในสัปดาหนี้
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา หากหนวยงานใดตองการปรับปรุงขอมูล
สวนใด ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 และในขณะเดียวกัน ขอใหสง SAR มากอน
เพราะขณะนี้มคี ณะ/หนวยงาน ที่สง SAR มาแลว คือ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน วิทยาลัยสหวิทยาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร คณะแพทยศาสตร และคณะสหเวชศาสตร โดยมหาวิทยาลัยจะเขาตรวจเยี่ยม
หนวยงานลําดับแรกคือ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ซึ่งจะตองสง SAR ให
กรรมการพิจารณาลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห และลําดับที่สอง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี วันที่ 18
กรกฎาคม 2550 ดังนั้น ขอใหแตละหนวยงานสง SAR ใหมหาวิทยาลัยกอน และหากมีประเด็นใดทีต่ องการแกไข
สามารถที่จะเสนอกับกรรมการที่เขามาตรวจเยี่ยมได เพราะมหาวิทยาลัยคาดหวังใหกรรมการตรวจเยีย่ มไดเขามา
ชวยพิจารณากลั่นกรองขอมูลใหอีกชั้นหนึง่ แตหากหนวยงานไมสง SAR มากอน การเขาตรวจเยี่ยมจะเริ่มไมได
ประธานกลาววา ขอใหหนวยงานสง SAR และขอมูลตัวเลขที่ปรับปรุงใหม ภายในวันที่ 13
กรกฎาคม 2550 โดยตัวเลขที่ปรับปรุงใหม จะตองสงใหกบั สมศ. กอน แต SAR ยังสามารถปรับปรุงขอมูลไดอีก
หลังจากที่หนวยงานผานการตรวจเยีย่ มแลว
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา สําหรับคณะ/หนวยงาน ที่ยังไมสง SAR
จะปรากฏอยูใ นเอกสารหมายเลข 6 และตัวบงชี้ที่ 5.5 ขอใหหนวยงานเขาไปดูใน SAR ของมหาวิทยาลัย โดยการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลใหเปนของหนวยงานเทานั้น
20. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีตัวบงชี้ที่ 5.6 สินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลา
และเทียบเทา หากใชเกณฑของมหาวิทยาลัย จะปรับเพิม่ ขึ้นเปน 5 คะแนน และจะไปเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ที่ 5.7

- 33 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาและเทียบเทา สวนนี้หากคิดคาเสื่อมของมหาวิทยาลัย ตัวเลขของแตละคณะ
ที่เปน 1 คะแนน จะปรับเพิ่มขึ้นเปน 5 คะแนนเชนเดียวกัน ทั้งนี้ คาใชจา ยทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาและ
เทียบเทา บางคณะจะใชเกณฑของคณะ หากมีความเปนไปไดใหทุกหนวยงานใชเกณฑของมหาวิทยาลัย จะทําให
ตัวเลขที่เปน 1 คะแนน ปรับเพิ่มขึ้นเปน 5 คะแนน ตามเปาหมายทีก่ ําหนดไวได กรณีคณะพยาบาลศาสตร
คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาและเทียบเทา ถึงแมจะคิดเฉพาะคาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและระดับปริญญาโทก็ตาม กรณีที่รวมตัวเลขออกมาแลวจะอยูใ นเกณฑทไี่ มเบี่ยงจากตัวเลข ซึ่งเปนคา
อัตราสวนของ สมศ. แตหากใชคาเสื่อมของตัวเอง คะแนนจะเบีย่ งไปจากเกณฑคอนขางสูง แตหากใชเกณฑของ
มหาวิทยาลัยเหมือนกันหมด ตรงนี้จะไดคะแนนตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา กรณีคาใชจายจะมีเรื่องเกี่ยวกับมูลคา
สินทรัพยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ทางสวนกลางไดจัดการปนสวนมูลคาสินทรัพยถาวรของทั้ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะรวมทั้งครุภัณฑและอาคารกลับไปใหแตละคณะ โดยใชจํานวนนักศึกษาของแตละคณะเปนตัว
จัดสรร ดังนั้น ขณะนีจ้ ะไดสดั สวนตอหัวประมาณ 169,000 บาท ตรงนี้เปนตัวเลขที่ไดจากฝายการคลัง ซึ่งไม
แนใจวา ครุภณ
ั ฑที่คณะจัดซื้อเอง โดยใชเงินรายไดของหนวยงานนั้น ไดมีการแจงไปแลวหรือไม หากยังไมได
แจงมาขอใหบวกเขาไปดวย เพื่อที่จะไดมีมลู คาที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้น ประเด็นนี้ ขอใหหนวยงานใชตวั นี้ เพราะกรณีที่
คิดจากมูลคาของทั้งมหาวิทยาลัยจะเห็นภาพ และในขณะเดียวกันมีหลักฐานทะเบียนครุภัณฑของทั้งมหาวิทยาลัย
อยูแลว โดยไดมีการสงขอมูลทั้งป 2548 และ 2549 เพื่อที่จะใหหนวยงานเทียบพัฒนาการของตัวเองออกมาได
และไดสงมูลคาของคาเสื่อมราคาใหดว ย เพื่อที่จะไดนํามูลคาของคาเสื่อมราคาเขาไปบวกกลับเปนคาใชจายตอหัว
นักศึกษา ซึ่งขอมูลสวนนี้จะแชรกันทั้งมหาวิทยาลัย จะไมทําใหเกิดการเบี่ยงเบนมาก
21. ผูแทนผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดแผนใน
เรื่องของการเขาตรวจเยีย่ มหนวยงานตาง ๆ ไวเรียบรอยแลวใชหรือไม ทั้งนี้ ขอใหจดั สงกําหนดการเขาตรวจเยี่ยม
ใหหนวยงานดวย
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ทางฝายประกันคุณภาพไดจดั ทํากําหนดการ
เขาตรวจเยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ไวเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการที่จะเขามาตรวจเยีย่ มหลายทานเปนผูตรวจของ
สมศ. และ สกอ. และมีประสบการณในการตรวจ และประเด็นนี้ ไดมกี ารเชิญกรรมการมาปรึกษาหารือกันแลวก็
คือ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เปนเรื่องของการตรวจในเชิงสรางสรรค เพื่อที่จะกลั่นกรองขอมูลทุกอยางใหเรียบรอย
กอนที่ สมศ. จะเขามาประเมินมหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา สัปดาหนี้จะเปนสัปดาหสุดทายทีต่ ัดสินวา ตกลงใชเกณฑใดในแตละตัว
บงชี้ จากนั้นการดําเนินงานตาง ๆ จะงายขึน้ ซึ่งหากหนวยงานไปพิจารณาปรับตัวเลขในแตละตัวบงชี้ใหม
มีความมั่นใจวา มธ. ไมนาจะแพมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทย ขอฝากผูบริหารแตละหนวยงานไดให
ความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย
22. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา จากการพิจารณาเรื่องนีห้ ลายรอบ

- 34 พบวาหนวยงานมีปญหาเรื่องการจัดการฐานความรูของเรื่องการถูกประเมินหรือที่มาของการประเมิน โดยปญหา
หลักประการหนึ่งก็คือ เรื่องของ Data Flow ซึ่งผูที่รับผิดชอบเรื่องนี้จํานวนมาก ไมรวู าจะตองนําขอมูลมาจากที่
ใดบาง และหากมีการเปลี่ยนผูตรวจหรือเปลี่ยนผูที่จะถูกตรวจ จะมีปญหาเกือบทุกรอบ ดังนั้น ในชวงระยะเวลาที่
เหลือ 3 เดือน ควรจะจัดการฐานขอมูลกลาง เพื่อที่จะใหบุคลากรทุกคนสามารถเขาไปดึงขอมูลสวนนี้ได
ประธานกลาววา ขอใหฝายมาตรฐานการศึกษาไดรับประเด็นนี้ไปพิจารณาตอไป โดยขอให
จัดการขอมูลในระดับมหาวิทยาลัยกอน สวนระดับกลุมสาขาวิชา หากกลุมสาขาวิชาใดมีความพรอม สามารถที่
จะเตรียมการลวงหนาได
23. ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ประเด็นที่จะขอนําเสนอที่ประชุมพิจารณา
อีกประเด็นหนึ่งคือ การพิจารณาทบทวนการกระจายคาน้ําหนักของตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดาน
งานวิจยั และงานสรางสรรค ตามที่ไดทําบันทึกแจงไวกบั สมศ. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 วา ในคาน้ําหนักของ
มาตรฐานที่ 2 ที่มีทั้งหมด 30 คะแนน แบงในระหวางตัวบงชี้รวมกับตัวบงชี้เฉพาะไวที่ 15 กับ 15 และในแตละ
สวนใหกระจายเทา ๆ กัน ในระหวางตัวบงชี้ของแตละกลุม ตอมา สมศ. แจงมาวา ในสวนของมาตรฐานที่ 2 กรณี
ตัวบงชี้เฉพาะก็คือ เรื่องของ Citation และเรื่องของตัวสิทธิบัตรนั้น อนุญาตใหใชคาน้าํ หนัก 2 ใน 3 ได และ
มหาวิทยาลัยไดทําบันทึกถึง สมศ. เพื่อที่จะขอปรับจากเดิม 7.5 และ 7.5 เปน 10 และ 5 แตการปรับ 10 กับ 5 จะ
ปรับเฉพาะกลุม ที่มีคาสิทธิบัตรก็คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ/ชีวภาพ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยที่กลุม สาขาวิชาสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร และกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร จะใชที่คะแนนเดิม
คือ 7.5 และ 7.5 ซึ่งเจาหนาทีข่ อง สมศ. ไดแจงกลับมาวา หากจะปรับคะแนนเชนนี้ จะตองทําใหคะแนนเทากัน
คือ ทุกกลุมสาขาวิชาจะตองใช 10 คะแนนเทากันทั้งหมด โดยกลุมที่จะถูกกระทบก็คอื กลุมที่ 1, 2, 3 หากปรับ
คะแนนเปน 10 คะแนน น้ําหนักที่อยูในตัวบงชี้ที่ 2.1 – 2.5 จะเหลือ 3 และ 3 เหมือนกับกลุมสาขาวิชาอื่น ซึ่ง
ประเด็นทีน่ ํามาปรึกษาหารือที่ประชุม ก.บ.ม. เนื่องจากมีทางเลือกสําหรับการดําเนินงาน 2 ทางเลือกคือ (1)
ยืนยันตามมติเดิมวา ในทุกกลุมสาขาวิชา ไมจําเปนจะตองมีคาน้ําหนักที่เทากัน (2) ปรับเปลี่ยนคาน้าํ หนักตามที่
สมศ. เสนอ แตเพื่อที่จะใหภาพชัดเจน จึงไดจัดทําขอมูล โดยนําผลการดําเนินงานจริงที่ไดมาเปรียบเทียบใหดู จะ
ปรากฏอยูในเอกสารหมายเลข 5 โดยคาน้ําหนักปจจุบันจะไมเทากัน กลุมที่ 1 – 3 จะเปนกลุมที่มีคาของ Citation
ที่ 7.5 ไมมีสิทธิบัตร กลุมที่ 4 – 7 จะเปนกลุมที่มีคาของ Citation ที่ 10 และมีสิทธิบัตรที่ 5 ซึ่งตามที่มหาวิทยาลัย
ไดแจงกับ สมศ. ไวครั้งแรกจะแบงคาน้ําหนักเทากันคือ 7.5 กับ 7.5 แตหากปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักตามที่ สมศ.
ทักทวงมาคือ หากจะใหกลุม ที่ 4 – 7 มีคาของ Citation เปน 10 คะแนน กลุมที่ 1 – 3 จะตองมีคาของ Citation เปน
10 คะแนน เชนเดียวกัน แตจากการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบ พบวาแตละกลุมสาขาวิชาสามารถทํา Citation ได
ดีกวาสิทธิบัตร
ประธานกลาววา ทางฝายประกันคุณภาพเสนอวา มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปใชการแบงคา
น้ําหนักของ Citation 10 คะแนน และคาน้ําหนักของสิทธิบัตร 5 คะแนน ซึ่งหากแบงคาน้ําหนักเชนนี้ ทุกกลุม

- 35 สาขาวิชาจะไดคะแนนเพิ่มขึ้น ยกเวนกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรจะตองปรับลดลงจาก 2.7 เปน 2.5 ซึ่งก็ยงั อยู
ในกรอบที่ยอมรับได และไดมีการปรึกษาหารือกับคณะศิลปกรรมศาสตรแลววา จะไปพิจารณาปรับตัวเลขของ
ตัวบงชี้อื่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตัวบงชี้ที่ 5.5 ที่ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จะ
ไปชวยตรวจสอบ จะชวยปรับคะแนนเพิ่มขึ้นไดอีกมาก ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบตามที่นําเสนอ จะไดแจง
สมศ. วา มหาวิทยาลัยจะแบงคาน้ําหนักของ Citation เปน 10 คะแนน และคาน้ําหนักของสิทธิบัตรเปน 5 คะแนน
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา จากการตรวจสอบ SAR ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในเว็บไซต พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมไดใหคาน้าํ หนักเรื่องของ Citation กับคณะศิลปกรรม
ศาสตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดนําประเด็นนีไ้ ปอางกับ สมศ.
ประธานกลาววา หากมีมหาวิทยาลัยที่ไมใหคาน้ําหนักในเรื่องนีก้ ับคณะที่มีลักษณะพิเศษ
และสามารถดําเนินการได มธ. อาจจะไมขอใหคาน้ําหนักในสวนนีก้ ับคณะศิลปกรรมศาสตรดวย เพราะคณะ
ศิลปกรรมศาสตรจะมีเรื่อง Citation ไดลําบากมาก เนื่องจากไมใชเปนงานเขียนหรืองานวรรณกรรม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549
ของกลุมสาขาวิชาตาง ๆ 7 กลุมสาขาวิชา และใหคณะ/หนวยงาน ไดไปพิจารณาทบทวนตัวเลขในแตละตัวบงชี้
อีกครั้ง และใหจัดสง Common Data Set และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานไปที่ฝายวิชาการ
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
2. เห็นชอบการกระจายคาน้าํ หนักของตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจยั และงาน
สรางสรรค โดยแบงคาน้ําหนักของ Citation 10 คะแนน และคาน้ําหนักของสิทธิบัตร 5 คะแนนตามที่ฝายวิชาการ
นําเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง รายงานการสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ และแบบรูปรายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งผลการจัดซื้อจัดจาง
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ฝายการคลังขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคา
ครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง ตั้งแตตนปงบประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนกระทั่งถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่
29 มิถุนายน 2550 โดยสรุปการจัดซื้อจัดจางคาครุภัณฑ มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 265
รายการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ดําเนินการไดผลสําเร็จแลว 210 รายการ และไมไดผลสําเร็จ จะตองดําเนินการเปดซอง
ใหม 23 รายการ และอยูระหวางดําเนินการ 32 รายการ สวนคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรร
งบประมาณ 18 รายการ ไดผลสําเร็จแลว 12 รายการ ไมไดผลสําเร็จ 5 รายการ และอยูร ะหวางดําเนินการ
1 รายการ รวมผลการจัดซื้อจัดจางคาครุภณ
ั ฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดผลสําเร็จแลว 222 รายการ โดยคา
ครุภัณฑไดทําสัญญาแลว 182 รายการ (86.67%) และคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไดทําสัญญาแลว 11 รายการ

- 36 (91.67%) สวนการเบิกจายเงินงบลงทุน ขณะนี้มีการเบิกจายไดนอย โดยคาครุภัณฑเบิกจายแลว 7.37% และคา
ที่ดินและสิ่งกอสรางเบิกจายแลว 41.66% โดยเฉลี่ยมีการเบิกจายเงินงบลงทุนไดเพียง 29.52% แตเมือ่ สิ้นไตรมาส
ที่ 4 คาดวา จะไดตัวเลขเบิกจายที่สูงขึ้นกวานี้ อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2548
แลวถือวา มหาวิทยาลัยทําไดดีขึ้น แมวา ในปนี้ไดเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางในเดือนกุมภาพันธ 2550 ในขณะทีป่ 
กอน ๆ จะสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ไดตั้งแตเดือนธันวาคม สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง มีดังนี้
(1) มีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคา ในครั้งที่ 1 อยูประมาณ 20 เรื่อง สาเหตุจากการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑที่ทําใหไมมีผูเสนอราคารายใดเขายื่นซองได หรือมีการยื่นซอง แตขอเสนอ
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑไมตรงตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร กลุมอาคารปยชาติราชสุดา คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน กองบริการการศึกษา กองงานศูนย
รังสิต และสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค เปนตน
(2) การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-AUCTION) ใชเวลามากในการ
ดําเนินการของแตละขั้นตอน ทําใหการพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ผูรับจางไดผลลาชา
(3) ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาผล และการรายงานผลของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ยังคงลาชา
ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารของคณะฯ ควรติดตามเรงรัดคณะกรรมการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่ตาม
กําหนดเวลาในคําสั่งแตงตั้งอยางเครงครัด อันจะทําใหการปฏิบัติในขั้นตอนตอไป เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ในการกําหนด SPEC ในปงบประมาณ 2551 แตละคณะสมควรทีจ่ ะตั้งคณะกรรมการกําหนด
SPEC เพื่อพิจารณากําหนด SPEC ใหมีคณ
ุ ภาพและสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดผลในครั้งเดียว ไม
ดําเนินการเหมือนอยางที่ทําในปจจุบนั ที่การกําหนด SPEC ทําใหเกิดปญหาในการจัดซื้อจัดจางทีต่ องยกเลิก และ
มาแกไข SPEC ใหมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จึงไดผล ทําใหใชเวลามากเกินความจําเปน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา มธ. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเกือบทุกรายการเปนไปดวยดีพอสมควร โดย
คาที่ดินและสิง่ กอสรางทุกรายการดําเนินการผานทั้งหมด แตการเบิกจายเงินนอย เนื่องจากเพิ่งทําสัญญาหรืออยู
ระหวางการประกวดราคา แตทั้งนี้จะตองอาศัยการติดตามเรงรัดคอนขางมาก เพราะเปนสวนหนึง่ ของกระบวน
การในการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ของ ก.พ.ร. ดวย และในปนี้ ถึงแมจะเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชากวา
ปที่ผานมา แตสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามเปาหมาย และในชวงระยะเวลาใกลสิ้นไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 ขอใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดนัดประชุมคณะกรรมการกายภาพของมหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะใหหนวยงานดําเนินการจัดจางเรือ่ งคาที่ดินและสิ่งกอสรางตอไปได

- 37 รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในรายการครุภัณฑของกองงานศูนยรังสิตที่ไมได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากอยูระหวางการปรับ SPEC เครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงบประมาณ และ
จะนัดประชุมเปดซองในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 คาดวาจะไดผลสําเร็จทุกรายการ สวนประเด็นปญหาและ
อุปสรรคในขอ 3 เรื่องระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาผล และการรายงานผลของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ลาชานั้น เห็นวา ในกระบวนการไมนาจะลาชา หรือหากมีความลาชาในขั้นตอนใด อาจจะตองมีการปรึกษาหารือ
กัน เพราะหากมีการพิจารณาผลแลว สามารถที่จะรายงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ประธานกลาววา ประเด็นนีจ้ ะเปนเรื่องของวิธีการปฏิบัติ ขอใหไปปรึกษาหารือกันในภายหลัง
ตอไป เพื่อที่จะใหการรายงานผลของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาสามารถดําเนินการไดเร็วขึน้
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5.2 เรื่อง การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 3 สถาบัน ระหวาง มธ. สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไดมีขอตกลงในการแขงขันกีฬาเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวาง 3 สถาบัน โดยใชชื่อ “Tricampus Sports Day” หรือ “กีฬา 3 สถาบัน” กําหนดจัดการ
แขงขันในเดือนตุลาคมของทุกป วัตถุประสงคของการจัดโครงการแขงขันกีฬา 3 สถาบัน ก็เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันที่มีสํานักงานตั้งอยูภ ายใน มธ. ศูนยรงั สิต เพื่อใหบคุ ลากรของทั้ง 3 สถาบัน ไดมี
โอกาสรูจักกัน และเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ ของทั้ง 3 สถาบัน ไดดยี ิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อปที่
ผานมาเปนการจัดการแขงขันปแรก มธ. เปนเจาภาพ ในปนี้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
เปนเจาภาพ กําหนดจัดการแขงขันในวันศุกรที่ 26 ตุลาคม 2550 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ สนามกีฬา มธ.
ศูนยรังสิต โดยกีฬาที่จะจัดมี 11 ประเภท คือ (1) กอลฟผูบ ริหาร (2) ฟุตบอล (3) ฟุตซอล (4) บาสเกตบอล
(5) วอลเลยบอล (6) แบดมินตัน (7) เทนนิส (8) เทเบิลเทนนิส (9) เปตอง (10) ชักคะเยอ (11) แชรบอลระหวาง
ผูบริหารชายกับเลขานุการหญิง
นอกจากนี้ ยังมีการแขงขันเกมสตาง ๆ ระหวางพิธีเปดในชวงบาย ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น.
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรคระหวาง 3 สถาบัน ในชวงเย็น เวลาประมาณ 17.00 น. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร
ไดมีโอกาสรูจกั กันมากขึ้น ทัง้ นี้ ประเด็นปญหาที่ผานมาก็คือ ผูเขารวมการแขงขัน สวนใหญจะเปนเจาหนาที่ของ
สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต และกองงานศูนยรังสิต โดยแตละปจะใชงบประมาณจํานวนมากพอสมควร
จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร อาจารย และบุคลากรของคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง และหนวยงานตาง ๆ รวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ โดยการชวยประชาสัมพันธ จัดทีมกีฬา สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน รวมเปนกองเชียร และรวมงานเลี้ยง
สังสรรค โดยรายละเอียดเพิม่ เติม มหาวิทยาลัยจะหารือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ซึ่งเปนเจาภาพอีกครั้งหนึ่ง และจะจัดสงใหกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือตอไป ทั้งนี้ หนวยงานที่

- 38 ประสงคจะสงรายชื่อนักกีฬาหรือทีมกีฬา ขอใหติดตอที่ นางสุกัญญา กรุดเงิน หัวหนางานบริหารสํานักงานและ
สวัสดิการ กองงานศูนยรังสิต โทร. 1130 โทรสาร 02-5644405
ประธานกลาววา ขอใหกําหนดใหคณบดีคณะตาง ๆ ที่ศนู ยรังสิตเปนผูจ ัดการทีมกีฬาแตละ
ประเภท รวมทั้งการจัดหานักกีฬาดวย เพราะวัตถุประสงคในการจัดการแขงขันกีฬาดังกลาว เพื่อตองการที่จะมี
ความสัมพันธกับ สวทช. และ AIT หากคณบดีคณะใดสนใจกีฬาประเภทใด ขอใหรบั เปนผูจัดการทีมกีฬา
ประเภทนั้น ซึง่ ขอใหไปประสานงานกับผูบ ริหารหนวยงานตาง ๆ ทั้งที่ศูนยรังสิต และทาพระจันทร ในการรับ
เปนผูจัดการทีมกีฬาแตละประเภทตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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5.3 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา สํานักงานตรวจสอบภายในไดแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 รวม 11 หนวยงาน กรณีการคางสงงบการเงินของกองคลัง
เนื่องจากเปนปงบประมาณแรกที่ไดเริ่มใชระบบคอมพิวเตอร และจะตองดูแลหนวยงานตาง ๆ ทัง้ 26 หนวยงาน
เพื่อที่จะใหใชระบบเดียวกันได ทั้งนี้ คาดวาในเดือนกรกฎาคม 2550 จะสามารถสงงบการเงินประจําปได สวน
รายการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร ไมแนใจวา จะระบุเปนหนวยงานทีค่ างสงงบการเงินประจําปไว
เชนนี้ตอไปหรือไม เพราะโดยขอเท็จจริงแลว สถาบันฯ ไดสงงบการเงินประจําปตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว
ประธานกลาววา ขอใหงานประชุมไดจดั สงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่รบั รองงบ
การเงินของสถาบันฯ ใหกับสํานักงานตรวจสอบภายใน เพราะหากสภามหาวิทยาลัยรับรองงบการเงินของป 2549
แสดงวา งบการเงินของป 2545 – 2548 ไมมีปญ
 หาแลว และขอใหรองอธิการบดีฝายการคลัง ในฐานะที่เปน
คณะกรรมการอํานวยการของสถาบันฯ ไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันฯ ทราบ และให
สําเนาแจงไปที่สํานักงานตรวจสอบภายในดวย
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา โดยสรุปสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคางสงงบ
การเงินของป 2549 เทานั้น ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดปงบประมาณเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 และยังอยูในเกณฑที่สามารถ
รายงานงบการเงินประจําปไดภายใน 60 วัน สวนหนวยงานอื่นที่ยังคางสงงบการเงินประจําป ขอใหเรงดําเนินการ
ตอไปดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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- 39 5.4 เรื่อง สรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ป 2550 ประจําไตรมาสที่ 3
รองอธิการบดีฝายกาคลังแถลงวา ตามที่ มธ. ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป 2550
จํานวน 2,048,510,400 บาท นั้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2550) มหาวิทยาลัยไดเบิกจายงบประมาณ
เปนเงินทั้งสิ้น 1,343,625,146 บาท (65.59%) โดยตามมติคณะรัฐมนตรี เปาหมายในการเบิกจายงบประมาณ ณ
สิ้นไตรมาสที่ 3 จะตองได 68.46% ซึ่งการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยูในอัตราที่ใกลเคียงเปาหมายที่
กําหนดไว และคาดวา จะสามารถเรงเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายในไตรมาสที่ 4 สําหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในสวนของศูนยรังสิตขณะนี้ไดเบิกจายงบประมาณคากอสรางอาคารสังคมศาสตรไป 2 งวด ปรากฏวางบประมาณไมเพียงพอ จําเปนจะตองไปนํางบประมาณ
จากโครงการอื่นมาใชจายกอน โดยฝายการคลังไดสงเรื่องใหฝายบริหาร ศูนยรังสิต ไปประสานกับสํานักงาน
ประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค เพื่อที่จะขอใชงบประมาณของศูนยลําปางกอน จะเปนไปไดหรือไมที่จะใหฝาย
การคลังประสานงานกับศูนยลําปางโดยตรง เพื่อที่จะไดเบิกจายงบประมาณไดเร็วขึน้ และหากสามารถเบิกจาย
งบประมาณสวนนีไ้ ด จะทําใหตวั เลขการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ ประมาณ 13 ลานบาท
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ฝายการคลังไดพยายามเบิกจายงบประมาณแผนดินใน
รายการอื่นที่คาดวา จะเบิกจายไมทัน
นางนวลรักษ ชอบชื่น ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.) กลาววา ประเด็นนี้
จะตองใหศูนยลําปางพิจารณาวา การกอสรางดําเนินการไปไดมากนอยเพียงใด และสามารถที่จะเบิกจาย
งบประมาณไดทันหรือไม และจะตองแจงไปที่งานงบประมาณ เพื่อทีจ่ ะไดพิจารณาดําเนินการตอไป
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายการคลังไดประสานกับรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยลําปาง ในการตรวจสอบยอดเงินและการเบิกจายงบประมาณในปนี้ เพราะคาดวาศูนยลาํ ปางไมสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดทันในปนี้ เนื่องจากการดําเนินงานกอสรางลาชาประมาณ 2 – 3 งวด เปนวงเงิน 100
ลานบาท ซึ่งสามารถที่จะนํามาใชจายคากอสรางอาคารสังคมศาสตรที่ศูนยรังสิตได
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในปนี้ศนู ยรังสิตตองการงบประมาณทั้งหมด 26
ลานบาท และหากสามารถเบิกจายจากงบประมาณของศูนยลําปางกอน จะไดไมตองกังวลวา จะดําเนินการเรื่องนี้
อยางไร แตในสวนของการดําเนินการในเรือ่ งการเงิน ขอใหฝายการคลังไดดําเนินการตอไป โดยทีไ่ มตองสงเรื่อง
กลับไปใหศนู ยรังสิต เพราะจะทําใหกระบวนการลาชาออกไปอีก 2 – 3 ขั้นตอน
ประธานกลาววา ในเรื่องทํานองนี้ ผูปฏิบัติงานอาจจะมีปญหา เพราะเปนเรื่องการตัดสินใจของ
แตละกอง ดังนั้น วิธีการแกปญหาก็คือ ขอใหสงเรื่องไปที่อธิการบดี เพื่อที่จะไดสั่งการใหฝายการคลังประสาน
กับศูนยลําปางตอไป
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ควรที่จะนําเสนอเรื่องนี้ใหทปี่ ระชุม

- 40 พิจารณาทุก 3 เดือน โดยการบรรจุเปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เพราะตัวเงินเปนตัวกํากับการทํางานของ
หนวยงาน
ประธานกลาววา ขอใหงานประชุมจัดเรื่องนี้เปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เพราะการเบิกจาย
งบประมาณกลายเปน KPI ของ ก.พ.ร. ไปแลว โดยใหนําเสนอ ณ สิน้ ไตรมาส เพือ่ ที่จะไดติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานได
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป กําหนดใหมีขึ้น
ในวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.30 น. และจะเปนการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ระหวางทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549
ประธานแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 นั้น ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปการศึกษา 2549 ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมไดมกี ารปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การเตรียมการของแตละฝาย โดยฝายฝกซอมไดกําหนดวันฝกซอมใหญ ในวันอาทิตยที่ 2 กันยายน 2550
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องวิธีการอานรายชื่อเบิกตัวบัณฑิตเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเดิมคณบดีแตละคณะจะอานรายชื่อเบิกตัวบัณฑิตแตละคนเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยบัณฑิตที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึง่ หรือเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองอานรายชื่อและตาม
ดวยคําวา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองดวย ที่ประชุมไดมีขอเสนอใหปรับเปลี่ยนวิธีการอาน
เพื่อที่จะใหสามารถอานไดเร็วขึ้น เชน คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา “ขอเบิกตัวบัณฑิตเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ดังรายนามตอไปนี้ เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง จํานวน 3 คน ตอไปนี้ (นาย/นางสาว) เกียรตินิยมอันดับ
สอง จํานวน 70 คน ตอไปนี้ (นาย/นางสาว) นิติศาสตรบัณฑิต จํานวน 500 คน ตอไปนี้ (นาย/นางสาว) จนจบ”
ทั้งนี้เพื่อจะไดไมตองอานคําวา เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง เกียรตินิยมอันดับสองซ้ํากันเปนจํานวนมาก และที่ประชุม
ไดมีมติใหนําเรื่องนี้มาปรึกษาหารือที่ประชุม ก.บ.ม. เพือ่ ที่จะกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

- 41 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา เนือ่ งจากคณะศิลปศาสตรมีหลายสาขาวิชา และจะตอง
อานสาขาวิชาทุกครั้ง เมื่อเริ่มตนสาขาวิชาใหม และจะมีบัณฑิตที่ไดรับเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง และเกียรตินิยม
อันดับสองดวย ไมแนใจวา ในทางปฏิบัตจิ ะอานทันหรือไม เพราะโดยปกติบณ
ั ฑิตจะเดินเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรตอเนื่องกัน หากใชวิธกี ารดังกลาว จะเปนปญหากับคณะศิลปศาสตรหรือไม
ประธานกลาววา ในทางปฏิบัติแตละคณะจะอานรายชื่อเบิกตัวบัณฑิตเชนเดิม เพียงแต
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารอาน จากเดิมที่อานวา “สาขาวิชาจิตวิทยา (นาย/นางสาว) เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง และ (นาย/
นางสาว) เกียรตินิยมอันดับสอง” เปน “สาขาวิชาจิตวิทยา เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง จํานวน 2 ราย ตอไปนี้ (นาย/
นางสาว) เกียรตินิยมอันดับสอง จํานวน 5 ราย ตอไปนี้ (นาย/นางสาว)” ทั้งนี้ หากคณะที่มีบัณฑิตไดรับเกียรติ
นิยมจํานวนมาก จะชวยลดระยะเวลาการอานลงได โดยสรุปที่ประชุมเห็นชอบวิธีการอาน ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549 นําเสนอ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบวิธีการอานรายชื่อหรือเบิกตัวบัณฑิตเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ตามที่คณะกรรมการดําเนินการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2549 นําเสนอ
โดยขอใหฝายวิชาการไดไปพิจารณาดําเนินการจัดทํารูปแบบการอานจัดสงใหกับคณะ/หนวยงานตอไป

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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