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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2551
วันจันทรที่ 2 มิถุนายน 2551
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
-----------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง
5. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
6. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
8. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
9. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
10. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขจรผดุงกิตติ แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
15. อาจารย ดร.ยงศักดิ์
16. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
17. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร และรักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
18. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
19. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
21. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
22. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
25. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
26. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
27. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางสุจิตรา
อุตมวาทิน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
30. รองศาสตราจารย ไว
จามรมาน
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. อาจารย ดร.พจนา
ธูปแกว
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
รักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา
33. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. นางสาวสดศรี
ทับสุทธิ์
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
36. รองศาสตราจารย ดร.เรืองศักดิ์ แกวธรรมชัย แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
38. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ
ประชาธิปไตย
39. อาจารย นายแพทย ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา แทนประธานสภาอาจารย
40. นายยงยุทธ
พึ่งวงศญาติ แทนประธานสภาขาราชการ
41. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
42. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)
43. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
44. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
3. รองศาสตราจารย มาลี
บุญศิริพันธ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.

-35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
6. นางอุบล
แปะยิ้มลอง

ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)

ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย พ.อ.ดร.ถวัลย ฤกษงาม
2. อาจารย ดร.นิภารัตน
ศรีธเรศ
3. อาจารย ดร.เขมภูมิ
4. นายสมพงษ
5. นางดวงใจ
6. นายจักรชัย
7. นางสุพิน
8. นางกมลทิพย
9. นางสาววิภา
10. นางทิพวรรณ
11. นางสาวเบญจวรรณ
12. นางนุตรฮายาตี
13. นางสุกัญญา
14. นายสมศักดิ์
15. นายชูเกียรติ

ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา
ภูมิถาวร
ผูจัดการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
ศุภสารัมภ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หิรัณยะวสิต หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
แจงจอน
กองการเจาหนาที่
ไฉดิลก
กองการเจาหนาที่
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
สิงหโตออน กองบริการการศึกษา
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
ปฏิสังข
รักษาราชการแทนหัวหนางานประชุม
จันทรมานะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง กําหนดวันประชุม ก.บ.ม. ณ มธ. ศูนยลําปาง
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเคยแจงไววา จะกําหนดประชุม ก.บ.ม. ณ มธ. ศูนย
ลําปาง และไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ในฐานะผูรับผิดชอบการจัดประชุม ได
ประสานงานกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง นัน้ ขณะนี้ไดความคืบหนาแลวโดยกําหนดประชุม
ในวันจันทรที่ 15 กันยายน 2551 ทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางทั้งหมด โดยเหตุผลที่
ตองการจะใหกรรมการ ก.บ.ม. ไดเห็นสภาพและพัฒนาการของศูนยลาํ ปางดวย ซึ่งเปนศูนยการศึกษาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ีความเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก และไดแจงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง ใหเตรียมการ
แลว จะไดประสานงานกรรมการ ก.บ.ม. แตละทานวา จะสะดวกในการเดินทางอยางไร จะนํารถยนตไปเอง หรือ

-4จะเดินทางโดยเครื่องบิน หรือจะไปกอนวันประชุม เพราะประชุมในวันจันทร หลายทานอาจจะขอเดินทางไป
ตั้งแตวนั ศุกรในชวงเย็น ขอเรียนในเบื้องตนวา การประชุมในวันนั้นคงตองใชเวลาทัง้ วันในการไปอยูที่ศูนย
ลําปาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง ขอแสดงความยินดีผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหม จํานวน 2 ทาน คือ
1. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
2. รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม ไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงผูช ว ยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
ในนามของมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับผูบริหารใหมทั้ง 2 ทาน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง การแตงกายที่ถอื วาเปนการใช
เสรีภาพเกินกวาขอบเขตอันเหมาะสม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงกาย
ของนักศึกษา พ.ศ. 2549 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ขอ 11 กําหนดวา “หากนักศึกษาผูใดแตงกายโดยใชเสรีภาพเกิน
กวาขอบเขตอันเหมาะสม อันไดแก การแตงกายลอแหลมจนเกินควร การแตงกายที่เปดเผยเนื้อตัวรางกายมาก
เกินไปจนมีลกั ษณะไปในทางยั่วยุทางเพศ หรือการแตงกายไมสภุ าพหรือไมเหมาะสมกับกาละเทศะเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนชุดที่แตงในโอกาสทั่วไปหรือชุดนักศึกษา นักศึกษาผูนั้นอาจถูกหามไมใหขึ้นอาคารเรียนหรือ
เขาหองเรียน และหนวยงานตาง ๆ มีสิทธิงดใหบริการได” โดย “การแตงกายลักษณะใดถือวาเปนการใชเสรีภาพ
เกินกวาขอบเขตอันเหมาะสม ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” นั้น
จากระเบียบดังกลาว มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ซึ่ง
กําหนดวา การแตงกายในลักษณะดังตอไปนี้ในการเขาเรียน หรือติดตอหนวยงานในมหาวิทยาลัย ถือเปนการแตง
กายที่ใชเสรีภาพเกินกวาขอบเขตอันเหมาะสม คือ
1. กรณีนกั ศึกษาหญิง
(1) เสื้อเอวลอยเหนือสะดือ เสื้อเกาะอก เสือ้ สายเดี่ยว เสือ้ แขนกุด หรือเสื้อรัดรูปเกินไป
(2) กระโปรงที่สั้นจนถึงครึ่งหนึ่งของตนขาหรือสั้นกวา
(3) กางเกงขาสั้นเลยเขาขึ้นมา กางเกงเล หรือกางเกงที่เอวต่ํากวาสะโพก
(4) ชุดนอน หรือ
(5) แตงกายลักษณะใดที่เห็นไดชัดแจงวา เปนการแตงกายลอแหลมจนเกินควร หรือ
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2. กรณีนกั ศึกษาชาย
(1) เสื้อแขนกุด หรือเสื้อกลาม
(2) กางเกงขาสั้นเลยเขาขึ้นมา กางเกงกีฬาขาสั้น หรือกางเกงเล
(3) ชุดนอน หรือ
(4) แตงกายลักษณะใดที่เห็นไดชัดแจงวา เปนการแตงกายไมสุภาพหรือไมเหมาะสม
กับกาลเทศะเปนอยางยิ่ง
นักศึกษาที่แตงกายลักษณะดังกลาว จะถูกหามไมใหขึ้นอาคารเรียนหรือเขาหองเรียนและ
หองสมุด และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีสิทธิงดใหบริการได
ประกาศของมหาวิทยาลัยดังกลาว เปนการพยายามทีจ่ ะใหนักศึกษา มธ. ตระหนักวา มหาวิทยาลัยยังคงใหเสรีภาพ แตจะมีมาตรการตอบโตในกรณีที่เปนการใชเสรีภาพจนเกินกวาขอบเขตอันเหมาะสม ใน
สวนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดูแลอาคารสถานที่ใด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหผูรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่
ของสวนกลางทั้งหมดในการที่หามปราม หรือไมอนุญาตใหใชหองสมุดหรืออาคารเรียน จึงขอฝากผูบริหาร
คณบดีและผูอํานวยการสํานัก/สถาบันดวยวา มหาวิทยาลัยตองการใหใชมาตรการเดียวกัน เพื่อใหเปนมาตรฐาน
บางอยางสําหรับการแตงกายของนักศึกษา มธ. ซึ่งยังคงยืนยันเสรีภาพของนักศึกษาในการแตงกาย นักศึกษาจะทํา
เชนนี้กไ็ ด แตมหาวิทยาลัยจะไมใหบริการ และยังไมไดบังคับถึงขนาดที่ทุกคนจะตองแตงเครื่องแบบนักศึกษา ซึ่ง
จะเปนประเด็นที่จะขอใหผบู ริหารและ ก.บ.ม. ทุกทานไดรับทราบ และขอความรวมมือในการดําเนินการใหเปน
ไปตามแนวทางเดียวกันนี้ดว ย ในโอกาสนี้ ฝายการนักศึกษาไดหารือกับ อมธ. และสภานักศึกษา มาแลวกอนทีจ่ ะ
ออกประกาศ เปนการออกประกาศวางหลักเกณฑที่เปนไปโดยความเห็นชอบจากกรรมการนักศึกษา และสมาชิก
สภานักศึกษา ตลอดจนองคกรบริหารของนักศึกษา มธ. ดวย ไมใชเปนการคิดฝายเดียวจากมหาวิทยาลัยเทานั้น
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เรื่องนี้ฝายการนักศึกษา ศูนยรังสิต และกอง
กิจการนักศึกษา ไดประชุมเมื่อสัปดาหที่แลวเพื่อเตรียมการรองรับประกาศฉบับนี้ เมื่อมีประกาศไปแลวจะทํา
อยางไร ในชวงสองสัปดาหแรก จะใชวิธีเตือน โดยจะมีเจาหนาทีจ่ ากกองกิจการนักศึกษา ผูดูแลอาคาร SC และ
เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยที่คัดเลือกมาประมาณ 9 คนที่จะคอยดูแลวา มีการแตงกายที่มีลักษณะเชนนีห้ รือไม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ออกไป หากมีลักษณะเชนนั้น จะแจกใบเตือน โดยทีย่ ังไมใหพูดอะไร เพราะเกรงวา
จะมีปญหา จะใชวิธีการใหใบเตือน และจะพิจารณาวา ในชวง 2 สัปดาห จะเปนอยางไรบาง แตเมื่อเชานี้ เทาที่
สังเกตการแตงกายของนักศึกษา ไมทราบวา เปนนักศึกษาป 1 หรือไม จะเห็นนักศึกษาแตงชุดเครื่องแบบเปน
จํานวนมาก จะไมเห็นแตงกายชุดอื่นทั้งทีอ่ าคาร SC และในบริเวณรอบ ๆ ตึกโดม ไมทราบวาเปนเพราะประกาศ
หรือเปนนักศึกษาป 1 แตประกาศฉบับนีจ้ ะนําไปติดที่อาคาร SC ตามบันไดทุกบันได นาจะทําใหนกั ศึกษาไดรับรู
ทั่วกันวา มหาวิทยาลัยจะเอาจริงในเรื่องของการแตงกายมากขึ้น
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สมัยที่ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา ปญหาจะอยูที่ผูที่จะไปบังคับใช บางครั้งอาจจะเปนเหตุให
ทะเลาะกันระหวางขาราชการกับอาจารยวา ผูใดจะเปนคนสั่งนักศึกษา กลาวคือ ทางฝายขาราชการจะแจงวา
อาจารยไมหามนักศึกษาเขาหองเรียน อาจารยก็แจงวาไมใชหนาที่ อาจารยมีหนาที่สอนอยางเดียวเทานั้น จึงไมมี
ผลในทางปฏิบัติ เห็นวามหาวิทยาลัยควรจะตองมีบันทึกแจงไปยังอาจารยผูสอนดวยวา เนื่องจากมีประกาศฉบับนี้
แลว ขอใหอาจารยชวยกันบังคับใช มิเชนนั้น จะมีการถกเถียงกัน และจะกลายเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เปนผูเฝาและหามนักศึกษา นักศึกษาก็ไมเกรงกลัวขาราชการ
ประธานกลาววา จะมอบใหผดู ูแลอาคารสถานที่เปนผูดูแลไปกอน เพียงแตหากหลงเขาใน
หองสอบ หรือในหองเรียน อาจจะขอความรวมมือจากอาจารยดว ย แตโดยหลักจะมีเจาหนาที่ดแู ลอาคารเปน
ผูดูแลเรื่องนี้
3. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา เรื่องนี้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ใชหรือไม
และกรณีที่คณะแพทยศาสตร ใตอาคารเปนที่เปดโลง กรณีนี้จะอยูใ นเกณฑของประกาศฉบับนี้ดว ยหรือไม จะถือ
วาเปนพืน้ ที่ของอาคารดวยหรือไมที่จะตองดูแล
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เฉพาะในการมาเขาเรียนหรือติดตอหนวยงาน
แตกรณีทนี่ ักศึกษามาจัดกิจกรรมในตอนเย็น จะมารองเพลงเชียร ก็สามารถทําได ซึ่งแมจะรองเพลงเชียร แตหาก
เห็นวา แตงตัวลอแหลม นาจะตักเตือนนักศึกษาบาง
ประธานกลาววา แนวทางคงเปนเชนนัน้ เพราะมหาวิทยาลัยถือวา มาตรการตอบโตของ
มหาวิทยาลัยคือ ไมใหขึ้นตึก ไมใหเขาเรียน ไมใหเขาหองสมุดเทานั้น เพราะฉะนั้น นักศึกษาจะใสสายเดี่ยวนั่ง
รถเมล หรือนั่งรถตูเขามากรุงเทพฯ เปนเสรีภาพสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นวา เปนการใชเสรีภาพเกินขอบเขต
แตก็ไมได Sanction อะไร
4. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา กรณีของสถาบันฯ มีการสอนภาษาในภาค
ค่ํา จะเปนบุคคลภายนอกจํานวนครึ่งหนึ่ง เปนนักศึกษา มธ. จํานวนครึง่ หนึ่ง จะเริ่มสอนตั้งแตเวลา 17.00 น. ถึง
ประมาณเวลา 20.30 น. จะมีนักศึกษาที่ใสกางเกงขาสั้นจากหอพักมาเรียนดวย ไมทราบวา มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
อยางไร มหาวิทยาลัยจะเขมงวดเรื่องนอกเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป แตกย็ ังใชสถานที่ราชการ
หรือไม ทางสถาบันฯ จะไดเขมงวดในเรื่องนี้ ขอปรึกษาในประเด็นนีด้ ว ย
ประธานกลาววา คงเปนเรือ่ งยาก เพราะโจทยคงจะมีลักษณะแปลก ๆ และลงไปละเอียดมาก
ขึ้น เชน จะไปรับประทานอาหารที่รานอาหารที่อยูในสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาตอนกลางคืน จะใสชุดนอน
ไปไดหรือไม หรือใสขาสั้นไดหรือไม เห็นวา ใชเปนกรอบกวาง ๆ ในการใชดุลพินจิ ของผูบริหารมหาวิทยาลัย
หลักก็คือ กรณีใดทีเ่ ห็นวาไมเหมาะสม นักศึกษาก็ไมควรทํา เพียงแตมาตรการตอบโต มหาวิทยาลัยกําหนดวา เขา
เรียนหรือใชบริการอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย แตในชีวิตประจําวัน หากทราบวาถาเปนนักศึกษาของ มธ.
และแตงตัวลอแหลม คงจะตักเตือนได กรณีที่ยกเปนตัวอยาง การสอนภาษาในตอนเย็น เห็นวาควรจะตองแจงกับ
นักศึกษา ถาใสกางเกงขาสั้นเกินไป กรณีใสกางเกงขาสัน้ ธรรมดา ในประกาศนี้ไมไดหาม แตตองสั้นเหนือเขา
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สุภาพหรือไม ใหใชหลักทั่วไป ขอฝากผูบริหารไดใชดุลพินิจ บางกรณีอาจจะดูนารักไปอีกแบบก็ได แตบางกรณี
อาจจะดูเปนการไมเหมาะสมก็ได คงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณีไป แตใหเปนหลักวา จะพยายามบอกวา ถา
นักศึกษาแตงกายในลักษณะที่ใชเสรีภาพเกินขอบเขต มหาวิทยาลัยจะไมใหบริการ หลักจะเปนเชนนั้น แต
ขอยกเวน คงตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป ขอฝากผูบริหารแตละทานวา โดยขอเท็จจริงแลวก็ถือวา เปนลูกศิษย
เปนนักศึกษา มธ. ก็เตือนได ไมวาจะเปนชีวิตสวนตัวหรือนอกเวลาเรียนก็ตาม ขอใชหลักเชนนี้ นอกนั้นเปน
ดุลพินิจของแตละทาน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การเปดใชทางรถจักรยานในบริเวณศูนยรังสิต
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันนี้ (2 มิถุนายน 2551) เปนวันแรกของการเปดภาค
การศึกษา มหาวิทยาลัยไดเปดใชระบบทางรถจักรยานและทางเดินเทาทีม่ ีหลังคาคลุมแลว และไดแจงตอที่ประชุม
ไปกอนหนานีแ้ ลววา จะไมอนุญาตใหใชรถจักรยานยนตหรือรถที่มีเครื่องยนตบน Cover Way นี้ ซึ่งก็จะขัดแยง
กับวิถีชีวิตปกติ ซึ่งบุคลากรที่ศูนยรังสิตใชรถจักรยานยนตวิ่งในบริเวณนี้มาเปนเวลานานมาก แตกรณีที่
มหาวิทยาลัยหามนั้น เพราะตอไปขางหนา มหาวิทยาลัยจะสงเสริมเฉพาะรถจักรยานเทานั้น และคนที่ใช
รถจักรยานยนตจะมีความยากลําบากพอสมควรในทางออม แตขอเรียนวา มหาวิทยาลัยไดประกาศเปนการทั่วไป
แลววา หามใช และในเบื้องตนคงจะใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลตักเตือน ซึ่งไดแจงรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิตวา ในเบื้องตนเพื่อปองกันปญหาการทะเลาะวิวาทระหวางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกับ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย แมบางกรณีอาจจะเปนอาจารย ขอใหใชวิธกี ารแจงกอน และถาเปนไปไดจะขอใหมี
กลองถายภาพทําการถายภาพเก็บเอาไวและสงมาที่ผูบริหาร จะไดสงไปที่คณบดีแตคณะ เมื่อปรากฏวาเปน
บุคลากรของทาน ในระยะเริม่ ตน ขัดกับวิถีชีวิตที่ปฏิบัติกันอยูคอนขางมาก ซึ่งเคยใชมาหลายป เพราะฉะนัน้
ตอไปขางหนาจะดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง แตในเบื้องตน คงจะใชวธิ ีการตักเตือนและขอความรวมมือกอน
ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต จัดหากลองถายภาพ และเมื่อถายภาพแลว ใหนํารูปมาแจกในที่ประชุม
ก.บ.ม. สงใหคณบดีแตละคณะไปวา มีบุคลากรของหนวยงานทานทีจ่ ะฝากไปขอความรวมมือดวย จะบังคับตาม
แนวทางเชนนี้ เพราะมิเชนนัน้ การสงเสริมใหใชรถจักรยานที่ศูนยรังสิต จะไมสามารถสําเร็จได หากใช
รถจักรยานยนตแลวมีความสะดวกมากยิ่งกวาใชรถจักรยานตามที่เปนอยูในขณะนี้
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและมีขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูแทนประธานสภาอาจารยกลาววา นอกจากกรณีที่อธิการบดีไดกลาวถึงเรื่อง Cover Way มี
อาจารยในคณะแพทยศาสตรบางทานเสนอวา นาจะมีจดุ ที่จะเติมลมลอรถจักรยานเพิม่ มากขึ้น เพราะมีปญหาวา
หากมีการรณรงคใหมีการใชรถจักรยานมากขึ้น และไมมจี ุดเติมลม บางครั้งอาจจะเกิดปญหาในการที่จะไม
สะดวกในการใชรถจักรยาน แตหากมีจุดบริการตรงนี้มากขึ้น จะเปนการอํานวยความสะดวกมากขึ้น
ประธานกลาววา ในเบื้องตน มหาวิทยาลัยคิดเรื่องที่จอดรถจักรยานตามริมอาคารตาง ๆ ที่ทํา

-8เสร็จครบแลว บริเวณอาคารที่เปนทางผานของ Cover Way ทั้งหมด จะไดไปดําเนินการตอในสวนของการ
ใหบริการ ถาเปนไปไดอาจจะตองมีจุดใหบริการเรื่องเหลานี้ทิ้งเอาไวตามชุมชนใหญ ๆ 2 จุด นอกเหนือไปจากที่
มีอยูในรานรถจักรยานเดิม ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ดูแลเรื่องนี้ใหดวย และควรจะตองเปนจุด
ที่มีคนอยูดว ย มิเชนนั้นเครื่องเติมลมจะสูญหายไปดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขณะนี้มอี ยูที่อาคาร SC จุดเดียว จะขอรับไป
พิจารณาวา จะไปเพิ่มตรงจุดใดไดอกี บาง
2. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เนื่องจากไดไปที่สํานักบัณฑิตอาสาสมัครที่
ศูนยรังสิต ชวงเย็นมีงานเลี้ยงนักศึกษาใหม และเปนชวงฝนตกมาก ไฟฟาดับ ในชวงขากลับไดขับรถยนตมา
ทางดาน สวทช. ออกมาทาง AIT ปรากฏวาน้ําทวมถนนตลอดสาย แสดงวาไมมีทางระบายน้ําขาง ๆ ขอฝาก
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตไวดวย เพราะการเดินทางจะอันตรายและไมสะดวก
ประธานกลาววา คงเปนปญหาเรื่องการระบายน้ํา เพราะหลังจากนั้นไมนานจะแหง แตคงเปน
ปญหาเรื่องระบายน้ําไมทนั เนื่องจากฝนตกมาก คงจะตองไปกวดขันดูแลทางระบายน้ําตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 โดย
หนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2551 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 23 พฤษภาคม
2551 นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย คณะ
เศรษฐศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ขาราชการในสังกัด มธ. เปน
ตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มธ. ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-93.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ
3.2.1 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติตัดโอนขาราชการ สายวิชาการ จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอตัดโอนอัตรา นางสาว
วัลลี สัตยาศัย ตําแหนงรองศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 0050) ระดับ 8 ขั้น 50,550 บาท จากสถานวิทยาศาสตร
พรีคลินิกไปตัง้ จายที่สถานวิทยาศาสตรคลินิก คณะแพทยศาสตร เพื่อใหตรงตามภาระงานที่ปฏิบัตอิ ยูจริง ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตรา นางสาววัลลี สัตยาศัย ตําแหนงรองศาสตรา
จารย จากสถานวิทยาศาสตรพรีคลินิก ไปตัง้ จายที่สถานวิทยาศาสตรคลินิก คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

ข. กรณีขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
3.2.2 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขออนุมัติเลื่อน
ระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
เสนอขอเลื่อนระดับ นายธีระ พราหมณยอด ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 (ตําแหนงเลขที่ 1303) ระดับ 5
ขั้น 14,280 บาท ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 14,690 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายธีระ พราหมณยอด ตําแหนงนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา 5 เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอเลื่อนระดับ
นางเนตรนภาภรณ เพ็ชรผึ้ง ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 (ตําแหนงเลขที่ 1680) ระดับ 5 ขั้น 15,760
บาท ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 16,480 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
31 มีนาคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางเนตรนภาภรณ เพ็ชรผึ้ง ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ

- 10 3.2.4 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอเลื่อนระดับ
นางภาวนา นาถะพินธุ ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7 (ตําแหนงเลขที่ 83) ระดับ 7 ขั้น 33,540 บาท
เลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 8
ขั้น 36,020 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางภาวนา นาถะพินธุ ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 เปนระดับ 8 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติเปลีย่ นระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนระดับและตําแหนงเลขที่ 549 จากตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ขัน้ 31,420
บาท หัวหนางานบริการทางวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500
บาท
2. ยาย นางอรนาถ เอี้ยวสกุล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 (ตําแหนงเลขที่ 1148) ระดับ 6 ขั้น
27,500 บาท งานบริการการศึกษา คณะนิตศิ าสตร ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 (ตําแหนงเลขที่ 549)
ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท งานบริการทางวิชาการและวิจยั คณะนิติศาสตร
3. แตงตั้ง นางอรนาถ เอี้ยวสกุล ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการทางวิชาการและวิจยั
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนระดับ ตําแหนง และแตงตั้ง นางอรนาถ เอี้ยวสกุล
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ตําแหนงเลขที่ 549 และแตงตั้งใหเปนหัวหนางานบริการทางวิชาการและวิจยั
คณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3.2.6 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอดําเนิน
การดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5158 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ 18,310 บาท เปน
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2. จาง นางสาวอวันวี เพชรคงแกว นักเรียนทุน สวทช. เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 5158) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นางสาวอวันวี เพชรคงแกว เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5627 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ 13,450 บาท เปน
“ปริญญาทางทันตแพทยศาสตร” และกําหนดคาจางเปนขั้น 14,140 บาท
2. จาง นางสาวเบญจวรรณ อัศวมานะชัย ทันตแพทยผูทําสัญญาปฏิบัติงานชดใชทนุ เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาตรี (ตําแหนงเลขที่ 5627) โดยใหไดรับคาจางขั้น
14,140 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นางสาวเบญจวรรณ อัศวมานะชัย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ขออนุมตั ิจางอาจารยประจํา จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เสนอขอจาง
Ms. Ellen Boccuzzi ในตําแหนงอาจารยประจํา ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Ms. Ellen Boccuzzi ในตําแหนงอาจารยประจํา สังกัด
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ตามที่เสนอ

ง. ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
3.2.9 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย

- 12 รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอจาง Dr. Eric
Jeunsuk Youn เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 30,960 บาท คาเชา
บานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 เดือน 3 วัน ตั้งแตวนั ที่ 9 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยไดสํารวจดูงบประมาณในการจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ของหนวยงานตาง ๆ พบวา หนวยงานตาง ๆ ไดของบประมาณไวคอนขางมาก และขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ
4 เดือนเทานัน้ จะสิ้นปงบประมาณ ยังไมไดมีการใชงบประมาณเปนจํานวนมาก กําลังประสานใหหนวยงาน
เรงรัดเรื่องนี้ และจะนํางบประมาณสวนเกินไปจางในสวนที่อาจจะสามารถจางไดในกรณีที่เปนหนวยงานที่ไมได
ของบ ไดสอบถามจากหลายหนวยงานแลว เขาใจวาไมสามารถดําเนินการไดทัน กําลังประสานกับบางหนวยงาน
ที่มีความตองการวา จะสามารถหาคนมาไดหรือไม และจะสามารถดําเนินการไดทนั เวลาการใชงบประมาณใน
หมวดนี้หรือไม รายละเอียดนั้นคงจะไปหารือกับบางคณะที่อาจจะมีอัตราเหลานี้ บางคณะซึ่งไมมอี ัตราเลย แตมี
ความตองการ จะไดนําไปหารือกันตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Dr. Eric Jeunsuk Youn เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอประกาศและ
หลักเกณฑวิธกี ารเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา เนือ่ งจากถึงกําหนดเวลาดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา
เลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552 แลว ฝายบริหารบุคคลจึงไดรวบรวมหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดใชในการพิจารณา
เสนอขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2551 ซึ่ง ก.บ.ม. ไดใหความเห็นชอบแลวโดยมี
รายละเอียดตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพือ่ ใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใชในการพิจารณาเลื่อนขั้น
คาจางประจําป ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
2. การกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นคาจาง 2 ขั้น

- 13 สําหรับการกําหนดสัดสวนผูที่สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบ เปนกรณีพิเศษ
(โควตา 2 ขั้น) ของพนักงานมหาวิทยาลัยนัน้ ในปงบประมาณ 2551 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไมจํากัด
จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 2 ขั้น ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูก ับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และวงเงินเลื่อนขัน้ คาจาง
3. การกําหนดวงเงินในการเลื่อนขั้นคาจาง
ก.บ.ม. กําหนดวงเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจาง ไมเกินรอยละ 6 โดยคํานวณจากจํานวนคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยของหนวยงานตาง ๆ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550
ฉะนั้น การเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2552 นั้น ฝายบริหาร
บุคคลเห็นสมควรใหเปนไปตามหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2551
สําหรับรายละเอียดเปนไปตามประกาศหลักเกณฑปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกลาววา ประกาศนี้เปนหลักเกณฑเดิมที่ใชเมื่อป 2550 มหาวิทยาลัยวางเกณฑไว
พยายามทีจ่ ะรักษามาตรฐานเดิม เพื่อใหหนวยงานนําไปดําเนินการในการพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย
ได โดยที่ฝายบริหารบุคคลแจงแลววา เกณฑเปนเชนเดิมของปที่ผานมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนชื่องานในสํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สืบเนื่องจาก อ.ก.ม. มธ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 มีมติอนุมัติใหคณะแพทยศาสตรเปลี่ยนแปลงชื่องานตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเลขานุการตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยกําหนดใหมี (1) งานบริหารและแผน
(2) งานบริการการศึกษา (3) งานคลังและพัสดุ (4) งานวิจยั และบริการสังคม และ (5) งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา แลวนั้น คณะแพทยศาสตรมีนโยบายที่จะกําหนดโครงสรางการบริหารงานในสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ เปน 8 งาน โดยแบงเปนงานตามโครงสรางที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 5 งาน และเปนงานตามโครงสราง
ภายใน 3 งาน เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึน้ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่องานเดิมในสํานักงานเลขานุการ
คณะฯ เปนชื่องานใหม ดังนี้
ชื่องานเดิม
1. งานบริหารและแผน
2. งานบริการการศึกษา
3. งานคลังและพัสดุ
4. งานวิจัยและบริการสังคม
5. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่องานใหม
1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย
2. งานบริการการศึกษา
3. งานคลังและพัสดุ
4. งานบริการสังคม
5. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

- 14 ในการนี้ ขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาดังนี้
1. เปลี่ยนชื่องานในสํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร จํานวน 5 งาน ใหเปนชื่อใหม 2 งาน
ตามตารางขางตน
2. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา เคยมีหลักเกณฑคือ มหาวิทยาลัยควบคุมจํานวนไวไมเกิน 5 งาน แตสวนการ
ตั้งชื่อหนวยงานภายในนั้น ใหหนวยงานรับผิดชอบไปพิจารณา และขออนุมัติ ก.บ.ม. ในกรอบโครงสรางกวาง ๆ
ที่มีอยูภายใน 5 งานนั้น กรณีนี้ คณะแพทยศาสตรขอปรับ 2 งาน จากงานบริหารและแผน เปนงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และจากงานวิจยั และบริการสังคม เปนงานบริการสังคม ซึ่งก็อยูในกติกาที่ ก.บ.ม. ไดใหความ
เห็นชอบไว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่องานในสํานักงานเลขานุการคณะ
แพทยศาสตร จํานวน 2 งาน ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง กองงานศูนยรังสิตขออนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยกองงานศูนยรังสิตเสนอขอปรับคาจาง วาที่ ร.ต.
ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ (ตําแหนง
เลขที่ 5084) ขั้น 10,590 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท โดยขอยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2550
เปนตนไป (วันที่หนวยงานรับเรื่อง) สําหรับกรณีนี้เปนการประเมินลาชาเกินกวาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ดวย
เหตุผล 3 ประคือ กรรมการประเมินติดภารกิจเตรียมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ ผูรับการ
ประเมินไดขอลาอุปสมบท และตอมากรรมการประเมินวางไมตรงกันนัดประชุมไมไดจึงทําใหการประเมินลาชา
กวากําหนดดังกลาว จึงตองอนุมัติยอนหลังไปถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง วาที่ ร.ต.ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ สังกัดกองงานศูนยรังสิต ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง คางจากการประชุมครั้งที่แลว
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน

- 15 รางวัลสําหรับผูปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะมีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ไดเห็นชอบหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่ง มธ.ไดรับจัดสรร 8.4218 ลานบาท เพื่อจัดสรรให
ผูปฏิบัติที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดมกี ารจายพรอมเงินเดือน คาจาง
ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 ไปแลว ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,200 คน ดังนี้
1) ผูที่ผลประเมินการปฏิบัติราชการ 1 ขั้น (814 คน) ไดรับเงินรางวัลคนละ 1,586 บาท
2) ผูที่ผลประเมินการปฏิบัติราชการ 1.5 ขั้น (1,876 คน) ไดรับเงินรางวัลคนละ 2 ,850 บาท
3) ผูที่ผลประเมินการปฏิบัติราชการ 2 ขั้น (510 คน) ไดรับเงินรางวัลคนละ 3,482 บาท
ในเรื่องดังกลาวมีประเด็นที่ ก.บ.ม. ยังไมไดพิจารณา คือ การจายเงินรางวัลสําหรับบุคคลที่
จางจากเงินรายไดของหนวยงาน
กลาวคือ คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ในการประชุมครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับ
การจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา การจายเงินรางวัลใหแก
บุคคลที่จางจากเงินรายไดของหนวยงานใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานนัน้ ๆ ในการกําหนดงบประมาณ
หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรร
2. นอกจากเงินรางวัลในสวน 8.4218 ลานบาท ดังกลาวแลว ผูปฏิบัติที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนดจะไดรับเงินรางวัลสมทบอีกจํานวนหนึง่ ซึ่งเปนเงินรางวัลที่ตัดมารอยละ 50 จากเงิน
รางวัลผูบริหาร (ประกอบดวย 4 กลุม คือ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สํานัก/สถาบัน และ ผอ.สํานักงาน
อธิการบดี) ซึ่งหลักเกณฑหนึง่ คือ สมทบใหผูมีผลงานโดดเดนตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ซึ่ง
หลักเกณฑการพิจารณาผลงานโดดเดนตามแผนปฏิบัติราชการ ภารกิจหลัก โดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล มีรายละเอียดดังนี้
สืบเนื่องจาก ก.พ.ร. ใหตัดรอยละ 50 จากเงินรางวัลผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มา
สมทบใหผูปฏิบัติตามเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด ทั้งนีใ้ หนําเงินรางวัลสวนหนึ่งมาสมทบใหผูมีผลงานที่โดดเดนตาม
แผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของสถาบันอุดมศึกษา ทําให
บรรลุเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาโดยเกณฑการพิจารณาทีก่ ําหนดโดย ก.พ.ร. คือ “ตองเปนผูที่มีผลงานโดดเดน
เปนพิเศษเปนที่ประจักษและมีวิธีการทํางานที่คนในหนวยงานใหการยอมรับ หรือเปนผูไปชวยราชการที่มีผลงาน
โดดเดน หรือเปนผูที่ไดรับมอบหมายภาระงานใหทําเพิ่มขึ้นจากงานปกติ เชน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นแทนตําแหนงทีว่ างลง แทนผูไปชวยราชการ แทนผูที่ลาศึกษา แทนผูเขารับการฝกอบรม เปนตน และ
กระจายใหไมเกิน 10% ของจํานวนผูปฏิบัติงานภายในหนวยงานระดับสํานัก/กอง”
นอกจากเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนดขางตนแลว ไดกําหนดเกณฑสําหรับหนวยงานใน มธ. คือ คณะ/

- 16 สํานัก/สถาบัน/หนวยงานที่มฐี านะเทียบเทา ในสวนของผลงานโดดเดนตามแผนปฏิบัติราชการ ภารกิจหลัก ดังนี้
1. ขอบเขตผลงาน
1.1 เปนผลงานตามตัวบงชีใ้ นระบบประกันคุณภาพ หรือผลงานตามนโยบายสําคัญของ มธ.
หรือผลงานที่เปนนวัตกรรม (ไมรวมผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในรอบปงบประมาณ 2550 ซึง่
จะไดรับรางวัลในสวนผลงานโดดเดนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ) หรือผลงานในเชิงพัฒนาคุณภาพงาน/
ระบบ/กลไก ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน/หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
1.2 เปนผลงานที่อยูในรอบปงบประมาณเดียวกันกับเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรจาก ก.พ.ร.
2. ความโดดเดน
2.1 เปนผลงานที่สรางชื่อเสียงเปนที่ประจักษ เชน ไดรบั รางวัลจากหนวยงานภายนอก
2.2 เปนผลงานที่ไดรับการยอมรับดานคุณภาพจากผูประเมินภายนอก เชน ไดรับรางวัล
คุณภาพการใหบริการ ผลงานบรรลุเกณฑประเมินขั้นสูงสุด
2.3 เปนผลงานที่ชุมชนหรือสังคมไดรับประโยชนที่เปนรูปธรรมจากผลงานนั้น ๆ
2.4 เปนผลงานการพัฒนาระบบงานที่คนในหนวยงานหรือหนวยงานภายนอกใหการยอมรับ
หรือเปน Best Practice ใหแกหนวยงานอืน่ ๆ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจายเงินรางวัลสําหรับบุคคลที่จางจากเงินรายไดของหนวยงาน
2. ความเหมาะสม ความครบถวนสมบูรณและความชัดเจน ของ
2.1 ขอบเขตผลงาน
2.2 ความโดดเดน
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา โดยสรุปคือ ลูกจางงบพิเศษก็มีสิทธิไดรับเงิน
รางวัล
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในหลักเกณฑนี้ อนุญาตใหจายได
แตทางหนวยงานจะตองมีเงินของตนเอง เดิมไมมีสิทธิ ขอเรียนวา ภายใตกฎหมายฉบับนี้ดูเสมือนวาไดรับ แตเมือ่
จัดสรรเงินมา ก็ไมเคยจัดสรรเงินมาให กลาวคือ ในทางราชการแตละแหงมีระเบียบปฏิบัติคอนขางแตกตางกัน
มหาวิทยาลัยตีความกรณีนี้เปนประโยชนตอ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงแจงไปวา จะใชรูปแบบนี้ หากสอบถาม
กลับไปที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็จะแจงวา ไมไดมีเกณฑ เพราะไมไดแจงมาแบบนั้น หากตองการจะ
จาย ก็เปนเรื่องของหนวยงาน ในกรณีนี้เมือ่ มีเกณฑลกั ษณะนี้ ก็แปลวาจายได แตตองมีเงินและจายในเกณฑ
เดียวกัน
2. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เรื่องเงินคาครองชีพที่ชวยขาราชการชั้นผูนอย
และลูกจางประจํานัน้ ลูกจางงบพิเศษจะไมมีสิทธิไดรับ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรในสวนนีใ้ หหรือไม เพราะ
เปนผูที่มีรายไดนอย

- 17 ประธานกลาววา กรณีนี้ขอใหฝายบริหารบุคคลไดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการจายคาครองชีพ
ใหกับผูที่มีเงินเดือนต่ํากวา 15,000 บาท หรือ 10,000 บาท ยังไมเคยเห็นเกณฑนี้ เพียงแตปรากฏเปนขาววา รัฐบาล
จะจายให จนถึงขณะนีก้ ็ยังไมทราบวา ทางรัฐบาลสงหนังสือมาใหแลวหรือไม และเกณฑเปนอยางไร ขอใหฝาย
บริหารบุคคลตรวจสอบขอมูลมากอน และคอยพิจารณากันในเรื่องอื่น ๆ
ประเด็นของลูกจางชั่วคราว ขอเรียนวา ในคราวทีแ่ ลวขณะที่มีมติเรือ่ งนี้ จําไดวา มีการ
พิจารณากันในเงื่อนไขของการพิจารณาทีใ่ ชเวลานานมากในเรื่องกรณีของอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร ทําให
เกือบจะไมมีเวลาพิจารณาเรือ่ งนี้กัน และสุดทายไดขอมติที่ประชุมวา เนื่องจากมีการโอนเงินมาที่มหาวิทยาลัย
แลว ขออนุมัตจิ ากที่ประชุมวา ขอจายไปตามหลักเกณฑทเี่ คยจายในปทผี่ านมา ซึ่งเกณฑที่เคยจายในปที่ผานมา
เปนเกณฑเชนเดียวกับที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเสนอมา และไมไดจายใหลูกจางชัว่ คราว
มติ ก.บ.ม. ในปที่แลว ก็ไมไดจายใหลูกจางชั่วคราว แตมขี อเสนอมีขอถกเถียงกันอยูไ มนอยวา ควรจะจายหรือไม
จาย แตมติสุดทายก็ไมไดจาย ดังนัน้ การจายกันในคราวนี้ จึงเปนการจายโดยไมไดรวมลูกจางชัว่ คราวดวย ซึ่ง
เปนขอเท็จจริง หากสอบถามวา เมื่อจายไปแลวยังจะพิจารณาอะไรอีก ขอเรียนวายังมีอีก 50% ที่เปนรางวัลของ
ผูบริหารที่จะตองตัดไปใหกับบุคลากร จะขอเสนอใหพิจารณาวา กรณีที่จายไปแลว 50% ที่เพิ่มขึ้น ก็จะจายตามนี้
ไปดวย เมื่อเงินมาและมียอดเงินมาแลวอยางชัดเจน จึงนําเสนอในทีป่ ระชุมครั้งนี้เทานั้น
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในหลักเกณฑ ยังไมคอยเขาใจคําทีว่ า การ
กระจายไมเกิน 10% ของจํานวนผูปฏิบัติงานในระดับสํานักหรือกอง หมายความวา จํานวนรวมของคนที่จะได
รางวัลโดดเดน ทางมหาวิทยาลัยไมไดกําหนดไววา จะใหกี่คน แตจะตองไมเกิน 10% ของคนในแตละหนวยงาน
ในเรื่องขอบเขตของผลงาน ขอ 1.1 ที่ระบุวา เปนผลงานตามตัวบงชี้ในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งเขาใจวา จะ
รวมตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงานดวย ไมใชตัวบงชี้กลางของมหาวิทยาลัย ถาเปนเชนนัน้ จะขอใหเพิม่ เติมไปดวย
วา เปนผลงานตามตัวบงชี้ในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยหรือของหนวยงาน เพื่อจะไดเขาใจตรงกันวา
ในกรณีที่หนวยงานที่อาจจะเปนคณะหรือกองในสํานักงานอธิการบดีมตี ัวบงชี้เฉพาะของเขา ก็นาจะใหได ในขอ
2.3 ที่ระบุวา เปนผลงานที่ชุมชนหรือสังคมไดรับประโยชนที่เปนรูปธรรมจากผลงานนั้น ๆ จะขอใหเพิ่มเติมวา
ควรจะเปนผลงานที่มหาวิทยาลัยไดประโยชนดวย
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา จะขอรับความเห็นของรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ไปแจงคณะกรรมการฯ ตอไป กรณีตัวบงชี้ของหนวยงานจะมีประเด็นทีจ่ ะตองนํา
กลับไปหารือ เนื่องจากเปนมาตรฐานที่คงจะตองพิจารณาใหมท้งั หมดวา แตละหนวยงานนัน้ ไดจัดตัวบงชี้ของ
ตนเองไว จะเทียบเกณฑไดหรือไม กลาวคือ โดยงาน ไมไดขัดของอยูแ ลวที่หนวยงานจะจัดสงมา จะตองเขียน
อธิบายมาในกรณีตัวบงชี้ของหนวยงานนัน้ มีความโดดเดนเขาเกณฑขอ 2 คือ จากขอ 1 ถาเขาขอ 2 ตัวบงชี้นั้นมี
ความโดดเดนเปนที่ประจักษ โดยการสรางชื่อเสียงหรือเรือ่ งใดก็ตาม เพราะปที่แลว บางหนวยงานมีตัวบงชี้วา จะ
ทํางาน 20 ชิ้น ปรากฏวาทําไปได 25 ชิ้น และแจงวาสวนนี้เปนเรื่องที่ทาํ ไดมากขึ้น โดยเปอรเซ็นตมีจํานวนมาก
ในเนื้อหาภายในเมื่อพิจารณาแลว เปนงานเดิม สามารถ repeat ไดโดยไมยาก ไมตองไปเริ่มใหม ทําใหคอนขาง
ลําบากใจพอสมควรการพิจารณาตัวบงชีห้ นวยงานในแงเชิงปริมาณ จะขอรับไปหารือ แตขอบันทึกวา ยังไมระบุ

- 18 เปนตัวบงชีเ้ ชิงคุณภาพของหนวยงาน เพราะมีเกณฑในเรื่องความโดดเดนอยูแ ลว
4. ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา เนื่องจากสวนนีไ้ มไดกลาวถึงเรื่องผลงานโดดเดน
จะกลาวถึงเรื่องเงินรางวัลของลูกจางของงบรายได ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีชี้แจงวา
จะใหได ขึน้ อยูกับแตละหนวยงาน ไมทราบวาเขาใจตรงกันหรือไม
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนี้มี 2 เรื่องคือ (1) เรือ่ งของ
หนวยงาน ซึ่งจายไปแลว (2) กรณีมีเงินคาง 8.4218 ลานบาท เงินสวนนี้ ก.พ.ร. มีขอกําหนดวา ใหนํามาจายใหกับ
คนที่มีผลงานโดดเดน สวนนี้เปนคนละเรื่องกัน แตคราวที่แลวเปนการจายเฉลี่ย
ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา กรณีที่สอบถามคือ ลูกจางที่เปนลูกจางงบพิเศษ เงิน
รายไดหนวยงาน ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีชี้แจงวา จะจายได ใหแตละหนวยงานไปตั้ง
เกณฑพิจารณาเอง จะเปนเชนนั้นหรือไม และหากเปนเชนนั้น บางหนวยงานให บางหนวยงานไมให จะเกิดความ
ลักลั่นกัน นาจะใหไดเหมือนกัน
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา โดยขอเท็จจริงแลว ควรจะเปน
เชนนั้น ในแงของความรูสึก แตเงินนั้นใหมาเฉพาะขาราชการเหมือนเดิม หากยอมรับเกณฑในขอ 1 และจะจาย
ในทางอัตโนมัติ จะคลายกับยอมรับเกณฑขอ 2 วา ถาโดดเดน ก็จะใหจา ย แตตองมีเงินไวจาย หากใหนํามารวม
จากเงินตรงกลาง เขาไมไดใหนําเงินมหาวิทยาลัยมาจาย เปนเงินที่กระทรวงการคลังจัดสรรใหมาตามรายชื่อของ
บุคลากรในประเภทนั้น ๆ หากจะนําทั้งหมดมาเฉลี่ยและใหคนที่ไมไดอยูในประเภทนั้น ๆ ก็มีความเสี่ยงที่จะถูก
ฟองรองวา นําเงินสวนนี้ไปเฉลี่ยใหบุคคลอื่นไดอยางไร เพราะจัดสรรมาตามรายชื่อ
5. ประธานกลาววา ในเชิงบริหารปนี้คงเปนเรื่องยาก เพราะมีมติใหจายไปแลว และจายเฉพาะ
กลุม แตทราบวา ในปที่ผานมา คณะกรรมการที่คํานวณการจายเงินรางวัลก็มีขอเสนอใหพิจารณาใน ก.บ.ม. ดวย
วา ควรจะดําเนินการกับลูกจางชั่วคราวใหเทาเทียมกันหรือไม เพราะลูกจางชั่วคราวของหลายหนวยงาน จํานวน
400 กวาคน เปนคนที่มหาวิทยาลัยรับทราบการมีอยูชัดเจน ไมเหมือนลูกจางโครงการบริการสังคมหรือลูกจาง
โครงการวิจัย ขออนุญาตรับวา ในปหนาคงจะดูผลสัมฤทธิ์ของป 2551 ที่จะมีเงินรางวัลในปหนา คงจะตอง
พิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจัง แตการจายสําหรับป 2550 คงจะเปนเรื่องยาก เพราะในคราวที่แลวมีมติไปแลว ใหใช
เกณฑเดิมของป 2549 และไดมีการจายไปแลวดวย เพราะฉะนัน้ หากเอา 800 บาท x 400 คน ก็จะเปนเงินอีก
จํานวนมาก ซึง่ คงเปนเรื่องคอนขางลําบากที่จะปรับเกณฑใหตางจากป 2549 และไดรับความเห็นจากที่ประชุมทีม่ ี
ผูแทนของบุคลากรอยูดวยวา คงจะตองนําเรื่องนี้ไปถกเถียงกันอยางจริงจังกอนจะจายเงินของป 2551 ซึ่งกําลังจะ
มาถึงในชวงมีนาคม – เมษายน 2552
6. ผูแทนประธานสภาขาราชการกลาววา ขอสอบถามเรื่องแนวทางตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดวา
ใหหนวยงานนั้น ๆ ไปกําหนดงบประมาณ หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเพื่อจายใหกับลูกจางงบพิเศษ ไมแนใจวา
ในทางปฏิบัตสิ ามารถที่จะทําไดเลยหรือไม อยางไร เปนเรื่องของแตละหนวยงานไป หรือจะมีหลักเกณฑกลางใน
การดําเนินการอยางไร
ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนเรื่องตอนทายของระเบียบวาระที่ 3 ก็เปนมติของที่ประชุมนี้

- 19 ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล เมื่อมีมติใหปรับคาจางลูกจางชั่วคราว 4% จํานวน 400 กวาคน ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2551 ก็จะตองดําเนินการ แตถาสอบถามวา ในคณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ใน
หนวยงานตาง ๆ มีลูกจางโครงการบริการสังคม มีบุคคลอื่น ๆ ของตัวเอง จะทําอยางไร เปนดุลพินจิ ของ
หนวยงาน เพราะตอนที่จายคาจาง ตอนที่กําหนดอัตราการจาง หนวยงานเหลานี้ไมไดเสนอขอมหาวิทยาลัยอยู
แลว เพียงแตองิ อัตราของมหาวิทยาลัยเทานัน้ เพราะฉะนัน้ เปนเรื่องของแตละหนวยงานที่จะไปดําเนินการ
ผูแทนประธานสภาขาราชการกลาววา ประเด็นที่สอบถาม เปนเรื่องของการจัดสรรเงินรางวัล
สําหรับลูกจางงบพิเศษ ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีชี้แจงวา ใหหนวยงานนัน้ ๆ ไดไป
ดําเนินการ หากมีเงิน หนวยงานสามารถที่จะจัดจายได โดยไมตองอิงระเบียบใด อาศัยหลักเกณฑตรงนี้ดําเนินการ
ได ใชหรือไม
ประธานกลาววา จะเปนเชนนั้น ขอยกตัวอยางเชน คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จะใชเงินของทานจายใหลูกจางของคณะฯ 30 คน คนละ 800 บาท ทานก็จายไปได แตเมื่อใดก็ตามที่ทานจะใชเงิน
โครงการบริการสังคมของคณะฯ ทานตองไปขอโครงการบริการสังคม ตามหลักเกณฑ และเมื่อใดที่ทานจะใช
งบประมาณของคณะฯ ทานไปขออนุมัติหลักเกณฑการจายเงินจากคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือขอระเบียบ
การจายจากมหาวิทยาลัย ขึน้ อยูกับวา ทานจะใชเงินกอนใดจาย กลาวคือ เปนไปตามหลักเกณฑการใชจาย
ตามปกติของหนวยงาน แตที่ไดแจงไปแลว คอนขางยากที่หนวยงานจะทํา เพราะมหาวิทยาลัยเปนองคกรกลาง
และมีคนอยู 400 กวาคน ก็ไมไดทําในป 2550 เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่มหาวิทยาลัยทํา หนวยงานจะทําไดงาย เพราะ
ถือเปนเกณฑกลางที่เคยทําอยูแลว หนวยงานหลักทํา หนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ก็จะทํา แตเมื่อ
มหาวิทยาลัยไมทํา หนวยงานไปทํา จะมีคําถามเปนจํานวนมาก ขอยืนยันวา ในฐานะที่เปนหนวยงานหลัก
มหาวิทยาลัยจะดูแลคน 400 กวาคน ในปงบประมาณตอไป ซึ่งยังไมไดจัดเรื่องเงิน ยังไมเขามา คงจะตองนํามา
อภิปรายกันใน ก.บ.ม. วา เงินจํานวนนี้ควรจะแบงหรือไม เพราะเมื่อมีการแบง จะมีผลกระทบกับประชาคม
จํานวนมาก สวนนีเ้ ปนการแบงจากเงินกอนเดียวกัน เมื่อมีคนมาเฉลี่ย จํานวนเงินที่ไดจะนอยลง จะกระทบกับคน
ที่ไดแลวอยูดว ย ไมเหมือนกับการขึ้นคาตอบแทน ซึ่งจะขึน้ อยางไร ทุกคนก็ไดเทากันทั้งหมด แตกรณีเชนนี้ เมื่อ
นําลูกจางชั่วคราวมาคิดคํานวณ จะหมายความวาลูกจางประจํากับขาราชการจะไดนอ ยลงดวย เพราะมีตัวหาร
เพิ่มขึ้น เปนประเด็นทีจ่ ะตองคิดกัน จะแตกตางจากเรื่องการปรับคาจางที่ไดทุกคน จะตองนํามาอภิปรายกันอีก
เปนเวลานานในการประชุม ก.บ.ม. ตอไป
ผูแทนประธานสภาขาราชการกลาววา การใหหนวยงานไปจายเงินโดยอิงระเบียบการจายเงิน
แตละกอน เห็นวาในทางปฏิบัติอาจจะตองใชเวลา และจะมีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมาก จะเปนไปไดหรือไม
วา ถาจะมีหลักเกณฑกลางของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปเพื่อใหหนวยงานสามารถดําเนินการได โดยที่ไมตองไป
ออกระเบียบการจายเงินใหม เชนเดียวกับเงินเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ซึ่งแตละหนวยงานสามารถที่จะนําไปใช
ได หากแตละหนวยงานมีกําลัง จะขอเสนอวา หากมีเจตนารมณที่จะใหจริง ๆ และใหหนวยงานสามารถปฏิบัติได
เลย นาจะมีหลักเกณฑเพื่อใหหนวยงานนําไปปฏิบัติไดโดยที่ไมตองไปออกระเบียบใหม
ประธานกลาววา อาจจะเปนเรื่องยากทีจ่ ะจัดทําเกณฑ เพราะมหาวิทยาลัยยังไมไดคดิ วา จะ

- 20 จายในขณะนี้ และเงื่อนไขการจายคงจะตองอภิปรายกันในที่ประชุมนีใ้ หเสร็จสิ้น เพราะตามที่ไดเรียนไปแลววา
จะกระทบคนอื่นดวย คนอื่นจะถูกตัดลดลง เพื่อมาจายคนอีก 400 คนดวย คนอื่นจะมีปญ
 หาหรือไม สภา
ขาราชการจะมีความคิดอยางไร คนที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย คนที่เปนลูกจางประจํา ซึ่งอาจจะตองลดจาก 800
บาท เหลือ 600 บาท จะยินยอมหรือไม มีความเหมาะสมหรือไม เพราะฉะนั้นเกณฑกลางมหาวิทยาลัยยังไมไดทํา
เพราะมหาวิทยาลัยยังไมไดมีการอภิปรายเรื่องนี้ เนื่องจากเงินจายไปแลวตามเกณฑป 2549 เห็นวา ถาหนวยงาน
ตองการจะจาย หรือเห็นควรจะจาย ใหหารือมาเปนราย ๆ และจะไดชว ยดูแลใหวาจะจายอยางไร คงขึ้นอยูกับ
แหลงของเงินที่จะจายดวย หากไมมีขอซักถาม จะถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องนี้ โดยใหบันทึกรายงานการ
ประชุมไววา มหาวิทยาลัยรับวา กอนการจายเงินรางวัลของป 2551 จะนําหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการจายใหลูกจาง
ชั่วคราวนัน้ มาหารือกับที่ประชุมดวย ซึ่งจะเปนขวัญกําลังใจ แตจะทําใหคนอีกกลุมหนึ่งเสียขวัญหรือไมที่ไดเงิน
นอยลง ตองถกเถียงกันใหไดขอยุติในประเด็นนี้ดว ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตามที่เสนอ
2. กอนการจายเงินรางวัลของป 2551 ใหนาํ หลักเกณฑเกีย่ วกับการจายเงินรางวัลใหแกลูกจาง
ชั่วคราวมาพิจารณาใน ก.บ.ม.

4.2 เรื่อง รายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดสง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปยัง ก.พ.ร. เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2551 จากผลงานรอบ 6 เดือน ไดประเมินตนเองที่ระดับ 1.8037 คะแนน
คํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดยอย) แตมีตัวชี้วัด
ที่ มธ. เปนผูทําผลงาน 45 ตัวชี้วัด มีคาน้ําหนักรวมรอยละ 90 และมีความกาวหนาในรอบ 6 เดือน ดังนี้
1. บรรลุเปาหมายสูงสุดที่ระดับ 5 คะแนน จํานวน 6 ตัวชีว้ ัด คิดเปนรอยละ 13.3
2. บรรลุเปาหมายที่ระดับ 3.0 – 4.99 คะแนน จํานวน 7 ตัวชี้วดั คิดเปนรอยละ 15.6
3. ยังไมบรรลุเปาหมายที่ระดับ 3.0 คะแนน จํานวน 32 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 71.1
ในกลุมนี้ทั้ง 32 ตัวชี้วดั เปนตัวชี้วดั ที่ระดับ 1 คะแนน แยกไดดังนี้
3.1 ยังไมถึงรอบเวลาเก็บขอมูล จํานวน 2 ตัวชี้วดั ไดแก ตัวชี้วดั ที่ 4.1.1 และ 4.1.2
3.2 หนวยงานภายนอกเปนผูประเมินยังไมทราบผล จํานวน 1 ตัวชี้วดั ไดแก ตัวชีว้ ดั ที่ 6
3.3 รอแนวทางการดําเนินงานที่ สกอ. เปนผูกําหนด จํานวน 1 ตัวชีว้ ัด คือตัวชีว้ ัดที่ 18
3.4 เปนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเปนปริมาณสะสมทั้งป จํานวน 23 ตัวชี้วดั
3.5 เปนตัวชี้วัดขั้นตอน และสวนใหญกําลังดําเนินการขั้นตอนที่ 1 จํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 21 ตัวชี้วดั

ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดที่ 12
(ตนทุนตอหนวย)

รองฯ ฝายการคลัง

ตัวชี้วัดที่ 14
(การมีสวนรวมของ
ประชาชน)
ตัวชี้วัดที่ 15
(แผนพัฒนาบุคลากร)
ตัวชี้วัดที่ 16
(จรรยาบรรณวิชาชีพ)
ตัวชี้วัดที่ 20
(การจัดการความรู)

รองฯ ฝายบริหาร
ทาพระจันทร
รองฯ ฝายบริหารบุคคล
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายบริหารบุคคล

ผลงานปจจุบัน

ระยะเวลา
การบรรลุเปาหมายที่ระดับคะแนน 5

อยูระหวางจัดทําบัญชีตนทุนตอ
ก.ย. 51
หนวยตามหลักเกณฑกรมบัญชีกลาง (ทําไดในขั้นตอนที่ 4) รายงานผลการ
คํานวณตนทุนตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดโดยเสนอสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ
ก.ย. 51
รอการพิจารณาของคณะทํางาน
ภาคประชาชน เพื่อจัดทําแผนงาน/
โครงการ การออกนอกระบบ
อยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนา
ก.ย. 51
บุคลากร
อยูระหวางการดําเนินงานตาม
ก.ย. 51
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อยูระหวางดําเนินการตาม
ก.ย. 51
แผนการจัดการความรู

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ในเรื่อง KPI ของ ก.พ.ร. ซึ่งเปนเรื่องที่เปนประโยชน ไมใชทําเพื่อจะใหไดเงิน
รางวัล แตเปนเรื่องของการเรงรัดการปฏิบัติราชการ การประหยัด เรื่องประสิทธิภาพการใชทรัพยากร เรื่องการ
ไปสูเปาหมาย เงินรางวัลที่ตามมานั้นเปนเรื่องที่เปนผลพลอยได เห็นวาเปนแนวทางทีด่ ี จะขอเรียนทีป่ ระชุมวา
ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบบริหารมหาวิทยาลัย จะพยายามดําเนินการตาม KPI เหลานี้ หากมีขอบกพรองหรือมีสิ่ง
ใดก็ตามที่ควรจะไดคะแนนดี แตกลับไมได คงตองลงไปดูโดยละเอียดวา เกิดจากใคร อยางไร และผลพลอยไดที่
เกิดขึ้นก็คือ เงินรางวัลนั้นอาจจะแปรผันไปตามประสิทธิภาพ หรือความลมเหลวของการดําเนินการนั้นดวย ขอ
เรียนวา ในปทผี่ านมาคือ ปที่เพิ่งแบงเงินกันไปซึ่งใหเจาหนาที่ไปคนละ 800 บาท มธ. ไดคะแนนต่ํามาก มีเหตุผล
อยู 3 – 4 ขอดวยกัน บางขอเปนเหตุผลของบริบทอุดมศึกษาไทย เชน การรับนักศึกษาในสายวิทยาศาสตรไดต่ํา
กวาเปาคอนขางมากนั้นมาจากระบบ Admission บางขอมาจากปญหาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่อธิบายได
ตามที่ไดกลาววา เบิกเงินไดลาชาเพราะไปของบประมาณไดจํานวนมากผิดปกติ และเปนงบใหม ๆ ซึ่งเตรียมการ
ไมทัน ในแงของการออกแบบการกอสราง ไมมีอะไรที่จะตองไปตําหนิ หากสอบถามวา มหาวิทยาลัยตองการจะ
ไดงบประมาณเพิ่มจํานวนมากเชนนี้อกี หรือไม และจะมีปญหาในเรือ่ งประสิทธิภาพการใชงบต่ํา เพราะกวาจะ
ออกแบบเสร็จและกวาจะจาง จะอยูใ นชวงปลายปแลว ก็เบิกเงินคากอสรางไมทัน ซึ่งก็ยังตองการได หากจะได
งบประมาณเพิม่ ขึ้นและยังทําไมทัน ก็คงไมถือเปนความบกพรอง แตมีบางขอที่อาจจะจัดการได เชน ตัวแปร
สําคัญที่ทําให มธ. ไดคะแนนต่ําในป 2550 มาจากการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาใจวา หลักสูตรเดิม
ไมตองสงให สกอ. รับทราบและรับรอง จึงกลายเปนวา หลักสูตรของ มธ. ที่จัดการเรียนการสอนมากอนจํานวน

- 22 เกือบ 90 หลักสูตร กลายเปนหลักสูตรที่ไมไดมาตรฐานในสายตาของ ก.พ.ร. ทั้ง ๆ ที่อาจจะมีการชี้แจงมากอน
หนานัน้ แลว แตมหาวิทยาลัยไมไดตระหนักเรื่องเหลานี้ชดั เจน ก็ไดแจงรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีวา คงจะตองมีคนรับผิดชอบในสวนนี้ และหมายความวา จะตองกระทบถึงเงินรางวัลที่คนเหลานี้ที่
จะตองเปนผูรับผิดชอบจะไดรับ ซึ่งจะตองถูกหักไปตามสวนหรือไดนอยลง เปนเรือ่ งที่จะขอเรียนที่ประชุมวา
มหาวิทยาลัยจะพยายามใชแนวทางเชนนีว้ า หากเปนเรื่องที่ทําอะไรไดโดยรวม ก็เปนเรื่องที่ทุกคนชอบที่จะไดรบั
สิ่งที่ติดตามมาคือ เงินรางวัล แตเมื่อใดก็ตามที่มีความบกพรองที่อธิบายไดวา เปนความบกพรองของฝายใดของ
หนวยงานใด มหาวิทยาลัยก็ตองถือวา ฝายนั้นจะตองรับผิดชอบในการถูกตัดทอนเงินรางวัลเหลานี้ลงมาดวย และ
ไดเริ่มทําสําหรับงบประมาณ 2550 เปนปแรก ในปหนาก็จะดําเนินการตามแนวทางนี้ไปดวย ขอเรียนที่ประชุมวา
คงจะตองทํา เพราะเปนเรื่องดีที่จะทําและรางวัลตามมาเทานั้น แตหากมีขอบกพรอง คนที่รับผิดชอบความ
บกพรองนั้น คงจะตองถูกหักรางวัลลงตามสวนที่ควรจะเปนดวย
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในเรื่องของการรับรองหลักสูตรก็ไดมีการดําเนินการไปที่
สกอ. ทั้งหมด 92 หลักสูตร ผลปรากฏวา ไดรับการแจงจาก สกอ. วา ไมสามารถที่จะรับรองหลักสูตรในลักษณะ
นี้ได เพราะโดยหลักการก็คือ 5 ป หลักสูตรปริญญาตรีก็จะมีการปรับปรุงกันครั้งหนึ่ง ฉะนั้น การจะใหรับรอง
ในชวงกึ่งกลาง ในสวนของ มธ. เปนหลักสูตรป 2547 สกอ. ไมสามารถรับรองใหได ตอนแรก สกอ. จะทํา
หนังสือกลับมา แตสุดทายก็คิดขึ้นไดวา คงจะเปนเงื่อนไขของ ก.พ.ร. ประเด็นนั้น สกอ. ก็ไดทําหนังสือชี้แจงไป
ยัง ก.พ.ร. ถึงลักษณะการปฏิบัติในสวนนี้ ซึ่งไมคอยจะมี logic เทาใด กําลังรอผลอยู
ประธานกลาววา กรณีนี้ถือวา สกอ. ไดรับหลักสูตรของ มธ. ไวแลว จะรับทราบหรือไมรับทราบ
เปนอีกปญหาหนึ่ง เปนไปตามเงื่อนไขของ ก.พ.ร. วา หลักสูตรจะไดมาตรฐานก็ตอเมื่อ สกอ. รับทราบ
มหาวิทยาลัยก็สงหลักสูตรทั้งหมดไปให สกอ. แลว กรณีนี้คงอธิบายกับ ก.พ.ร. ในปนี้ได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.3 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการ มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 7 เดือน
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ผลการปฏิบัติราชการในสวนของการ
ใชจายงบลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ซึ่ง มธ. ไดรับจัดสรร 436.107 ลานบาท ปรากฏวา มธ. กอหนี้ผูกพันได
345.770 ลานบาทหรือรอยละ 79.28 และเบิกจายแลว 95.617 ลานบาท หรือรอยละ 21.93 ทั้งนี้การเบิกจาย
งบประมาณรายจายลงทุนเปนตัวชีว้ ัดหนึ่ง ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ
มธ. คาเปาหมายที่ระดับ 5 คะแนนเทากับ รอยละ 80.00
ตามขอกําหนดสวนราชการตองกอหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2551 ปรากฏวา ณ วันที่ 30
เมษายน 2551 มธ. ยังไมไดกอ หนี้ 77.367 ลานบาท แยกเปน ครุภัณฑ 126 รายการ วงเงิน 43.607 ลานบาท
คาที่ดินสิ่งกอสราง 2 รายการ จํานวน 33.760 ลานบาท คือ
1. โครงการกอสรางอาคารราชสุดา ระยะที่ 2 งบประมาณ 21.76 ลานบาท (อยูระหวาง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง)

- 23 2. โครงการกอสรางระบบสาธารณูปการและอาคารฝกอบรมทองถิ่น ศูนยพัทยา งบประมาณ 12 ลาน
บาท (โอนใหทหารเบิกแทน)
สําหรับการดําเนินงาน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 โดยสรุปดังนี้
รายการ
1. ครุภัณฑ
2. สิ่งกอสราง
2.1 ผูกพันใหม 1 รายการ
2.2 โครงการปเดียว 2 รายการ
2.3 ผูกพันเดิม 4 รายการ
รวมรายการที่ 1 และ 2

งบประมาณทีไ่ ด
หนวย : ลานบาท
133.031
303.075
21.760
82.315
199.000
436.107

กอหนี้ผูกพันแลว
หนวย : ลานบาท
76.455 ( 57.47%)
269.315(88.86 %)
(อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง)

82.315 (100%)
187.000 (93.96%)
345.770(79.28%)

เบิกจายแลว
หนวย : ลานบาท
10.772 ( 8.09%)
84.845( 27.99%)
35.845(43.54%)
48.99 ( 24.62%)
95.617 (21.93%)

แหลงขอมูล : งานงบประมาณ กองคลัง
ผลการใชจายเงินงบลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ณ รอบ 7 เดือน(1 ตุลาคม 2550 -30 เมษายน
2551) ปงบประมาณ พ.ศ.2551
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.4 เรื่อง รายงานการใชสาธารณูปโภคของ มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2549 2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง แถลงวา กรณีนเี้ ปนรายงานการใชสาธารณูปโภคของ มธ.
ศูนยลําปาง ซึ่งมี 3 รายการดวยกัน คือ (1) กระแสไฟฟา (2) น้ําประปา และ (3) โทรศัพท หากดูแลวจะพบวา คา
ไฟฟากับน้ําประปานั้น จะเพิ่มขึ้นทุกป ตัง้ แตปงบประมาณ 2549 เปนตนมา เนื่องจากในป 2549 เพิ่มจาก 1.3 ลาน
บาท เปน 1.6 ลานบาท คาดวาป 2551 จะเปน 2 ลานบาท สวนนี้เปนกระแสไฟฟา เนื่องจากการขยายตัวทาง
กายภาพของศูนยลําปาง มีอาคารเพิ่มมากขึน้ และมีการใชไฟฟาที่เปนสวนกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยตองจายเพิ่มมาก
ขึ้น แตอยูใ นวิสัยที่จะอธิบายไดวา การเพิ่มตรงนี้เปนอยางไร ตั้งแตป 2549 ศูนยลําปาง ยังไมไดใชไฟฟามาก แต
ในป 2551 มีอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับน้ําประปา บริเวณที่เปนปา ก็ไดรับการปรับเปนสวนอยาง
มากมาย ซึ่งใชน้ําบาดาลไมเพียงพอในการรดน้ําสวนตนไมตาง ๆ ของศูนยลําปาง ก็ไดใชน้ําประปาดวย ทําให
คาใชจายน้ําประปาเพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแตป 2549 – 2551 สวนคาโทรศัพทลดลง สืบเนื่องมาจากหลายเหตุผล
ดวยกัน คือ การใชมือถือ และใชการบริหารแบบ E-office ซึ่งลดคาใชจายในการใชโทรศัพทลงมาได แตอกี สวน
หนึ่งที่จะขอรายงานคือ เรื่องคาน้ํามันเชื้อเพลิง จะนํามารายงานใหที่ประชุมทราบตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 24 ประธานกลาววา ในวันที่ 15 กันยายน 2551 ก.บ.ม. จะไปดู landscape ที่ศูนยลําปาง ซึ่งไดจัดทํา
ดีขึ้นแลวอยางไรหรือไม เนือ่ งจากศูนยลําปางทํารายงานการใชสาธารณูปโภคเปนครั้งแรก ยังเปรียบเทียบกับ
อะไรไมได นอกจากเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงมาก ระเบียบวาระทํานองนี้ ขอหารือกับ
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยทั้ง 3 ศูนย วา ขอมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามัน
ขอใหจัดสงใหประธานกรรมการดูแลในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึง่ รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เปน
ประธาน เพื่อจะไดกลั่นกรองและเปรียบเทียบ ในคราวหนา ศูนยลําปางคงจะมีฐานทีจ่ ะเปรียบเทียบไดแลว ขอให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ในฐานะประธานกรรมการดูแลในเรื่องการประหยัดพลังงานนําเสนอใน
ลักษณะการเปรียบเทียบกับประวัตใิ นอดีตที่ผานมาดูความเปลี่ยนแปลงและนํามาเสนอในที่ประชุม ขอใหเปน
วาระประจําในลักษณะที่เปรียบเทียบทั้ง 3 ศูนย จะทําใหเขาใจงายขึน้ โดยกอนหนานี้ ก.บ.ม. จะรับทราบมาตลอด
ทุก 3 เดือนวา ทาพระจันทร ศูนยรังสิต เปนอยางไร แตไมไดนํามาเปรียบเทียบกับทีผ่ านมา
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน เห็นวาในบางครั้งมีการ
รณรงคโดยการแจงวา ใหงดใชหรือใหลดลง ถาไมมีการมอบหมายคนประจํารับผิดชอบ จะเกิดขึ้นไดยากมาก
เพราะหองน้ําแตละหองเปดไฟฟากันมากเกินความจําเปน ไมมีผูดูแล หากมีการมอบหมายใหกับบริษัทที่จางได
โดยใหคอยปดเปดไฟดวย เพราะบางครั้งไปแจงเขา เขาบอกวานักศึกษาเปด ซึ่งมีความรูสึกวา เขามีหนาที่ตองปด
เพราะฉะนั้น หากสามารถมอบหมายได การที่จะไปเรียกรองใหคนชวยกันประหยัด เห็นวาไมนาจะทําได
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนขอสังเกตที่ดีมาก ขอฝากฝายบริหาร ศูนยรงั สิต และทาพระจันทร
กับคณบดี ผูอาํ นวยการสํานัก/สถาบัน ซึ่งมีอาคารสถานที่อยูในความดูแล สําหรับแนวคิดเชนนี้ มหาวิทยาลัยคง
ดูในภาพกวาง จะพยายามลงไปในบางประเด็นที่แตกตางไดกอน แนวคิดเชนนี้เปนวิธหี นึ่งที่ทําได ผูดูแลบริหาร
อาคารรับไปดูตามความเหมาะสมดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.5 เรื่อง รายงานปริมาณการใชไฟฟา มธ. ทาพระจันทร ตุลาคม 2550 – เมษายน
2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา กรณีของทาพระจันทรนั้น โดยเฉลี่ยตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2550 เปนตนมา จนถึงเดือนเมษายน 2551 ตัวเลขอยูในคาลดลง ซึ่งอธิบายไดวา เนื่องจากมีการขยาย
หนวยงานไปที่ศูนยรังสิตเปนจํานวนมาก มิใชเกิดขึน้ จากการประหยัดแท ๆ เปนตัวเลขที่ยังจะตองลดมากกวานี้
แตจากการที่ดแู ตละหนวยงานแลว คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะลดมากที่สุด เพราะอยูใ นชวงปรับปรุง
อาคารใหม และมาใชอาคารของสวนกลาง จึงทําใหสว นกลางมีตัวเลขสูงขึ้นมาก ดังนั้น สวนนี้คงเปนเรื่องที่จะมา
ดูกันตอ หลังจากที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชียายไปกลับไปอยูทคี่ ณะแลว ตัวเลขของสวนกลางจะสูงอยู
หรือไม หากยังสูงอยูก็แสดงวา มีปญหาการใชทรัพยากรในสวนนี้ ขอเรียนวา จากขอเสนอที่รองอธิการบดีฝาย
การคลังเสนอมา ในสวนทาพระจันทรไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับทุกหนวยงานที่อยูที่ทาพระจันทร
มีความเห็นตรงกันวา การที่จะประหยัดได จําเปนที่ตองอาศัยการควบคุมดูแลที่คอนขางใกลชิด ในแตละ

- 25 หนวยงาน หากจะใหผูบริหารไปตรวจตรา คงเปนเรื่องลําบาก เพราะหลายทานคงจะมีภาระ จะตองมีการ
มอบหมายบุคลากรของหนวยงานที่จะชวยดูแลในสวนนี้ ซึ่งเห็นวา ตัวเลขในการประหยัดนั้นเปนตัวเงินทั้งสิ้น
ความสามารถในการที่จะควบคุมดูแลในสวนนี้ จะสะทอนถึงจํานวนเงินที่จะตองจายเปนคาน้ํา คาไฟฟาลดลงไป
อยางเห็นไดชดั เจน จึงไดเชิญประชุมและสงหนังสือไปยังทุกหนวยงานวา จะขอใหมีการมอบหมายตัวบุคคลที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงในเบื้องตน แตกรณีที่รองอธิการบดีฝายการคลังเสนอวา ควรจะมอบหมายใหบริษัทที่
จางอยูแลวมาชวยดูแลในสวนนี้ดว ย ซึ่งในสวนที่เอาบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการประหยัด
พลังงานโดยตรงมาดูแลเรื่องนี้ และอาจจะเปนไปไดของการที่จะมี incentive ในเรื่องที่สามารถสะทอนตัวเลขที่
ปรับลดลงได หรือแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเคยเสนอวา คงไมใชเรื่องที่จะตอง
ลดอยางเดียว เพราะการใชงานที่มีประสิทธิภาพ ควรจะไดรับรางวัลดวย ในสวนนี้เห็นวา หากทุกหนวยงานมีการ
ดูแลและมอบหมายบุคคลโดยที่มีหลักการตรงกันวา ถาบุคคลนี้มีการดูแลจริง ๆ คงจะตองมีการใหรางวัลหรือให
การยกยองอยางใดอยางหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ตนเองทํางานทั้งที่ทาพระจันทรและศูนยลําปาง ซึ่งเห็น
ปญหาเหมือนกันวา ในกรณีของการเปดปดไฟ หากเปนหองสวนตัว ซึ่งผูใดผูหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ จะไมคอยมี
ปญหา แตหากเปนพื้นที่ทหี่ ลายคนอยูด วยกัน คือ อาจจะเกิดความไมแนใจวา อาจจะมีคนอยูหรือมีคนเขามาอีก
เพราะฉะนั้น ทุกคนจะคิดวาปลอยไวกอน จึงมักจะพบสภาพที่หองใหญ ๆ มีการเปดไฟทิ้งไวตลอดเวลาทั้งทา
พระจันทรและศูนยลําปาง และอีกประการหนึ่งคือ หลาย ๆ คน อาจจะยังมีความไมคอ ยเขาใจวา เมือ่ เปดไฟทิ้งไว
เชนนั้น จะทําใหคาไฟฟาสูงขึ้นมาก มหาวิทยาลัยอาจจะตองสื่อสารใหทุกคนเขาใจรวมกันวา การกระทําเชนนั้น
เปนผลเสียตอมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง และเชือ่ วามีคนจํานวนมากที่ไมเขาใจประเด็นนี้ เห็นวาแตละหนวยงานอาจจะ
ตองทําความเขาใจและมีขอตกลงกันวา ธรรมชาติของหนวยงานนัน้ ๆ ในพื้นที่ทเี่ ปนสวนกลางจะจัดการอยางไร
หากไมไดใชประโยชนแลว ควรจะปด แตเทาที่สังเกตที่ศนู ยลําปาง จะปดมากขึ้น
2. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคณะวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
สมัยใหมอาจจะใชระบบปดเปดเองได เขาใจวาหองขนาดใหญ แมจะไปสั่งการใหนกั การภารโรงปด บางครั้ง
อาจจะเปนปญหาในเรื่องที่อาจจะมีคนอยูหรือไมอยู อยางไร เหตุใดจึงไมทดลองเปน Pilot Project ใหคณะ
วิศวกรรมศาสตรดําเนินการ และหาระบบที่ปดเปดเองไดหรือไม มหาวิทยาลัยในตางประเทศบางแหง หอง
ประชุม/หองน้าํ ปดเปดเอง หากคาใชจายในการทําระบบปดเปดเองไมสูงเกินไป นาจะดําเนินการเปนบางสวน
เชน อาคารที่สรางใหม นาจะชวยไดมากกวาที่จะไปประชุมสรางความเขาใจ มอบหมายใหคนไปปดเปด
3. ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต พยายามทีจ่ ะหาระบบ โดยติดเชือกไว
ตามหลอดไฟฟาตาง ๆ เดินผานไปจะไดกระตุกปดไดโดยไมตองไปเดินหาสวิตซไฟ

- 26 4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา สามารถทําได แตในเบื้องตนทีร่ องอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต ทํานั้น ถูกตองแลว ใชระบบ manual ไปกอน และในระยะตอไป ก็ทําระบบ censor ไดสําหรับพื้นที่
สวนกลาง และจะขอนําเสนอในเรื่องของการสํารวจแอรเกาที่ไมมีประสิทธิภาพ และนาจะลงทุนในการติดตั้งแอร
ใหม โดยอาจจะลงทุนคนละครึ่งก็ไดระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตาง ๆ ในระยะยาวจะไดผลดีกวา
5. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ทางฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีอาจจะ
ตองไปกําหนด spec การสรางอาคารในอนาคต ตองเปนอาคารที่ประหยัดพลังงาน บางแหงเปนหลังคาโปรง ๆ จะ
ชวยในการประหยัดพลังงานไดดว ย

มติที่ประชุม
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4.6 เรื่อง โครงการธรรมศาสตรสีเขียว : มหาวิทยาลัยอนุรักษสภาพแวดลอมและ
พลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ดวย มธ. ศูนยรังสิตไดดาํ เนินการในการพัฒนา
สิ่งแวดลอม และลดการใชพลังงานดวยวัตถุประสงค สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การเพิม่ การดูดซับแกสคารบอนไดออกไซด และเพิ่มรมเงา 2) การลดการใชพลังงานไฟฟาและ น้ํามัน ที่กอใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซด
3) การลดปริมาณขยะและใชขยะใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดแกสมีเทน และคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน โดยไดดําเนินการในหลายโครงการยอยดวยกัน ตั้งแตป 2548 ในปจจุบันยังได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และอยูระหวางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน โดย
จําแนกโครงการตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. การลดอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ประกอบดวยโครงการและกิจกรรมดังนี้
1.1 โครงการปลูกตนไมใหญ เพื่อเพิ่มรมเงาป 2548 จนถึง ปจจุบัน 3,229 ตน และกําลัง
ดําเนินการเพื่อหาเงินบริจาคในการปลูกเพิ่ม 750 ตน
1.2 การเพิ่มแหลงกักเก็บน้าํ ในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง
2. การลดการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
2.1 การลดการใชน้ํามัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในหลายโครงการ ไดแก
1) การบริการรถรับสงภายในมหาวิทยาลัย ดวยรถแกสธรรมชาติ (NGV) ตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 ปจจุบันมีรถบริการ 20 คัน
2) การเชารถตูที่ใชแกสธรรมชาติ เริ่มในปงบประมาณ 2551
3) การกําหนดนโยบายใหรถเอกชน ใหบริการดวยรถที่ใชแกสธรรมชาติ เริ่มใน
ปงบประมาณ 2551
4) การสรางทางจักรยานและทางเดินมีหลังคาคลุม ใชงบประมาณรวม 22,813,900 บาท
จะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2551 เริ่มใชในเดือนมิถนุ ายน 2551
5) การปรับปรุงอุปกรณไฟฟาและการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

- 27 1. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในหอพักนักศึกษา จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ
2552 โดยใชงบประมาณของสํานักงานจัดการทรัพยสิน
2. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟ อาคารบริหารและอาคารเรียน อยู
ระหวางการเสนอขอการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
3. การใชไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม อยูระหวางการศึกษาขอเสนอ
ของบริษัท ซึ่งไดมีการหารือรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวทช และ AIT
3. การลดปริมาณขยะและการใชขยะใหเกิดประโยชนสงู สุด
3.1 โครงการจัดการขยะรีไซเคิล เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ดวยการสนับสนุนของ
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
3.2 การเลิกใชภาชนะบรรจุอาหารที่ทําจากโฟมในมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2551
โดยใชภาชนะที่ผลิตจากชานออยแทน
3.3 การจัดการขยะอินทรีย ประกอบดวยการดําเนินการดังนี้
1) การใชเศษอาหารเลี้ยงสุกรโดยวิธีหมูหลุม ทดลอง โดย รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการเหยียบย่ําของสุกร และมูลสุกร ทําใหใบไม เศษไมทรี่ องคอกหมู
ยอยสลายเปนปุยหมักในระยะเวลา 3 เดือน ปจจุบันจะไดปริมาณปุยหมักประมาณ 10 ตัน ตอ 1 รอบ ใน 1 ป ผลิต
ได 4 รอบ
2) การใชเศษอาหารและกิ่งไมทําปุยหมักดวยกลวิธียอยสลายเร็ว
นักศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ไดศึกษาวิจยั ใน
การผลิตปุยหมักดวยระยะเวลาที่รวดเร็วขึน้ โดยความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญีป่ ุนในการ
สรางโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งสามารถผลิตปุยหมัก จากเศษอาหาร ใบไม กิ่งไม ในระยะเวลา 7 – 8 วัน อยูระหวาง
การทดลอง
3) การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม และกากน้ําตาลโดย รศ.กษิดิศ
อื้อเชี่ยวชาญกิจ
4) การผลิตถานและน้ําสมควันไมจากกิ่งไมใหญ โดย รศ.กษิดิศ อื้อเชีย่ วชาญกิจ
3.4 การรณรงคเลิกใชถุงพลาสติกและใหใชถุงผาในมหาวิทยาลัย โดยศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มป 2551
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ในเรื่องคาไฟฟาและน้ําประปา จะนําทั้ง 3 ศูนยมารวมกันและรายงานเสนอที่
ประชุม และขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกําหนดเปน KPI อาจจะมีคาตอบแทนหรือ
รางวัลที่มากขึ้นสําหรับผูรับผิดชอบในสวนนี้ตอไป ในเรื่องโครงการธรรมศาสตรสีเขียว ขอเรียนที่ประชุมวา
มหาวิทยาลัยพยายามที่จะทํายกระดับเรื่องนี้ใหเปนเรื่องใหญ และไดมีการหารือกับกระทรวงพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 28

- 28 พฤษภาคม 2551 ไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวยอธิบดีกรมอนุรักษพลังงานมาลงนามใน
MOU รวมกับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะทําให มธ. ศูนยรังสิต เปน Pilot Project ของระบบมหาวิทยาลัยไทยที่
กระทรวงพลังงานจะใหความชวยเหลือหลาย ๆ อยาง โดยขอเท็จจริงแลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาโดยตลอด
โดยไมเกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน แตเมื่อถึงจุดหนึ่ง เห็นวาตองการจะไดเงินจากกองทุนอนุรักษพลังงาน ซึ่ง
กระทรวงพลังงานก็เห็นดีดวยวา ในแงเครดิตของการทําโครงการนี้ จะเปนประโยชนในภาพรวม และจะทําเปน
โครงการที่จะจูงใจใหทุกมหาวิทยาลัยมาคิดดวยกัน จึงมีการทํา MOU กัน และตรวจโครงการตาง ๆ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงานก็ไดขี่จักรยานดู Cover Way ของมหาวิทยาลัยที่ศูนยรังสิต เปนขาวในหนังสือพิมพหลาย
ฉบับไปแลว ในระยะกลาง ๆ คือ ประมาณ 1 – 2 ป ของโครงการนี้ มหาวิทยาลัยจะขอความสนับสนุนจาก
กระทรวงพลังงาน 3 – 4 เรื่อง เรื่องหนึ่งที่ขอแลว และกระทรวงพลังงานรับที่จะสนับสนุนคือ การเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศเกาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในระยะแรกเสนอขอไป 82 ลานบาท จะอยูในกลุมอาคาร บร. 1
บร. 2 กลุมสํานักงานอธิการบดี นาจะได ระยะตอไปจะเปนอาคาร บร. ทั้งหมด และอาคารเกาทั้งหลายที่อยูใน
ศูนยรังสิต นอกจากนั้นจะคิดเรื่องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย ติดตัง้ โซลาเซลล ซึ่งไดตกลงในหลักการวา ที่ทา
พระจันทร จะขอใหทดลองทําที่อาคารโดม ซึ่งเปนอาคารประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย จะทําใหเปนอาคารที่ใช
พลังงานแสงอาทิตยดว ย สวนที่ศูนยรังสิตจะทดลองที่อาคาร Interzone ทดลองโดยกระทรวงพลังงาน และกรม
อนุรักษพลังงานจะเปนผูดูแลในเรื่องคาใชจา ยใหทั้งหมด และมหาวิทยาลัยจะขอเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด
ประหยัดพลังงาน ซึ่งสํารวจเบื้องตนแลว ตองการประมาณ 60,000 หลอด จะขอผานกระทรวงพลังงาน ซึ่งได
เห็นชอบแลว รวมไปถึงการทดลองในหลายเรื่อง การทําไบโอดีเซล เรื่องการนําเครื่องจักรมาชวยในโครงการ
กําจัดขยะอินทรียทั้งหลาย ซึ่งมีพัฒนาการในทางที่ดีมาก ในขั้นตอนตอไปที่เตรียมอยู มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือ
ยืนยัน หลังจากที่ลงนามใน MOU ไปแลว จะขอตามที่ตกลงกันไววาจะให ขอเรียนวาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
จะมีพิธีเปดทางจักยานอยางเปนทางการ โดยทําใหเปนขาวและรณรงคเรื่องนี้อยางจริงจัง เวลา 16.00 น. ขอเชิญ
ผูบริหารทั้งหลายรวมพิธีฯ เพราะมหาวิทยาลัยเตรียมจัดพิธีมอบจักรยานประจําตําแหนงใหผูบริหารที่ศูนยรังสิต
ทุกทาน ขอใหผูบริหารทุกทานแจงไปยังผูช วยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต วา ตองการจักรยานแบบใด จะ
เตรียมเอาไวใหอยางเรียบรอย
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา การประหยัดไฟ โดยเฉพาะกรณีทจี่ ะตองมี 2 อาคาร 2 ศูนย
ปญหาใหญก็คอื ปญหาเรื่องแอรของอาจารย เพราะระบบตึก เดิมออกแบบใชระบบแอรรวม และเมื่อมีอาจารย
สอนทั้งสองแหง จะเปนปญหาวา ไฟฟาจะไมลด จะเพิ่มขึ้นอยางมาก เพราะที่ทาพระจันทรจะเปดบางหอง แตใช
ไมเต็มที่ ที่ศูนยรังสิตจะเปดบางหอง แตใชไมเต็มที่ ก็เปนปญหาใหญ ในระยะยาวเวลาออกแบบเรื่องหองอาจารย
เรื่องแอร จะตองเปนแอรเดีย่ วของแตละหอง เห็นวากรณีนี้เปนเรื่องใหญ นอกจากที่อธิการบดีจะขอจากกระทรวง
พลังงาน ตรงนี้เปนเรื่องใหญมาก ไมใชเฉพาะแอรเกาอยางเดียว
ประธานกลาววา ความจริงเรื่องนี้ไดหารือกับศูนยลําปางเรื่องการจัดเตรียมหองพักของ
อาจารยคณะนิติศาสตรที่จะไปอยูที่ศูนยลําปาง จะพยายามใหคิดถึงการใชเครื่องปรับอากาศรวมใหมากที่สุด
เพราะติดตั้งโดยระบบอยูแลว จะพยายามคิดใหสิ้นเปลืองนอยที่สุด

- 29 3. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เรื่องโครงการธรรมศาสตรสีเขียวและเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน สํานักบัณฑิตอาสาสมัครยินดีใหการสนับสนุนอยางเต็มที่โดยการใหบัณฑิตอาสาสมัครและ
เจาหนาที่ของสํานักฯ ที่อยูทศี่ ูนยรังสิตขี่จกั รยานไป – มา ใน มธ. ศูนยรังสิต และทราบวา ที่ศูนยรังสิตมีนักศึกษา
ที่จบไปแลวทิง้ จักรยานไวจํานวนมาก จะขอบริจาคใหกบั บัณฑิตอาสาสมัคร ขณะนีม้ ีอยู 35 คน และมีเจาหนาที่
จํานวนหนึ่ง หากมีสิ่งใดที่เกีย่ วกับการรณรงค ยินดีจะชวยดําเนินการประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัยใหดวย
ประธานกลาววา ขอใหผูอาํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครไปเจรจากับผูชวยอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิต คงจะมีใหไดบาง เพราะถาใชเกณฑนที้ ุกหนวยงานก็จะแจงวา มีบคุ ลากรเทาใด จะมาขอ
จักรยานจํานวนเทานั้น จะมีปญหาตามมามาก จะมีรถจักรยานที่นกั ศึกษาทิ้งไว เมื่อผานไป 6 เดือน ก็จะเก็บมาทํา
การซอมแซมใหดีและทําใหเปนจักรยานใหมขึ้นมา ฝายการนักศึกษาก็ไดรับการรองขอจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
ที่เปนหนวยงานภายนอก เชน วัด หรือโรงเรียนในตางจังหวัด ขอผานมหาวิทยาลัยมาจํานวนหนึ่ง ก็แบงใหไป
ตามความจําเปน มีหลายแหงที่ขอมาและกําลังหารือกับผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต วา จักรยานประจํา
ตําแหนงจะเอาจักรยาน Recycle หรือจะเอาจักรยานใหม จะขอหารือผูบริหารดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา คงจะตองใชจักรยาน Recycle ที่นํามาซอมแซม
อยางดีแลวนําไปมอบใหผูบริหาร
ประธานกลาววา คงจะจัดใหสํานักบัณฑิตอาสาสมัครไดบาง แตคงไมใชจักรยานของบัณฑิต
อาสาสมัครแตละคน คงจะมีการแบงไปใหไดบาง ขอใหติดตอโดยตรงกับผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
หลักการคงหาใหได แตคงไมใชครบจํานวน
4. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา คณะนิติศาสตรไมไดติดใจเรื่องแอรแยกหรือแอรรวมที่ศูนย
ลําปาง แตจะขอหองอาจารยเปนหองแยก เพราะมาตรฐานของคณะนิตศิ าสตรที่ทาพระจันทรจะเปนหองแยก
หองที่ศูนยรังสิตก็เปนหองแยก จะขอหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง ตอไป
5. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เรื่องการประหยัดพลังงานนั้น หากทีป่ ระชุมยัง
จําไดวา รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเคยนํามาหารือเมื่อประมาณ 2 เดือนที่แลว ซึ่งมี KPI ที่
ทุกหนวยงานไดลงนามกับอธิการบดีแลวคือ มาตรการประหยัดพลังงานของแตละหนวยงาน ซึ่งตองมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดมาตรการ มีการประเมิน มีการติดตาม เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะจัดคนขึ้นมา เพื่อจะ
ติดตามหรือดําเนินการเรื่องใดก็ตาม ขึ้นอยูก ับหนวยงานที่จะไปดูแลเองได และ KPI ตัวนี้เปน KPI ที่มหาวิทยาลัย
ติดตาม เปน KPI ในเชิงกระบวนการ ไมไดดูวาผลงานจะลดลงไปไดเทาใด แตจะดูวามีการดําเนินงานหรือไม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการตอไป

4.7 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาและน้ําประปาใน มธ. ศูนยรังสิต ปงบประมาณ 2551
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ประเด็นที่อธิการบดีไดกลาวถึงการรายงาน
รวมกัน ก็ไดมีการประชุมกับผูที่รับผิดชอบในแตละหนวยงานของศูนยรังสิต ทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนย
พัทยาแลววา ขอใหจัดสงตัวเลขทุกไตรมาส กอนที่จะสิ้นสุดไตรมาส คงมีปญหา ไมไดตัวเลขมา ทําใหไม

- 30 สามารถจะรวบรวมตัวเลขได จึงเปนการรายงานหลายครั้ง ตางคนตางรายงาน แตในครั้งตอไปจะพยายามติดตาม
ใหไดเพื่อจะนํามาวิเคราะหรวมกันได โดยเฉพาะคณะที่มที ี่ตั้ง 2 แหง เมือ่ รายงานแตละแหง จะไมเห็นภาพรวม
แตเมื่อนําตัวเลขทาพระจันทรกับศูนยรังสิตมารวมกันแลว ลําดับการใชไฟจะเปลี่ยนไป
ในสวนของการรายงานของศูนยรังสิตครั้งนี้เปนรอบ 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม
2551 ในภาพรวมก็คือ ใชไฟฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราการเพิ่มอยูที่ 4.70% รวมทั้งอาคารที่ทุกสวนรับผิดชอบ ใน
หนวยงานทีใ่ ชไฟฟาสูงสุด 5 อันดับแรกของศูนยรังสิต จะเปนไปตามเดิม คือ โรงพยาบาลฯ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อาคาร SC คณะแพทยศาสตร และหอสมุดปวย แตเมื่อนําบางคณะทีอ่ ยูทั้งที่ทาพระจันทรและ
ศูนยรังสิตมาบวกกันแลว ลําดับจะเปลี่ยนไป ซึ่งไมไดรายงานในคราวนี้ เพราะปนี้ยังไมไดตวั เลขทั้งสอง
หนวยงาน มีแตตัวเลขเดิมเมือ่ ป 2550
ในสวนของอาคารในสวนกลางของศูนยรังสิต จะเพิ่มมากกวาคาเฉลี่ยที่เพิ่มคือ เพิ่มขึ้น 6.80%
เนื่องจากพื้นทีท่ ี่มีการใชงานเพิ่มขึ้น และบุคลากรมาอยูที่ศูนยรังสิตมากขึ้น ซึ่งเปนตัวเลขที่อธิบายเชนนี้ทุกครั้ง
แตในเชิงพฤติกรรมก็ไมแนใจวา มีการประหยัดกันเพียงใดในเรื่องของไฟฟา เรื่องของการเปดปดแอร ซึ่งเปน
เรื่องที่สําคัญมาก ในสวนศูนยบริการการกีฬา จะไมมี pattern เพราะขึ้นอยูกับการใชในกิจกรรมแตละครั้ง ในปนี้
จะเพิ่มขึน้ 4.42% แสดงวา ศูนยบริการการกีฬานาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย ในสวนของสํานักงานจัดการทรัพยสิน
ลดลง 4% หากดูในตารางหนาถัดไป ซึ่งจะเปรียบเทียบเปนกราฟใหดวู า เมื่อเทียบ 6 เดือน ของป 2549 ป 2550
และป 2551 วาเปนอยางไร จะพบวา ในสวนของป 2551 ซึ่งเปนกราฟตัวสามเหลี่ยม กับป 2550 และป 2549
ตัวเลขในเดือนมีนาคมมาชนกันพอดี แตในเดือนอื่น ๆ จะมี pattern ที่แสดงวา เพิ่มขึน้ ในป 2551 ในสวนของศูนย
รังสิตสวนกลาง เห็นการเพิ่มขึ้นคอนขางชัดเจน เพราะในภาพรวมเพิ่มขึ้น 6% แตในสวนของสํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน ตัวเลขมีบางเดือนที่ลดลง เชน ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2551 มีการใชไฟฟาลดลง สวน
ศูนยบริการการกีฬา คาดการณไมได แตจะเห็นวาคาไฟฟาในเดือนมีนาคม 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 จะสูงกวา
แตจะต่ํากวาในป 2549
ในตัวเลขของแตละหนวยงาน ขอใหแตละหนวยงานไปดูในตารางเปรียบเทียบวา ในสวนของ
ตนเองเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร ซึ่งไดวิเคราะหใหทุกหนวยงาน และในสวนกลางมีการจัดสอบจากหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งมีการจัดเก็บคาไฟฟาดวย ฉะนัน้ อาคาร SC ก็มีอัตราเพิ่มขึน้ ในเปอรเซ็นตที่สูงถึง 20%
สวนน้ําประปา ศูนยรังสิตมีการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น แตเพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณ 0.5% และ
พบวาสิ่งที่เปนสาเหตุของการที่ทําใหบางหนวยงานมีคาน้าํ ประปาเพิ่มขึน้ คือ ทอแตก ซึ่งเปนสาเหตุหลักสาเหตุ
หนึ่ง ในสวนกลุมอาคารที่ใชน้ําประปาสูงสุด คือ กลุมหอพักนักศึกษา ขณะนี้สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเริ่มมี
ตัวเลขขึ้นมาวา ใชน้ําประปาเพิ่มมากขึ้น อาจจะเปนเพราะมีรานคา และมีการเปดใชหองพักที่มีลักษณะเปน
โรงแรม จะมีผเู ขาพักมากขึ้น ทําใหมีการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น ในสวนของการวิเคราะหคาน้ําประปา เนื่องจากไม
สามารถแยกออกมาเปนกลุมอาคารได จึงไดเปรียบเทียบ 6 เดือนในภาพรวม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 31 มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
5.1 เรื่อง พิจารณาแกไขเงื่อนไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขออนุมัติแกไขเงื่อนไขหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (ฉบับ พ.ศ. 2547) โดยปรับแกขอกําหนดในขอ 10 เรื่องการลงทะเบียน
เรียน และใหมผี ลบังคับใชกับนักศึกษาของโครงการที่จะเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ฝายวิชาการ
พิจารณาแลวขอเสนอขอมูลและความเห็น ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (ฉบับ พ.ศ. 2547) มีหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 27 หนวยกิต โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย วิชาบังคับรวม 3 หนวยกิต และ
วิชาเฉพาะสาขา 24 หนวยกิต โดยมีการแบงสาขาวิชาเฉพาะดานเปน 5 สาขา คือ สาขากฎหมายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สาขากฎหมายการเงินธุรกิจ สาขากฎหมายทรัพยสินทางปญญา สาขากฎหมายภาษีอากรธุรกิจ
และสาขากฎหมายการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
2. เมื่อจัดการเรียนการสอนแลวคณะนิติศาสตรพบวา นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาหนึ่ง
ของหลักสูตรดังกลาว และมาเขาศึกษาอีกสาขาหนึ่ง จะตองจดทะเบียนศึกษาซ้ําอีกในบางรายวิชาที่มีเนื้อหา
เหมือนหรือเทียบเคียงกันได ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2529 ไมมีหลักเกณฑเรื่องการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาจากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะจึงไมสามารถดําเนินการเทียบโอนหนวยกิต/รายวิชาใหนักศึกษาได
3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2550 ไดมีมติใหดําเนินการแกไขเงื่อนไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ ขอ 10 วรรค
สาม ดังนี้
เงื่อนไขเดิมของขอ 10 วรรคสาม

เงื่อนไขใหมของขอ 10 วรรคสาม

ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร
หัวหนาโครงการประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจอาจอนุมัติ
ใหนักศึกษาจดทะเบียนศึกษาวิชา
ตางสาขาที่มิใชวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ และกรณีศึกษาแทนวิชาในสาขา
ได แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 วิชา (6
หนวยกิต) ตลอดหลักสูตร

นักศึกษาที่เคยศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) ในสาขาหนึ่งแลว และ
เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) อีกสาขาหนึ่ง หัวหนาโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจอาจอนุมัติใหไดรบั ยกเวน
ไมตองจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีเนื้อหาเทียบเคียง
กับวิชาที่เคยศึกษามาแลว และใหบันทึกอักษร ACC สําหรับวิชาที่
ไดรับอนุมัติดังกลาว แตทั้งนี้จะตองไมเกิน 6 หนวยกิต

- 32 ข. ความเห็น ฝายวิชาการพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
1. เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ. 2529 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 มิไดกําหนดหลักเกณฑเรื่องการเทียบโอนหนวย
กิตรายวิชาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเอาไว ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะนําหลักเกณฑการเทียบ
และการโอนหนวยกิตตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 16.1 มาพิจารณาใชโดย
อนุโลม กลาวคือ ใหเทียบไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด
2. หลักสูตรดังกลาวกําหนดใหนักศึกษาที่เคยศึกษา และไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตตาม
หลักสูตรดังกลาวมาแลว จะไดรับยกเวนไมตองจดทะเบียนศึกษาวิชา น. 519 ความรูพ ื้นฐานทางธุรกิจและการจัด
องคกรธุรกิจ จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปนวิชาบังคับรวม ดังนั้น การแกไขเงื่อนไขของหลักสูตรดังกลาวตามที่คณะ
นิติศาสตรเสนอมาจะสงผลใหนักศึกษาที่เคยศึกษามาแลวในสาขาหนึ่งไดรับการเทียบโอนหนวยกิตรวมทั้งสิ้น
เปน 9 หนวยกิต คิดเปนรอยละ 33.33 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด หากเทียบเคียงกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 ที่กําหนดใหนกั ศึกษาศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
ตามขอบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะเทียบไดเฉพาะหนวยกิตรายวิชา (course work) โดยไมนับหนวย
กิตวิทยานิพนธ และเทียบไดไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาทั้งหมด คือ ไมเกิน 6 หนวยกิต
ประกอบกับจากการเปรียบเทียบเนื้อหารายวิชาระหวาง 6 สาขาของหลักสูตรดังกลาว พบวา มีวชิ าที่ซ้ําซอน/
เทียบเคียงกันไดไมมาก
ฝายวิชาการจึงขอเสนอความเห็นวา นักศึกษาที่เคยศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางกฎหมายธุรกิจ (ฉบับ พ.ศ. 2547) ในสาขาหนึ่งแลว และเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวอีกสาขาหนึ่ง ควรจะ
ไดรับการเทียบโอนหนวยกิตรวมทั้งหมดไมเกิน 6 หนวยกิต กลาวคือ ใหเทียบโอนวิชา น. 519 ความรูพื้นฐาน
ทางธุรกิจและการจัดองคกรธุรกิจ จํานวน 3 หนวยกิต และรายวิชาอื่นๆ ไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับหลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา การเทียบโอนจากประกาศนียบัตร
นั้น เทียบไปถึงระดับปริญญาโทหรือไม หรือจะเปนเฉพาะประกาศนียบัตร
ประธานกลาววา นาจะเปนทั้งสองกรณี เทียบไดไมเกิน 6 หนวยกิต
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา เปนหวงเรื่องการเทียบโอน เพราะ
ในหลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ในเอกสารหมายเลข 3 ในสวนของระบบการศึกษาไดเขียนไววา
หลักสูตรนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท ภายใตความหมายนี้ ถาตีความตรงตัวจะมี Diploma
เปนประกาศนียบัตรบัณฑิต กับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ถาจะเทียบเคียงในลักษณะนี้ จะตองมีการเทียบเคียง
ไววา หลักสูตรนี้ กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด ตองเปนการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และเห็นชื่อ

- 33 ภาษาอังกฤษเปน Graduate Diploma ตรงนี้หากเขียนไวจะเปนการล็อคหรือไม ในทีส่ ุดจะเทียบไปไมได เพราะ
ไมไดเทียบวาเปนสวนหนึ่งของปริญญาโท คําถามคือ หากไดเรียนในลักษณะนี้มาแลว ในตอนที่เรียนระดับ
ปริญญาโท จะสามารถเทียบไปไดหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา การเทียบนั้นเปนการเทียบในระดับประกาศนียบัตรเทานั้น
ประธานกลาววา ใหถือเสมือนวาหลักสูตรนั้นเปนหลักสูตรที่สูงกวาปริญญาตรีเหมือนกับจบ
ปริญญาโทสาขาอื่นแลวขอเทียบ แตจะเทียบไดเพียงเกณฑที่กําหนดไวนี้เทานั้น เรียนรัฐศาสตรมาแลว และมา
เรียนปริญญาโททางกฎหมายมหาชน อาจจะมีบางวิชาทีเ่ ปนวิชาบังคับของคณะรัฐศาสตรที่อาจจะไปตรงกับวิชา
เลือกในสาขานั้น ลักษณะนีก้ ็อาจจะเทียบได
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา แมจะไปเขียนไวในขอ 8 หลักสูตร
ของโครงการนี้ มิไดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
ประธานกลาววา ความหมายก็คือ ไมตองการใหเรียนวิชานี้แลว เรียนอีก 1 ป แลวไดปริญญา
โท เปนไปไมได ตองมาสอบเขาใหมในระดับปริญญาโทแลวจึงจะเรียนได
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ถานักศึกษาเขาโครงการปริญญาตรีกาวหนาและเรียนวิชา
ปริญญาโทจํานวนหนึ่ง เมื่อนักศึกษาสมัครเขาโครงการปริญญาโท นักศึกษาขอ ACC วิชาที่เรียนปริญญาตรี
ระดับกาวหนาจํานวนหนึ่ง ขอเทียบโอน ACC ไดหรือไม
ประธานกลาววา เขาใจวา กรณีนจี้ ะเปนเฉพาะกรณี จะไมใชหลักการทั่วไปคือ นักศึกษาคน
ใดขอเทียบ ก็ตองมาพิจารณากันวา นับไดหรือไมวา เปนการเรียนไปแลว และสอบเขาปริญญาโทไดแลวหรือไม
หรือเรียนปริญญาโทอยู กรณีนี้คงตองไปคิดกัน ตองดูเปนเฉพาะกรณี จะใชเปนหลักทั่วไปไมได คงตองดูวา
หนวยกิตทีเ่ รียนนั้น เปนลักษณะใด
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ตองการจะขอใหนักศึกษาสอบเทียบดวย ถาทําเชนนั้นได
จะหมดปญหา
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา บางคณะอาจจะมีการ screen เชน ใหมกี ารสอบ เพื่อเทียบ
หนวยกิตได
ประธานกลาววา หากสอบถามวา สอบไดหรือไม โดยหลักคือ ถาสอบเทียบความรู สอบไดอยู
แลว แตถานับหนวยกิตโดยไมสอบ คงตองเขาเกณฑนี้
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เมื่อสอบเทียบแลว จะขอเทียบ ACC แลวนับหนวยกิตให
ประธานกลาววา กรณีนนั้ คงตองไปหารือในเรื่องวิธีการกับการยื่นคํารอง โดยใหฝายวิชาการ
ตองไปสรางเกณฑขนึ้ มา แตถาเปนปริญญาตรีปกติและขอเทียบ ตองไปดูเงื่อนไขอีกหลายขอ เชน เขาเรียนเกิน
requirement ของปริญญาตรีหรือไม หรือเรียนเพราะถูกบังคับใหเรียนปริญญาตรี ถาถูกบังคับใหเรียนแลวนับเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาก็จบไป ก็เทียบอะไรไมได แมจะแจงวา อาจารยสอนเหมือนกันก็ตาม แตโดย
course description ไมเหมือนกัน กําหนดอะไรใหสูงกวาอยูแลว แตหากเรียนหลักสูตรปริญญาตรีครบแลว ยังไป
เรียนวิชาเลือกเปนวิชาปริญญาโทอีก เกินกวา requirement กรณีนี้อาจจะเปนเงื่อนไขที่นํามาขอเทียบได จะขอให

- 34 ฝายวิชาการรับไปพิจารณา จะขอใหคณบดีคณะเศรษฐศาสตรจัดทําบันทึกเสนอมา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบแกไขเงือ่ นไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร โดยใหนักศึกษาที่เคยศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (ฉบับ พ.ศ.2547) ใน
สาขาหนึ่งมาแลว และเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวอีกสาขาหนึ่งไดรับการเทียบโอนหนวยกิตรวมไดไมเกิน 6
หนวยกิต ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2. มอบหมายใหฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป

5.2 เรื่อง พิจารณาชื่อปริญญาและครุยวิทยฐานะของหลักสูตรที่มีลักษณะเปน
สหวิทยาการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรไดจัดทําหลักสูตร
ระดับปริญญาโทรวมกันในลักษณะสหวิทยาการ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติเศรษฐศาสตร
การคาระหวางประเทศ และมีความประสงคจะขออนุมัตใิ ชชื่อปริญญาทางศิลปศาสตร สาขาวิชาสหวิทยาการ
และใชสีพาดบาครุยวิทยฐานะเชนเดียวกับวิทยาลัยสหวิทยาการ คือ “สีเทาเงินมีขลิบสีแดงเลือดหมูตามยาว กวาง
ขางละ 1 เซนติเมตร”
ฝายวิชาการพิจารณาแลว ขอเสนอขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. เนื่องจากการแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อกําหนดสีพาดบาครุยวิทยฐานะสําหรับ
สาขาวิชาใหมนั้น เปนเรื่องใหญและตองใชเวลา จากการประชุมหารือรวมกันระหวางฝายวิชาการ สํานักทะเบียน
และประมวลผล คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงมีมติเห็นพองรวมกันวา
หลักสูตรสาขาวิชานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนสหวิทยาการ ดังนั้น จึงควรใชชื่อ
ปริญญาวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ” โดยระบุชอื่ สาขา “นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวาง
ประเทศ” ไวใน Transcript และเสนอใหใชสีพาดบาครุยวิทยฐานะเชนเดียวกับสีประจําสาขาสหวิทยาการของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมีอยูแลวในพระราชกฤษฎีกาฯ
2. ฝายวิชาการขอเสนอความเห็นวา เนื่องจากในอนาคตคณะ/หนวยงานตางๆ ตองการเปดสอน
หลักสูตรที่มีเนื้อหาเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinasity) หรือพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) มากขึ้นเรื่อย ๆ
มหาวิทยาลัยจึงนาจะกําหนดหลักการใหหลักสูตรที่มีลักษณะดังกลาว ใชชื่อปริญญาทางศิลปศาสตร ซึ่งเปนชื่อ
ปริญญากลาง และระบุชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรเปน “สาขาวิชาสหวิทยาการ” หากคณะ/หนวยงานตองการระบุ
ชื่อสาขาเฉพาะใหระบุไวใน Transcript และใหใชสีพาดบาครุยวิทยฐานะเชนเดียวกับสีของวิทยาลัยสหวิทยาการ
สวนบุคคลที่ทาํ หนาที่กลาวเบิกตัวบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเหลานั้น เพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 35 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ประเด็นนีไ้ มหวงเรื่องสีของครุย จะ
ขอใหความเห็นในฐานะอาจารยทางดานการบริหาร และทางดาน HRM ดวยชื่อหลักสูตรตรงนี้จะลดความ
ตองการจะมาเรียนเปนที่สุด เพราะเมื่อจบปริญญาโททํานองนี้ ซึ่งเปนปริญญาโทที่ทําใหตวั เองไดมีโอกาสสูงมาก
นั้น จะถูกลดโอกาสดวยชื่อปริญญา เพราะเปน Master of Arts Integrated Science ซึ่งในที่สุดนั้น จะตองมาหา
คําอธิบายตอเนื่องอีกมากมายวา เรียนอะไรมา และใหไปดูในใบ Transcript อยางละเอียด สําหรับคนที่ตองการจะ
มีความรูเสริมในทางดานนิตเิ ศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก ๆ และมีผทู ี่ตองการได
บุคลากรทํานองนี้เปนจํานวนมาก ไมแนใจวาตามความหมายของทานไดพิจารณาในประเด็นนี้เปนประเด็นทาง
วิชาการไวในมุมนั้นเปนหลัก หรือมองวา เปนเงื่อนไขบางอยางของ สกอ. ที่ตองมากําหนดแบบนี้ แตตนเองเห็น
วาหากทําได ถาเปน Master of Arts Integrated Sciences แลวระบุวา นิติเศรษฐศาสตร หรือเปนศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สหวิทยาการ นิติเศรษฐศาสตร กลาวคือ หากตอไปมีในลักษณะนี้อกี จะเปนสหวิทยาการกฎหมาย
บัญชี หรือสาขาอื่น ควรจะให Value ในกรณีที่ตองไปหางานทํา หรือมีแรงจูงใจทีจ่ ะมาเรียน จะตองคิดถึงเรื่องนี้
ไมแนใจวา ทางผูเชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ในเรื่องทํานองนี้ ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย หรือผูที่จะตองรับคน
ไปในภาคธุรกิจ คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะคิดอยางไรในเรื่องทํานองนี้ สวนนี้มองเฉพาะประเด็น
ที่วา เปนกรอบในกระบวนการหางานหรือแรงจูงใจทีจ่ ะมาเรียนใหไดปริญญา
2. ประธานกลาววา เนื่องจากจะมีการพิจารณาหลักสูตร วทม. สหวิทยาการ (บริหารจัดการทาง
สุขภาพ) Health Care Management และอาจจะมี วทม. สหวิทยาการ (วิศวกรรมทางการแพทย) ตามมาดวย
อาจจะเปนปญหาตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเสนอ เพราะเมื่อเห็นชื่อปริญญาแลว
ไมตองการมาเรียน เพราะไปผานอะไรบางอยาง แตคงจะปฏิเสธไมได คงตองเปน ศศบ. ศศม. หรือ วทบ. วทม.
เพียงแตคําถามคือ ชื่อที่สอง ควรจะใสสหวิทยาการเขาไปดวยหรือไม เพราะหากพิจารณาสหวิทยาการแลว
จะไมไดเกีย่ วของอะไร นอกจากเปนเจาของปริญญาเทานั้น และหากไมใส ตองสอบถามตอวา ใหคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือคณบดีคณะศิลปศาสตรเปนผูดูแล แตหากอธิบายวา เปนเพียงชื่อปริญญา ก็จบ
ใชปริญญาตรงกลาง เพราะขณะนีเ้ ปน MA. หรือ MS. อยูแลว เพียงแตจะวงเล็บอะไร และตองมีอะไรกอนจึง
วงเล็บหรือไมเทานั้น ขอหารือที่ประชุม เพราะจะเกี่ยวของกับหลายคณะมาก ตัวอยางเปนนิติเศรษฐศาสตร แต
ตอไป อาจจะมีคณะพยาบาลศาสตรกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะแพทยศาสตรกับคณะวิศวกรรม
ศาสตร ซึ่งตองมาตกลงกัน และจะเปนกรอบสําหรับเรื่องอื่น ๆ ที่กําลังจะตามมาตอไปอีก
3. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในความเห็นของตนเอง ตองการจะใหเปน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไมตองใส (สหวิทยาการ) แตใหใส (นิตเิ ศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ) จะชัดเจนดี
ผูที่จะรับเขาทํางานจะทราบวา คนนี้เรียนอะไร เชน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะรวมกับคณะพยาบาล
ศาสตร ในเรื่องของ Health Care Management ก็จะขอ (Health Care Management) ถาใสสหวิทยาการแลว จะ
กวางมากตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีอภิปรายมาแลว เพราะตองไป define อีกวา สห
วิทยาการในเรือ่ งใด ฉะนั้น ในสวนของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่มี Integrated Sciences นั้น คือ บัญชี
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ชัดเจน จะมี Value ในตัวเอง
4. ประธานกลาววา คงจะตองไปคิดแถบพาดบาจะเปนสีอะไร คณะอะไร จะตองพิจารณากันตอ
ขอใหพิจารณาเรื่องชื่อกอน
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เห็นดวยกับความเห็นของคณบดีคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี คือ ไมควรใสสาขาวิชาสหวิทยาการ ควรเอาออก
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ขอเสริมความเห็นของคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี เพราะเคยเขียน E-mail ไปสอบถาม Professor ในมหาวิทยาลัยที่ทาํ รวมกัน ก็ไดรับแจงวา ไมจาํ เปนตองไป
ระบุคําวา สหวิทยาการ ใหเปน Master of Arts หรือ Master of Sciences กรณีของคณะพยาบาลศาสตร กับคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีรวมกัน จะใช Master of Sciences และ (International Health Care Management)
7. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา ในเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรแบบนี้
มีลักษณะเปน Joint Degree Program ระหวาง 2 คณะ ไมแนใจวา ขณะนี้ดูเหมือนวา Host ของหลักสูตรนี้คือ
วิทยาลัยสหวิทยาการ หรือคณะนิติศาสตร หรือคณะเศรษฐศาสตร ภายใตการดูแลของวิทยาลัยสหวิทยาการ
หรือไม คงจะตองดูวา Degree ตรงนี้ใครเปนผูดําเนินการ ตองมีคณะทีร่ ับผิดชอบ โดยขอเท็จจริงแลวลักษณะนี้
เมื่อกอนตามนโยบายคือ ลักษณะของ Joint Degree Program ทางมหาวิทยาลัยคาดหวังวา บัณฑิตวิทยาลัยจะเปน
ผูดําเนินการ แตเมื่อไมมีแลว คงจะตองไปพิจารณาวา Degree ในลักษณะนี้ใครเปนผูดําเนินการ ในความเห็นของ
ตนเอง ถาเปน Degree ของ 2 คณะ คงตองให 2 คณะหารือกันวา ใครเปน Host สําหรับ Degree นี้
8. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา คณะแพทยศาสตรมีปริญญามหาบัณฑิตวิทยาศาสตร
การแพทย และรวมหลายเรือ่ งอยูในนั้น และเปนปญหา ในภายหลัง ผูท ี่จะเปดมหาบัณฑิตในภาควิชาที่จะขอเปด
จะขอแยกเลย ขอแยกชื่อตั้งแตแรก เชน ชีวเคมี เปนมหาบัณฑิตทางชีวเคมี ซึ่งเปนประเด็นที่กําลังหารืออยูวา ควร
จะสนับสนุนใหมีการแยกหรือไม
ประธานกลาววา เปน วทม. (ชีวเคมี) โดยไมตองไปเขียนอะไรตรงกลางอีก ใชหรือไม
คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา จะเปนเชนนัน้
9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในหลักการเห็นดวยกับคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีที่อภิปรายมาแลวทีจ่ ะใหใชคําวา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ) ปญหา
ดั้งเดิมมาจากการที่เสนอโครงการขึ้นไป ทางฝายวิชาการก็สอบถามวา ครุยสีอะไร ก็ตอบไมได ตองมาหารือกัน
ในชวงแรกจะใชของบัณฑิตวิทยาลัย แตบณ
ั ฑิตวิทยาลัยถูกยุบเลิกไป และเนื่องจากมีชองวางของกฎหมายทีจ่ ะทํา
ไดคือ ใชครุยของสหวิทยาการ เมื่อแจงวา จะใชครุยสีของสหวิทยาการ จึงไดพิจารณากันวา หากเปนเชนนัน้
สาขาวิชาก็จะตองเปนสหวิทยาการ แตเห็นวา หากใชครุยของสหวิทยาการได และหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรสห
วิทยาการที่แทจริง มิใชสหวิทยาการในลักษณะที่ตอกันเปนชั้น ๆ เพราะทุกวิชาในหลักสูตรนี้มีอาจารยสอน
2 คณะรวมกันในวิชาเดียวกัน คือ ทั้งนิติศาสตรและเศรษฐศาสตร เนือ่ งจากตองการใหเปนสหวิทยาการที่ผสมกัน
เปนเนื้อเดียวกันจริง ๆ สวนในเรื่องการบริหาร เปนปญหาที่มีการสอบถามมา การบริหารเปนโครงการที่จะ
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บริหารรวม และสลับกันเปนผูอํานวยการ ดังนั้น การบริหารจะบริหารดวยคณะกรรมการ ซึ่งเปนบอรด และมี
Executive Communitee แตติดปญหาวา จะใชครุยคณะใด ในที่สุดก็ตกลงกันวา ใชครุยสหวิทยาการ ไมจําเปน
ตองไปทําอะไรอีก หากสมมติใชชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ)
ไดก็จบ แตเรื่องครุย เห็นวาไมเปนปญหาใหญ ซึ่งหากตองไปออกสีแถบครุยใหม คงจะตองใชเวลาการเสนอราง
พระราชกฤษฎีกาอีกเปนเวลานาน จะติดปญหานั้น เห็นวา ในหลักการใชสีแถบครุยที่ไมไดเปนปญหาอะไร ไม
นาจะกระทบกับเรื่อง Marketing ตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีอภิปรายมา ตนเองก็เห็น
ดวยกับความเห็นนัน้ แตที่สาํ คัญมาก จะเปนปญหาดังที่กลาวมาแลว
10. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เนื่องจากจะมีปญหาทีแ่ อบแฝงอยู คือ ใน
ปริญญาบัตรจะมีผูที่ลงนามใบปริญญา โดยปกติจะมี 3 คน คือ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี แต
ในหลักสูตรนีจ้ ะตองมีกี่คน จะมีคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ คณบดีคณะนิติศาสตร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะเปนประเด็นที่ 3 ตอไป นอกจากเรื่องชือ่ ปริญญา เรื่องสีแถบครุย
แลว ขอใหพิจารณาเรื่องชื่อปริญญากอน สวนผูใดจะลงนามในใบปริญญาบัตร จะพิจารณาอีกครัง้
11. ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา ในแงของฝายบริหารบุคคลหรือฝายทรัพยากร
มนุษย องคกรตาง ๆ เวลาที่ดชู ื่อปริญญา จะมีความสําคัญพอสมควร มิฉะนั้นแลว นักศึกษาที่จบไปแลวไม
สามารถที่จะเขาใน category ใด category หนึ่งได ดวยลักษณะของการเปนสหวิทยาการ เห็นวา เปน category
หนึ่งเหมือนกัน แตควรจะระบุใหชดั เจนไป หากไมไดระบุใหชดั เจนวา มาจากสาขาวิชาอะไรแลว จะทําให
เสียเปรียบในตอนที่หนวยงานจะรับเขาไปในองคกร หรือมิฉะนั้น จําเปนจะตองแจงไปใหชดั เจนวา เปนสห
วิทยาการ แตกรณีเปนสหวิทยาการอยางเดียว ไมเพียงพอ ควรจะตองใหมีความชัดเจนกวานี้
12. ประธานกลาววา โดยสรุปที่อภิปรายกันมา เห็นวาไมควรจะมี 3 ชวง ใหมี 2 ชวงเทานั้น คือ
ชื่อปริญญากับความเชี่ยวชาญ แตมีโจทยทตี่ องตัดสินใจ ซึ่งโดยปกติแลว สกอ. วางเกณฑวา ตองเลือกเอาปริญญา
ทั่วไป มีได 2 รูปแบบ จะเอา วทม. หรือ ศศม. เลือกทางใดทางหนึ่ง และวงเล็บตอได ใชปริญญา ใชแถบครุยได
เวนแตคณะใดตองการจะมีแถบเฉพาะของตัวเอง เขาใจวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครกับสถาบันภาษา มีแถบของ
ตัวเองเฉพาะ เพราะตองการใหเชื่อมโยงไปถึงหนวยงานผูใหปริญญาดวย ไมไดตองการชื่อปริญญาเทานั้น แตก็
เปนลักษณะเฉพาะของ มธ. คือ บางหนวยงานที่ยังไมเคยมีสี ก็จะมีสีแถบของตัวเองตามไปดวย แมจะใชปริญญา
วทม. หรือ ศศม. ก็ตาม ในแงของผูรับผิดชอบ ไมคอยจะมีปญหา ในขณะนี้ สถาบัน SIIT ก็มี วทม. ของตัวเอง
ผูอํานวยการสถาบันฯ ก็เปนคนอานและลงนามในใบปริญญาโดยตลอด แมจะเปนปริญญา วทม.ก็ตาม
เพราะฉะนั้น โจทยในกรณีนคี้ ือ จะเลือก ศศม. วทม. หรือเฉพาะกรณี มธ. เอง เลือกไดวา เปน Master of
Integrated Sciences แลวคอยวงเล็บ กลาวคือ อาจจะมีสหวิทยาการมหาบัณฑิตเปนชือ่ ปริญญาและวงเล็บ ไม
แนใจวา หลักสูตรสตรีศกึ ษาใช ศศม. หรือไม เพราะมีมากอนที่จะมาอยูวิทยาลัยสหวิทยาการ แตปริญญาตรี
สหวิทยาการ ใช ศศบ. หากเปนเชนนัน้ ก็จะมีทางเลือก 2 ทาง จะเอา ศศม. หรือ วทม. เทานั้น ในกรณีที่เสนอนี้ จะ
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ควรจะ ศศม. (นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ) เพื่อประโยชนในแงของคนมาเรียน คําถามตอไป คือ เรื่อง
ผูลงนามในใบปริญญาบัตร ไมนาจะเปนเรือ่ งยาก เห็นวาเฉพาะปริญญาในลักษณะนี้ จะเพิ่มชองขึน้ อีกชองหนึ่งก็
ได เดิมมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ถาจะมีคณบดี 2 คน ก็ไมนาจะเปนปญหา เพราะหลาย
หลักสูตรของ มธ. ก็ใชวิธีลงนามรวมลักษณะนี้ ไมไดเปนขอบังคับหรือเปนแบบแผน จะขึ้นอยูที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหกําหนด ในตอนเสนอใหเสนอขอไปดวยวา หลักสูตรนีข้ อใหคณบดี 2 คณะ รวมกันลงนามไปดวย
ก็เหลือเฉพาะประเด็นที่สองวา จะใชแถบครุยของใคร ซึ่งมหาวิทยาลัยไมติดใจ จะทําในลักษณะเดียวกับสถาบัน
SIIT ก็ได ใหใชแถบของสถาบัน SIIT แตกรณีนี้ นิติศาสตรใชไมไดแนนอน เพราะมีลักษณะเปนวิชาชีพ และ
ไมไดเรียนกฎหมายแท หากจะไปใชเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตรจะมีปญหาอีกวา เปนนักศึกษารวม แตเหตุใด
ไปใชครุยของเศรษฐศาสตร จึงเหลือทางเดียว มธ. เปนผูก ําหนด เห็นวาสามารถกําหนดได และสีเหลานี้เปนสีที่
อยูในพระราชกฤษฎีกาอยูแ ลว เพราะฉะนัน้ ใชไดโดยมีกฎหมายรองรับ แตใครจะไปใชสีนั้น เปนเรื่องภายใน
ของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนัน้ ประเด็นนี้ ใหคณบดี 2 คณะ ไดตกลงกันเองวา จะใชสีแสดของคณะศิลปศาสตร
หรือไม และตนเองมีความรูส ึกวา จะใชแถบของสหวิทยาการ ก็นาจะยังได แถบสีเหลือง - แดง นาจะใชได แต
ตองขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยวา ปริญญานี้จะขอใชแถบเชนนี้เพราะมีพระราชกฤษฎีการองรับอยูแลว เพียงแต
จะไมเรียกชื่อวา เปนปริญญาสหวิทยาการเทานั้น แตเนื่องจากมีความมุง หมายของการเรียนการสอนเปนสห
วิทยาการ เพราะฉะนัน้ ขอใชแถบสีเหลือง – แดง แตไมตองเกี่ยวของกับวิทยาลัยสหวิทยาการ เหมือนกับกรณี
ของสถาบัน SIIT ซึ่งใหปริญญา วทบ. ก็ไมไดเกีย่ วของกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตเปนชื่อปริญญา
เทานั้นที่จะขอใช ใหใชแนวทางนี้ เห็นควรใช ศศม. (นิตเิ ศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ) การลงนามใน
ปริญญาบัตรขอใหคณบดีทั้ง 2 คณะที่เกี่ยวของลงนามรวมดวยรวมเปน 4 คน สวนแถบครุยนั้น จะขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะขอใชแถบที่ปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาอยูแ ลวก็คือ มีลักษณะเปนสหวิทยาการ ขอใชแถบ
ของสหวิทยาการ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปดูแลใหเปนไปตามแนวทางนี้
13. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขณะที่จะมีการรับพระราชทานปริญญาบัตร คงจะตองตก
ลงกันใหดีกอนวา ใครจะอานชื่อบัณฑิต และจะขึ้นถายภาพกับคณะใดดวย อีกกรณีหนึ่ง ชื่อเปนภาษาอังกฤษ ยัง
ไมมีขอยุติ จะขอเสนอใหใช (Master of Juristical and Economic Sciences in International Trade)
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการไดนําขอเสนอนี้ไปสอบถาม 2 คณะอีกครั้ง
เพราะมีกรรมการของ 2 คณะ ที่ดูแลเรื่องนีว้ า เห็นดวยหรือไม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติชื่อปริญญาและครุยวิทยฐานะของหลักสูตรที่มีลักษณะ
เปนสหวิทยาการ สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ ดังนี้
1. ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ) สําหรับ
ชื่อภาษาอังกฤษ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณารวมกับ 2 คณะตอไป
2. ใหใชแถบครุยสีเหลือง – แดง ของวิทยาลัยสหวิทยาการ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานการบริหารมหาวิทยาลัย
6.1 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจการสํานักพิมพ
โรงพิมพ และศูนยหนังสือ พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา สืบเนื่องจากที่สํานักอํานวยการกิจการ
สํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีความเห็นรวมกันใหเสนอรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกิจการสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ พ.ศ. .... ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารจัดการสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ โดยใหแยกออกเปน 3 หนวยงาน และใหแตละ
หนวยงานมีสถานะเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่มกี ารบริหารงานอิสระ มีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได
ในทางเศรษฐกิจ และอยูภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี โดยทั้ง 3 หนวยงานจะยังคงดําเนินงานภายใต
หลักการใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปญหากฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ไดพิจารณารางระเบียบ และไดทําการปรับแก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
สาระสําคัญของรางระเบียบฯ ก็คือ ใหยุบสํานักอํานวยการกิจการสํานักพิมพ โรงพิมพและศูนย
หนังสือ ออกไป เนื่องจากปจจุบันสภาพการณทางธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงไปมากแลว ดังจะเห็นวา การแขงขันทาง
ธุรกิจมีสูง และมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองการใหแตละหนวยงานมีอิสระ และมีความสะดวกใน
การที่จะแขงขันหรือสรางแรงจูงใจของตัวเองใหมากขึน้ จึงมีความเห็นรวมกันวา ตองการใหมีระเบียบฯ ซึ่งทําให
การบริหารงานของ 3 หนวยงาน ทั้งสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ บริหารงานโดยมีคณะกรรมการที่เปน
อิสระแยกจากกัน แตมีระเบียบการบริหารหนวยงานฉบับเดียวกัน ในสวนนี้ไดมีการยกรางระเบียบใหม โดยทั้ง
3 หนวยงาน ไดมีการประชุมพิจารณากันมาโดยลําดับ และรองอธิการบดีฝายการคลังไดดูแลในการยกรางตั้งแต
แรกและนําเสนอผานทางฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดพิจารณาแลว สวนทีต่ องพิจารณาเปนพิเศษ คงจะ
เปนเรื่องของการบริหารงานบุคคลเปนหลัก เพราะการบริหารทรัพยากร คงจะเปนภาระที่คณะกรรมการบริหาร
ของแตละหนวยงาน จะตองไปดูแลตนเอง โดยเฉพาะโรงพิมพที่มีบุคลากรจํานวนมาก สํานักพิมพและศูนย
หนังสือ ตางจะตองดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในเชิงกฎหมาย เห็นวามหาวิทยาลัยคงจะตอง
มีโครงสรางที่จะไปดูแล
สําหรับรายละเอียดรางระเบียบฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ในที่ประชุมมีผูเกี่ยวของอยูครบถวนคือ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเปน
ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ รองอธิการบดีฝายการคลังเปนประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ รอง
อธิการบดีฝายบริหารบุคคลเปนประธานกรรมการบริหารศูนยหนังสือ และ อาจารย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร เปน
ผูจัดการสํานักพิมพ ขอเรียนหลักการกวาง ๆ วา เดิมทั้ง 3 หนวยงานนั้น มีหนวยงานกลางมาคอยดูแลอยู คือ
สํานักอํานวยการกิจการสํานักพิมพ โรงพิมพและศูนยหนังสือ ในภายหลังก็พบวา งานในการ consalidate
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มีเรื่องที่เชื่อมโยงนอยมากระหวางหนวยงานทั้ง 3 หนวยงานนั้น เห็นวาเพื่อความคลองตัว ให 3 หนวยงานนัน้ เปน
หนวยงานตามเดิม และยุบหนวยงานกลางไป และใหรายงานตรงตอมหาวิทยาลัย จากแนวคิดนี้ จึงเปนที่มาของ
การแกไขระเบียบดังกลาว
2. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ขอ 10 เรื่องการหารายไดเสริมของหนวยงาน ซึ่งระบุ
วา นอกจากการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคแลว หนวยงานอาจดําเนินกิจการอื่น เพื่อหารายไดเสริมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหนวยงานเห็นสมควร แตไดจํากัดขอบเขตไววา ทั้งนี้ กิจการนัน้ ตองไมมีผลกระทบเสียหายตอ
การดําเนิน งานตามวัตถุประสงคหลักของหนวยงานอืน่ กรณีนี้ เมื่อจะแยกกันแลว เหตุใดจึงไมเปดไปเลย เหตุใด
จึงไปจํากัดขอบเขตตรงนี้ไวอีก
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะหามเฉพาะวัตถุประสงคหลัก เกรงวา ศูนยหนังสือจะไปตั้ง
โรงพิมพขึ้นมา จะทําใหโรงพิมพมีความลําบากได
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา กรณีที่รองอธิการบดีฝายการคลังเคยกลาวไวเสมอวา
กรณี เมื่อโรงพิมพตัดและพิมพหนังสือแลว มีเศษกระดาษเหลืออยู เหตุใดไมนํามาทําสมุดโนตมาจําหนาย กรณี
เชนนี้จะขัดกับศูนยหนังสือหรือไม เวลามีงานมหกรรมการจําหนายหนังสือหรืองานตาง ๆ โรงพิมพก็จําหนายเอง
ได และผูใดจะเปนผูบอกวา ขัดหรือไมขัดวัตถุประสงคหลัก
อธิการบดีกลาววา กรณีนี้ไมขัด สวนใหญจะนํามาฝากขายที่ศูนยหนังสือ ถาจะไปขายเองก็
ไมมีจุดขาย ไมมี Outlet ก็ตอ งถือวาไมขัดวัตถุประสงคหลัก และผูรักษาการตามระเบียบนี้ จะเปนผูบอกวา ขัด
หรือไม ก็คือ อธิการบดี โดยสุดทายตองมีใครคนหนึ่งบอกวา กรณีนี้ได กรณีนี้ไมได หากสอบถามตนเองในกรณี
ดังกลาว จะบอกวาไมขดั เพราะจะทําปละ 1 ครั้ง และไมมีสถานที่จําหนายของตนเองดวย เพราะฉะนั้น แมจะ
จําหนายกระดาษ ก็ไมเปนปญหาใด เพราะยังควบคุมไววา ไมขัดตอวัตถุประสงคหลักเทานั้น เกรงวา โรงพิมพจะ
ไปตั้งศูนยหนังสือของโรงพิมพ หรือสํานักพิมพจะไปเปด Outlet ของตนเองในมหาวิทยาลัย กรณีนั้นจะขัดกับ
วัตถุประสงคหลักของการมีศูนยหนังสือ
3. ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา โรงพิมพยังรับเย็บเลมหนังสืออยูหรือไม โดยปกติ
สํานักหอสมุดจะจางโรงพิมพเย็บเลม เพราะหองสมุดตาง ๆ จะมีการจางในสวนนี้
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา โดยปกติแลว กิจการที่สนองมหาวิทยาลัย แมจะไมได
กําไร จะตองทํา กรณีของการทําปกหนังสือเปนงานที่มีตน ทุนสูง เพราะตองมีการทําในหลายขัน้ ตอน ซึ่งยัง
ดําเนินการ เพียงแตกําลังจะเกลี่ยงานดานการตลาดที่จะตองไปรับงาน เชน หนังสือเชิญงานแตงงาน 120 ฉบับ
จะไมรับ เพราะจะทําใหมีผลกระทบการสงงานตามปกติ แตงานหลักของมหาวิทยาลัย แมในบางครั้งจะใหทําฟรี
ก็ตองทํา ตองสนองตอบมหาวิทยาลัยอยูแลว ไมไดหยุดดําเนินการ
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ไมคอยเขาใจวัตถุประสงคของสํานักพิมพวา มี
หนาที่หลักทําอะไร แตของโรงพิมพกับศูนยหนังสือ จะเขาใจได แตของสํานักพิมพในขอ 1 ระบุวา สงเสริม
แสวงหาเลือกสรร และจัดพิมพ สวนของโรงพิมพก็มีเรื่องการจัดพิมพ จึงไมแนใจวา เหตุใดจึงตองมาทํา

- 41 เหมือนกัน และขอ 2 ของสํานักพิมพ คือ สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารแตงแปล ขอ 3 สงเสริม ขอ 4 ก็
สนับสนุน กลาวคือ มองไมเห็นภาพของสํานักพิมพวา จะมีรายไดมาจากแหลงใด เพราะมีแตการสงเสริม
สนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอ 4 จะมองภาพไมออกวา ตรงนี้สํานักพิมพทําอะไร แยกไมออกระหวาง
วัตถุประสงคของสํานักพิมพกับโรงพิมพ
ประธานกลาววา หากจะบอกวา สํานักพิมพ “สงเสริมและจัดพิมพ” สวนโรงพิมพ “พิมพ”
การจัดพิมพเปนงานของสํานักพิมพ แตโรงพิมพมีหนาที่ “พิมพ” ไมใช “จัดพิมพ” จะขอใหเปลี่ยนถอยคําใหมวา
“ดําเนินการพิมพ” ในขอ 8 (1) กลาวคือ ใหสํานักพิมพไปหาตนฉบับมาพิจารณาวา จะจัดพิมพไดหรือไม และจะ
จําหนายไดหรือไม และจัดสงใหโรงพิมพดาํ เนินการพิมพ แตอาจจะเปนโรงพิมพอื่นก็ได
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ถาดูจากวัตถุประสงคของ 3 หนวยงาน จะเห็นวา จะเปน
อิสระจากกันได จะเปนเชนนั้นหรือไม เชน สํานักพิมพอาจจะไมเอาศูนยหนังสือเปนชองทางการจําหนายก็ได ให
อิสระตรงนั้น ใชหรือไม
ประธานกลาววา ในขณะนี้สํานักพิมพไมใหศูนยหนังสือจําหนายหนังสือทั้งหมด แตก็มี
หนังสือวางจําหนายในศูนยหนังสือธรรมศาสตรดวย มิใชศูนยหนังสือเปนผูจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพ และ
ไมไดพิมพที่โรงพิมพ มธ. ทุกเลม บางเลมเทานั้นที่พิมพกับโรงพิมพ มธ.
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา อาจจะเกิดจากกระบวนการตาง ๆ ในอดีต ซึ่งไมมี
ประสิทธิภาพและทําใหเกิดกรณีเชนนี้ขึ้น หากจะปรับโครงสรางอะไรตาง ๆ เหตุใดไมปรับใหเอือ้ ตอกัน เพราะ
อยูในหนวยงานเดียวกัน กรณีนี้เปนเพียงยกประเด็นใหเห็นภาพเทานัน้
ประธานกลาววา บังเอิญเปนตรงกันขาม เดิมบอกใหทุกคนทําดวยกัน โรงพิมพตอ งพิมพ
ใหกับสํานักพิมพ พิมพเสร็จแลวก็สงใหศนู ยหนังสือจําหนาย เปนลักษณะนี้ประมาณ 20 ป เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อ 3 ป
ที่แลว ทุกหนวยงานแจงวา ตางหนวยงานตางเปนภาระของตนเอง มหาวิทยาลัยจึงแจงวา หากเปนเชนนัน้ ใหตา ง
ั นางานของตนเองได เห็น
คนตางทํา จะเปนอยางไรบาง ซึ่งพิสจู นมา 2 – 3 ปแลว ปรากฏวาดีขึ้น ทุกฝายตางก็พฒ
วา นาจะเปนทางออกที่ดีก็ได
7. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หมวด 6 ขอ 28 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน
และการพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบของ มธ. หมายความวา ตองยึดจากระเบียบกลางของมหาวิทยาลัยที่มีอยู
ขณะนีเ้ ปนเชนนั้นหรือไม เชน การใหเครดิตการพิมพ กับเรื่องของศูนยหนังสือ เครดิตตาง ๆ ที่ใหเหมือนกัน
หรือไม
ประธานกลาววา มีระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย สวนการใหเครดิตตาง ๆ
คงขึ้นอยูกับธรรมเนียมปฏิบัติปกติของการคานั้น ๆ เพราะเกณฑนี้ ระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ไมไดวางเอาไว สมมติเมื่อไปสงของ จะตองใหเครดิตเทาใด ก็มอบใหคณะกรรมการบริหารโรงพิมพเปน
ผูพิจารณาตามมาตรฐานของธุรกิจทางดานนั้น ๆ
8. รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา จะขอยืนยันหลักเรือ่ ง competitive เพราะจะเรียกวา Monopoly ก็
ได กรณีโรงพิมพ จะเห็นปญหามากที่สุด เคยไปดูแลเรื่องศูนยหนังสืออยูระยะหนึ่ง มีปญหามาก เพราะคนขายก็ขายของ
ไป เมื่อสงไปเสร็จก็ไดคา commission ไปเรียบรอยแลว โดยที่ยังไมไดเก็บเงินเลย ทิ้งคางเอาไวเปนเงินจํานวนมาก

- 42 ก็ไมมีใครไปฟองรอง ซึ่งเปนเรื่องที่แปลกมาก โรงพิมพก็เชนเดียวกัน กรณีสุดทายทีส่ อบถามวา เหตุใดสํานักงาน
ศิษยเกาสัมพันธไมพิมพบัตรกอลฟกับโรงพิมพ มธ. สํานักงานศิษยเกาสัมพันธแจงวา ไดสอบถามไปที่โรงพิมพ
แลววา จะเสร็จไดเมื่อใด ก็ไดรับแจงวา กําหนดไมได กรณีนี้กําลังตรวจสอบวา คําตอบนี้มาจากทีใ่ ด ซึ่งจะมีการ
ตอบคําถามลักษณะเชนนี้ จะเปนลักษณะทีไ่ ลแขก แตตอไปนี้ จะตองตอบสนองโดยผลงานออกมา หากมีการ
สอบถามวา เหตุใดเงินเดือนไมขึ้น ก็แจงไปวา ไมไดกําไร แตอาจจะเปนปญหาบางจุด ซึ่งในหลาย ๆ จุด เขาไป
แกไข ก็จะดีขนึ้
9. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในกรณีที่มีภาคบังคับกัน สิ่งที่เกิดขึ้นแลวก็คือ แตละ
คนจะรูสึกวา เปน “ของตาย” บางคนก็ไมดนิ้ รนหางาน เชน สํานักพิมพไปใหบริษัทซีเอดจัดจําหนาย ศูนยหนังสือ
ไมคอยจะพอใจ ตนเองไดแจงกับศูนยหนังสือวา กรณีนี้ถอื วาเปนความดีที่สํานักพิมพทําเชนนั้น จะทําใหมีความ
กระตือรือรนขึน้ ตองดิ้นรน และตองแขงขัน และหากศูนยหนังสือทําไดดี สํานักพิมพอาจจะกลับมาหาก็ได
ประเด็นที่รองอธิการบดีฝายวิชาการอภิปราย คือ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการพัสดุ
จะขอสอบถามวา จะตองเขียนตออีกหรือไมวา ยกเวนการดําเนินธุรกิจตามปกติ เชน การจัดซื้อหนังสือ การจัดซื้อ
วัตถุดิบที่จะตองมาดําเนินการทางธุรกิจ หากเปนไปตามระเบียบพัสดุทั้งหมด จะเปนปญหา เพราะปจจุบนั ไมได
ทําเชนนั้นอยูแลวในกรณีการซื้อหนังสือ ตองยกเวนไวหรือไม เพื่อใหปลอดกับการปฏิบัติและคลองตัว
ประธานกลาววา ระเบียบสํานักอํานวยกิจการฯ ที่เปนอยูเดิม ขอความทํานองนี้ไมไดเขียน
เอาไว เขียนเพียงกวาง ๆ วา ใหไปใชระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเทานั้น และปฏิบัติมาไดโดย
ตลอด เพราะฉะนั้น ถาเขียนตามเดิมก็ไมนา จะมีปญหาใด หากจะสอบถามวา เหตุใดตองใหเครดิตเปนเวลา นาน
ซึ่งปกติมหาวิทยาลัยไมไดจาํ หนายสิ่งของ เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงไมมีเกณฑวา จะใหเครดิต 30 วัน 60 วัน
หรือ 90 วัน เพราะมหาวิทยาลัยไมไดจําหนายอะไร และระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยก็เวนเอาไว ปลอยให
เปนเรื่องธุรกิจไปวา เมื่อสงหนังสือไปใหเขาแลวจะตองไปเก็บเงินทุก ๆ 3 เดือน หามเกินกวานัน้ ซึ่งเปนวิธี
ปฏิบัติในทางการตลาดปกติ ที่ผานมาก็ไมเคยพบปญหาจากสํานักงานตรวจสอบภายใน หรือ สตง. อาจจะคงไว
เหมือนเดิม
10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา โดยหลักการแลวเห็นดวยวา การแยกมาและทําใหทั้ง
3 หนวยงานมีอิสระจากกัน มีการแขงขันกัน สวนนัน้ เปนหลักการที่จําเปนจะตองทํา ในวัตถุประสงคเขียนไว
ชัดเจนขอ 4 วา ใหหนวยงานทั้ง 3 พึ่งตัวเองไดในทางเศรษฐกิจ แตไมไดมุงแสวงหากําไร ปญหาจะอยูตรงทีว่ า
นาจะมีอะไรทีช่ ัดเจนกวานั้น คือ หนังสือในมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งจะเปนหนังสือที่ยอดพิมพจะนอยมาก ขาดทุน
แนนอน แตจําเปนจะตองมี ยอดพิมพอาจจะนอยมาก ตรงนี้จะขอใหเพิม่ เขาไปวา จะตองมีการอุดหนุนเรื่อง
เหลานี้บางสวน มหาวิทยาลัยจะไดควบคุมไดวา จะอุดหนุนอยางไร ตองมีหลักเกณฑในการอุดหนุนหนังสือ
เหลานี้ มิเชนนั้น หนังสือเหลานี้จะไมไดรบั การพิจารณา กรณีคณะเศรษฐศาสตรมีโครงการตํารา บางครั้งตํารา
บางเลมผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผูประเมินภายนอก และสงไปใหสํานักพิมพ แตสาํ นักพิมพไป
สงผูประเมินภายนอกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนคนเดียว และผูประเมินเขาใจผิดถึงวัตถุประสงคของหนังสือ คณะไมได
เขียนหนังสือมาเพื่อวัตถุประสงคของคนทั่วไป สํานักพิมพก็แจงวา ไมพิมพ ในที่สดุ อาจารยกต็ องไปสงตนฉบับ

- 43 ใหหนวยงานอื่นพิมพ เหตุการณเชนนีไ้ มควรจะเกิดขึน้ เพราะคณะตองทําตําราใหกบั นักศึกษาเรียน ตองผลิตให
ได เขาใจวา สํานักพิมพในขณะนั้น สถานการณเรื่องการเงินจะมีปญหามาก ตรงนี้ตองการจะใหชัดเจนวา
มหาวิทยาลัยจะตองมีหลักเกณฑในการอุดหนุนเรื่องนีใ้ หมากขึ้น
ประธานกลาววา กรณีความหวงใยของรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล ขอใหรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดไปตรวจสอบถอยคําเรื่องการซื้อการใหเครดิต ขอใหเปนลักษณะเดียวกับระเบียบเดิม
ซึ่งเคยปฏิบัติมาตลอด 20 ป หากจะมีการตัดคําบางคําที่เกินมาจากระเบียบเดิม จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
กอน เฉพาะขอนี้ จะขอใหเปนไปตามระเบียบเดิม ประเด็นความหวงใยของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยา
ลัยเคยเสนอเรือ่ งนี้ผานที่ประชุม ก.บ.ม. ไปที่สภามหาวิทยาลัยแลววา จะจัดตั้งกองทุนสําหรับหนังสือดีที่นาพิมพ
5 ลานบาท และจะพิมพหนังสือที่ขาดทุนเชนนี้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2549 แลว ขณะนี้พมิ พมาแลวประมาณ 20 เลม
ขอใหทางสํานักพิมพจดั ทําสรุปเรื่องนี้รายงานสภามหาวิทยาลัย เขาใจวา จะนําเขา ก.บ.ม. กอนและจะทํารายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป กลาวคือ เริ่มโครงการนี้มา 2 ปแลว มหาวิทยาลัยใหเงินอุดหนุนไป 5 ลานบาท
โดยไมตองไปคิดเปนเงินการบริหารจัดการของสํานักพิมพ ซึ่งเห็นรายละเอียดแลววา นาจะมีประมาณ 20 ปกที่
พิมพออกมาแลว และกําลังรออีกประมาณ 10 เลม จะพิมพจํานวนนอย 200 ฉบับ 300 ฉบับ เทานั้น เพื่อจะใหคุม
กับการขายในชวง 2 – 3 ป ปญหาดังกลาวไดมีการจัดการไปแลว และจํานวนปกของสํานักพิมพ มธ. ที่พิมพ
หนังสือออกมานั้นเพิ่มสูงมากจากโครงการนี้ เขาใจวากรณีนั้นเปนปญหาในอดีตทีไ่ ดพยายามจัดการแลว ก็เขาใจ
วา ในปลายเดือนมิถุนายน 2551 จะสรุปเรื่องนี้เสนอเขามา และขอใหรายงานสภามหาวิทยาลัยดวยวา มีความ
คืบหนาอยางไรในเรื่องนี้ จะออกมาในทางที่เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยคอนขางมาก
11. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในขอ 9 วัตถุประสงคของศูนยหนังสือ (3) กับ (4) อาจจะ
เปนภารกิจที่ยงั มีทําอยู แตเห็นวา ซอน ๆ กันอยูหรือไม ควรจะตองไปพิจารณาในถอยคําอีกเล็กนอย
ประธานกลาววา ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดรับไป
ตรวจสอบ โดยหารือกับทางศูนยหนังสือ จะเขียนใหกระชับอยางไร อาจจะมีการปรับแกไขกอนที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากนี้ถือวา ที่ประชุมใหความเห็นชอบระเบียบฯ และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมายฯ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
กิจการสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ พ.ศ. .... โดยมีการแกไขบางประการ และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ พิจารณา แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบการสรุปขาวจากหนังสือพิมพและสื่อมวลชนตาง ๆ เกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 22 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2551

- 44 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป กําหนดไวใน
วันจันทรที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. จะเปนการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference ระหวาง
ทาพระจันทร ณ หองประชุมจิตติ ติงศภัทยิ  คณะนิติศาสตร และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
9.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
9.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันจันทรที่ 26 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

9.1.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิเปลี่ยนเงื่อนไขการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอเปลี่ยนเงื่อนไขการ
จางตําแหนงเลขที่ 4656 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ขั้น 13,450 บาท จากเดิม
เงื่อนไขการจาง “ปริญญาโทหรือเอกทางการพยาบาล” เปน “ปริญญาตรีทางการพยาบาล โดยมีผลการเรียนอยูใ น
ระดับเกียรตินยิ ม” เนื่องจากคณะฯ ไดเปดรับสมัครตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย โดย
กําหนดคุณสมบัติเดิมดังระบุขางตน ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และขยายเวลารับสมัครจนถึงปจจุบัน
ปรากฏวา ไมมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามทีก่ ําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องเฉพาะกรณี แตจะขอสอบถามรองอธิการบดีฝายวิชาการวา

- 45 จะกลายเปนเรือ่ งทั่วไปหรือไม กลาวคือ ขณะนี้เกณฑของมหาวิทยาลัยคือ จะไมบรรจุอาจารยระดับปริญญาตรี
เวนแตมีเหตุผลเฉพาะเปนบางคณะที่อธิบายไดในเชิงความขาดแคลนในเรื่องวิชาชีพเทานั้น เขาใจวา มีคณะ
นิติศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ที่ขออนุมัติบรรจุอาจารยระดับปริญญาตรี
ซึ่งจะไปสูคณะอื่น ๆ ดวย จะหมายความวา ตอไป จะยินยอมหรือไม หรือใหเฉพาะอัตรานี้เทานั้น ขอสอบถาม
รองอธิการบดีฝายวิชาการวา มีความขาดแคลนอยางไร ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เฉพาะกรณีนี้เทานั้น จากความเดิมก็คือ ทางคณะประกาศรับ
สมัครถึง 8 ครั้ง และไมสามารถหาคนมาสมัครได เปนเรือ่ งเฉพาะของสาขานี้ ไมใชกับสาขาอื่นที่ตองเปนอาจารย
ปริญญาโทอยางเดียว เพราะปจจุบันนี้สาขาพยาบาลศาสตรถือวาเปนสาขาที่ขาดแคลน
ประธานกลาววา ในกรณีนี้เดิมเปนปริญญาโททางดานการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ
เปนประเด็นสาขานี้หรือไม หรือวิชาชีพพยาบาลทั้งหมดที่ขาดคนมาเปนอาจารย ถาเฉพาะสาขานี้กเ็ ปนเรื่อง
เฉพาะกรณี ในคราวตอไป ถาจะขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขลักษณะนี้ จะตองนํามาพิจารณากันในที่ประชุมนี้กอน ซึ่ง
กรรมการกลั่นกรองคงพิจารณาแลวในเรื่องนี้วา มีความจําเปนตามที่เสนอ เพราะประกาศรับสมัครไปแลว 8 ครั้ง
ยังไมได อาจจะเปนความจําเปนจริง ๆ แตโดยหลักก็ยังยืนยันวา มหาวิทยาลัยจะพยายามเดินตามมาตรฐานที่จะไม
รับอาจารยระดับปริญญาตรี เวนแตมีเหตุผลจําเปนจริง ๆ ที่อธิบายไดในทางวิชาการหรือวิชาชีพ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4656 อัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

9.1.3 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิเปลี่ยนเงื่อนไขการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอเปลี่ยนเงื่อนไขการจาง
ตําแหนงเลขที่ 5569 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ขั้น 13,450 บาท (อัตราตั้งใหม
ปงบประมาณ 2550 เพิ่มเติม) เปน “ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีความรูดาน
ภาษาจีนเปนอยางดี หรือมีประสบการณเกีย่ วกับการสอนภาษาจีน” คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขา
ดํารงตําแหนงอาจารย สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดพิจารณา และมีมติเห็นควรใหเปลี่ยนเงื่อนไขการ
จางเปน “วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานภาษาจีน (เกียรตินิยม) หรือปริญญาโท ดานมนุษยศาสตร และมี
ความรูดานภาษาจีนเปนอยางดี โดยมีวุฒิบตั รหรือประกาศนียบัตรดานภาษาจีนประกอบการสมัคร หรือมีประสบ
การณเกีย่ วกับการสอนภาษาจีนเปนระยะเวลา 1 ป” สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการดังนี้
1. ประธานกลาววา คําวา ประสบการณ ขยายอะไร หรือไมขยายอะไร จะขยายปริญญาตรีดาน
ภาษาจีน หรือขยายปริญญาโทดานมนุษยศาสตร

- 46 รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขยายปริญญาโท คือ ถาจบปริญญาตรีดานภาษาจีน และ
ตองไดเกียรตินิยมดวย ถาเปนปริญญาโทก็ตองเปนผูมีประสบการณ
2. ประธานกลาววา ถาปริญญาโท มิใชภาษาจีน แตเปนทางดานมนุษยศาสตร และตองมีความรู
ทางดานภาษาจีนเปนอยางดี โดยมีอยางใดอยางหนึ่ง วุฒบิ ัตรภาษาจีน หรือประสบการณ กรณีนี้เฉพาะปริญญาโท
คงเปนเหตุผลเรื่องความขาดแคลนคนที่จะมาสอนภาษาที่ศูนยลําปาง
3. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา เคยเปดรับปริญญาโทแลว หาไมได จึงตองขอเปลี่ยน
เงื่อนไข
4. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา กรณีวุฒิปริญญาโทนั้น ปริญญาตรีตองจบทางดานภาษาจีน
ใชหรือไม หรือไมตองจบภาษาจีนก็ได
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา กรณีวุฒิปริญญาโท ไมจําเปนตองจบปริญญาตรีทางดาน
ภาษาจีน เปนปริญญาโทดานมนุษยศาสตรที่ตองมีประสบการณทางดานภาษาจีน
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา กรณีนเี้ ห็นวา ถาปริญญาโทไมจบภาษาจีนในระดับปริญญาตรี
บุคคลนั้นควรจะตองจบภาษาจีนหรือไม
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ไมจําเปน ไมบังคับถึงตรงนั้น
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา บางคนไมจบทั้งภาษาจีนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
แตมีความรูดานภาษา จะใหมาสอนไดหรือไม
ประธานกลาววา มีประสบการณทางการสอนภาษาจีนมา 1 ป หรือมีประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตรเกีย่ วกับการสอนภาษาจีนมาแสดงดวย เปนเงื่อนไขระดับปริญญาโทที่ไมมีวฒ
ุ ิตรงตามสาขานั้น
5. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา กรณีของคณะพยาบาลศาสตรกับวิทยาลัยสห
วิทยาการ ขอลดระดับวุฒิจากปริญญาโทมาเปนปริญญาตรี จะขอใหคณะกรรมการกลั่นกรองอาจารยไดพจิ ารณา
เกณฑวา กรณีที่กําหนดวาเหมาะสมหรือไม เพราะสํานักบัณฑิตอาสาสมัครก็ประสบปญหาในการคัดเลือก
อาจารย มีผูมาสมัครจบระดับปริญญาเอก ปริญญาโท คะแนนดี แตระดับปริญญาตรี เกรดไมถึง 3 ก็ตองตัดออก
ไป แตผูที่จบระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คะแนนสูงที่ตองตัดออกไป ก็มีคณ
ุ ภาพดีกวาผูที่จบปริญญาตรี
บางครั้งทําใหเกิดปญหามาก โดยที่มหาวิทยาลัยแจงวา ใหนําผลงานทางวิชาการมาดู ปรากฏวาผูที่มาสมัครใหม
จบปริญญาเอก ปริญญาโท ยังมีประสบการณในการทํางานมาไมมาก ก็ไมมีผลงานทางวิชาการมาประกอบ ดังนัน้
จึงเปนปญหาในการคัดเลือก ตองมีการประกาศรับสมัครหลายครั้งจึงจะได ขอใหพิจารณาทบทวนตรงนี้ดวย
ประธานกลาววา จะเปนเกณฑเดียวกัน ถาเปนระดับปริญญาตรี กําหนดไวที่ 3.25 คือ เกียรติ
นิยมอันดับสองขึ้นไป ไมวาจะจบปริญญาใดมา แตระดับปริญญาตรีตองได 3.25 ผูที่จบปริญญาโท สาขา
มนุษยศาสตรที่สอนภาษาจีนได ก็เชนเดียวกัน เกรดปริญญาโทจะตองอยูที่ 3.5 ถา 3.35 จะเฉพาะสายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ยังเปนเกณฑเชนนัน้ คือ ไมไดปรับเกณฑมาตรฐาน ถาจบปริญญาโทมาโดยเกรดไมถึง ตองมี
ผลงานมาอธิบาย เพราะฉะนัน้ มาตรฐานจะเปนมาตรฐานเดียวกัน เพียงแตจะเริ่มตนที่จุดใดเทานั้น การรับระดับ

- 47 ปริญญาตรี ก็มีปญหากับมหาวิทยาลัย 2 ปญหาดวยกันคือ ปญหาหนึง่ ก็คือ ปญหาที่วา ไมเปนไปตามเกณฑของ
สกอ. ที่กําหนดวา ไมประสงคจะใหมีอาจารยปริญญาตรีอยูในมหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยก็อธิบายวา ขาดแคลน
จริง ๆ เพราะคนเหลานี้จะตองไปเรียนใหจบปริญญาโท/ปริญญาเอกตอไป ปญหาประการที่สองที่ตามมาก็คือ
ใครจะเปนผูสงไปเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัย โดยหลักในยุคปจจุบัน และจะเปนปญหาที่
จะตองเตรียมงบประมาณ เตรียมคนมาแทนเวลาที่ไปเรียนตออีกดวย มีปญหาทั้งสองขอ เพราะฉะนัน้ จึงพยายาม
ที่จะใหแนใจวา มีความจําเปนจริง ๆ หากจะรับอาจารยปริญญาตรี ซึ่งเปนเหตุผลที่พยายามสอบถามหนวยงานวา
จําเปนจริงหรือไม หากคณะพยาบาลศาสตรแจงวา ประกาศถึง 8 ครั้งแลว ยังไมมใี ครมาสมัคร ก็เห็นวามีความ
ขาดแคลนจริง ๆ อาจจะตองไปทําเอง โดยไปผลิตปริญญาโทเอง แตในสวนของภาษา ทางวิทยาลัยสหวิทยาการ
แจงวา ยังคงปริญญาโทไว แตขอเปลี่ยนปริญญาโทเปนมนุษยศาสตรเทานั้น โดยไมจาํ เปนจะตองจบปริญญาตรี
ทางภาษาจีนก็ได เพียงแตจะตองมีประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนมาแสดงหรือเคยสอนภาษาจีนมา ก็ยังเปน
ปริญญาโทเหมือนเดิม แตเปดทางเลือกเอาไววา ถาจบตรงสาขาภาษาจีนเปนปริญญาตรีเกียรตินยิ ม ก็จะรับได ซึ่ง
สามารถอธิบายความขาดแคลนตรงนี้ได หลักการคงยังใชมาตรฐานทางวิชาการเดียวกัน เพียงแตเปลี่ยนระดับวา
จะเอาจากระดับใด เรื่องเกรดนั้นยังเหมือนเดิม อาจจะตองมีมาตรฐานเดียวกัน
6. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ยังมีความสงสัยวา กรณีที่ขอเปลี่ยนคือ ปริญญาตรีภาษาจีน
เกียรตินยิ ม กรณีนี้ไมมีปญหาอะไร แตกรณีที่สอบถามวา ปริญญาโทสาขาใดก็ไดโดยไมตองจบปริญญาตรี
ทางดานภาษาจีน หมายความวา ผูที่มาสอนที่ มธ. วิชาภาษาจีน โดยทีร่ ะดับปริญญาตรีก็ไมจบภาษาจีน ปริญญา
โทก็ไมจบภาษาจีน แตมาสอนวิชาภาษาจีน
ประธานกลาววา แตมีประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีน หรือเคยสอนภาษาจีนมาแลว 1 ป
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา กรณีนจี้ ะไมเอาคนที่เรียนในระบบภาษาจีนมาเลยใชหรือไม
ยังเห็นวา นาจะมีปญหาคือ กรณีปริญญาตรีจะตองเปนภาษาจีน แตปริญญาโทไมตองภาษาจีนก็ได สามารถรับได
แตไมไดเรียนภาษาจีนมาเลย โดยมีประสบการณในการสอนภาษาจีน และจะใหมาสอนภาษาจีนใน มธ. กรณีนจี้ ะ
เปนครั้งแรกทีไ่ มจบอะไรมาตรง แลวจะรับมาสอนในวิชานั้น
7. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนง
อาจารย ก็ไดสอบถามในประเด็นที่คณบดีคณะนิติศาสตรสอบถามเชนกันวา ถาจะมาสอนภาษาจีนแลวไมไดรู
ลึกซึ้งถึงตัวภาษา จะสอนไดหรือไม ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ไดชี้แจงในทํานองวา ไมไดสอนถึง pure ภาษาจริง ๆ แต
อาจจะมาสอนในสวนทีเ่ ปน Chinese Study อาจจะรูภ าษาจีนบาง แตไมไดลึกซึ้งเขาไปถึงดานภาษา
8. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา สวนที่ตองการโดยพื้นฐานแลว ตองการใหเขามาสอน
ภาษาจีน จึงไดมีการระบุวา ปริญญาโทที่ไดมาก็คือ ดานมนุษยศาสตร ซึ่งคําวา มนุษยศาสตรในทีน่ ี้ก็คือ ตองเรียน
เกี่ยวกับทางดานภาษามาและมีความรูทางดานภาษาจีน มีคําถามวา ความรูทางดานภาษาจีนทีจ่ ะมาสอนนั้น มีสิ่ง
ใดเปนหลักประกันวา สามารถสอนได จึงไดมีการเพิ่มเงื่อนไขวา ใหมวี ฒ
ุ ิบัตรหรือประกาศนียบัตรดานภาษาจีน
มาประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณในการสอน ซึง่ กรณีนี้ที่ไดสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอน

- 48 ภาษาจีน ก็แจงวา ในลักษณะนี้กน็ าจะรับไดที่ใหมาสอนในระดับมหาวิทยาลัย สวนคําถามที่บอกวา ถาจะใหสอน
สิ่งอื่นที่มากไปกวาภาษาจีนที่เปนองคความรูเกี่ยวกับดาน Chinese Study ซึ่งคาดหวังวา จะใหเขาชวยสอนดวย
เพราะหลักสูตรใหมที่เปดขึน้ ป 2552 จะมีโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวกับ Chinese Study ดวย
9. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา โดยสวนตัวแลวไมติดใจ และเขาใจความ
หวงใยของคณบดีคณะนิติศาสตรกับคณบดีคณะรัฐศาสตร และเมื่อถึงเวลาใชงาน คงจะไมไดใชงานสอนภาษาจีน
แตเมื่อรับฟงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการอธิบายแลว ยืนยันวาจะตองสอนภาษาจีน ก็เลยกลับมาหนักใจใหม ซึ่ง
เหตุที่หนักใจ ไมใชหนักใจวา จะสอนไดหรือไมได เพราะตราบใดทีย่ ังไมไดตวั คน ก็จะยังไมรู บางคนเรียนเอก
ภาษาจีน แตสอนไมเปนเลย บางคนสอนภาษาจีนไดดีมาก แตกลับเรียนเอกภาษาญี่ปนุ มีตัวอยางในมหาวิทยาลัย
นี้ แตประเด็นที่หวงก็คือ เรื่องหลักการที่ใหญกวานั้น คณะศิลปศาสตรที่มีสาขาภาษาจีน ไมไปใหบริการสอนแลว
หรืออยางไร เพราะมิเชนนั้น คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะขอบรรจุอาจารยสอนภาษาอังกฤษ ตนเองก็จะ
ขอบรรจุอาจารยสอนภาษาอังกฤษ เพราะจะมีความสะดวกกวา
ประธานกลาววา เรื่องนั้นอาจจะเปนเรื่องรอง เพราะสามารถอธิบายจากพื้นที่ของวิทยาลัย
สหวิทยาการ ในระดับปริญญาตรีอยูที่ศูนยลําปาง อาจจะตองการอาจารยที่อยูประจําที่ศูนยลําปาง จะพบกับ
นักศึกษาได ซึง่ คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาจีน อาจจะชวยไมไดถึงระดับนั้น เปนปญหาเฉพาะในเชิง
ภูมิศาสตรมากกวาที่จะเปนปญหาหลักการ มหาวิทยาลัยคงยืนยันวา เรื่องภาษาคณะศิลปศาสตรตองใหความ
ชวยเหลือในระดับพืน้ ฐาน แตบังเอิญวา วิทยาลัยสหวิทยาการที่ศูนยลําปางนั้นมีแนวความคิดทีจ่ ะเปดสาขา
วิชาเอกที่สามคือ วิชาเอกจีนศึกษา ตอจากที่มีอยูแลวสองสาขาวิชาเอก จึงตองสรางคน แตปญหาคือ ความ
หางไกล กรณีนี้อาจจะเปนปจจัย ถาคณะศิลปศาสตรรับอาจารยภาษาจีนระดับปริญญาโท คงไมมีปญหา แตเมื่อใด
บอกวา จะขอใหบรรจุอยูทศี่ ูนยลําปาง อาจจะมีปญหา หลายคนอาจจะแจงวา ขอยังไมไปดีกวา เพราะฉะนัน้ จึง
เปนคําอธิบายสําหรับเรื่องนี้ ขอยืนยันวาเปนกรณีเฉพาะในเรื่องนี้ อาจจะแตกตางจากกรณีของคณะพยาบาล
ศาสตร เรื่องนี้เปนความขาดแคลนทางภาษาผนวกกับประเด็นทางภูมิศาสตรของการที่จะตองอยูทศี่ ูนยลําปางดวย
10. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ขอใหขอมูลเพิ่มเติม นอกจากที่อธิการบดีไดอธิบายไป
แลววา จะมีการเปดโปรแกรมการศึกษาเกีย่ วกับจีนศึกษาในป 2552 ก็ตองเตรียมอัตรากําลังไว และกรณีที่
สอบถามวา คณะศิลปศาสตรจะไมสงอาจารยไปชวยสอนนั้น ซึ่งที่ผานมา อาจารยทคี่ ณะศิลปศาสตรก็ยังไป แตมี
ความยากลําบากมากขึ้น เพราะโปรแกรมการสอนวิชาดานนี้ อาจารยไมคอยจะเพียงพอคือ ภาษาตางประเทศ
นอกจากภาษาอังกฤษแลวทีศ่ ูนยลําปางจะมีภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ในภาคการศึกษานี้ ภาษาญี่ปนุ ยังเปดไมได
เพราะไมมีอาจารยไปได ภาษาจีนขณะนี้เหลืออาจารยรุนใหมเดินทางไปสอนใหเพียงทานเดียว มีความลําบากมาก
โดยที่คณะศิลปศาสตรใหเหตุผลวา ภาระที่คณะมีคอนขางมากอยูแลว และการเดินทางไปสอนภาษาในลักษณะ
ที่วา ไป 2 สัปดาหตอครั้ง และสอนครั้งละ 6 ชั่วโมง เปนเรื่องที่ไมเหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอนภาษา
เพราะวิชาทักษะทั้งหลายตองใหซึมเขาไปทีละเล็กทีละนอย คาบเวลาสอนควรจะเปน 1.5 ชั่วโมง มีปญหาหลาย
อยาง เห็นวาเนื่องจากจะตองสอนทั้งภาษาจีนดวย และตัวองคความรูเกีย่ วกับ Chinese Study ดวย ควรจะมีอาจารย
ประจําที่จะอยูก ับนักศึกษา

- 49 11. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา เมือ่ อธิการบดีและคณบดีวิทยาลัยสห
วิทยาการก็ยนื ยันแลว และจากการที่ไดอภิปรายไปแลว ตนเองมีความหนักใจเหมือนกับที่คณบดีคณะนิติศาสตร
คณบดีคณะรัฐศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หากเปนเชนนั้น ตองหาคนที่มี spec สอนภาษาจีนจริง ๆ
หากประเด็นปญหาพื้นฐานอยูตรงที่วา ความยากลําบากทีค่ ณะศิลปศาสตร โดยภาควิชาภาษาจีนไปใหบริการ
เหลือเพียง 1 คน และในอนาคตอาจจะไปไมได spec ก็ตองกลับมาเขมขนเหมือนกับที่มีความหวงใยกัน
ประธานกลาววา ควรจะเปนเชนนัน้ แตปญหาคือ จะหาคนเชนนั้นไดหรือไมที่ตอ งการจะไป
อยูศูนยลําปาง ซึ่งเปนปญหาเฉพาะของกรณีการจัดการเรียนการสอน และตองอยูประจําที่ศูนยลําปาง จึงกลายเปน
ตองขอปรับเงื่อนไขวา จบปริญญาตรีก็เพียงพอแลว หรือจบปริญญาโทที่มีประกาศนียบัตรหรือมีประสบการณใน
การสอนทางภาษาจีน ในระยะแรกนี้ก็เพียงพอแลว แตขอเรียนวา มหาวิทยาลัยก็ดูแลเรื่องนี้ และไดแจงคณบดี
วิทยาลัยสหวิทยาการไปแลววา ตองการใหจางอาจารยชาวตางประเทศลักษณะผูเชี่ยวชาญที่เปนคนจีนไปอยูที่
ศูนยลําปาง และไดแจงกับฝายที่เกีย่ วของเอาไวบางแลววา ในระยะตอไป คงปฏิเสธไมไดที่ตองมีอาจารยชาวจีน
ซึ่งไมอยูในสภาพที่เปนอยูคอื เปนพนักงานมหาวิทยาลัย แตจะเปนผูเชีย่ วชาญที่มีสัญญา และไปอยูท ี่ศูนยลําปาง
เห็นวาจะจัดการได แตกรณีนี้กําลังพิจารณาถึงการบรรจุอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรานี้เทานั้น
12. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา เนื่องจากทราบถึงความยากลําบากในการจัดการและการหา
บุคลากร แตเห็นวามาตรฐานของมหาวิทยาลัย ไมตองการใหเปลี่ยนในรูปแบบนี้ นาจะหาได เพียงแตจะตองใช
เวลาในการดําเนินการ โดยตองติดตามหาคนกันบาง ซึ่งทราบดีวา คนทีจ่ ะมาเปนอาจารย ก็หายากอยูแ ลว แมแต
ในคณะรัฐศาสตร แตก็ไมไดแปลวาจะหาไมได ซึ่งการหาไมไดหรือหาดวยความยากลําบาก และไปพิจารณาลด
มาตรฐานลง คือ จบสาขาใดก็ไดทไี่ มใชภาษาจีน และใหมาสอนภาษาจีน จะเปนเรื่องที่แปลกมาก กรณีนี้เปน
มหาวิทยาลัย มิใชโรงเรียนกวดวิชา
13. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา เรื่องนี้ไมขอแสดงความเห็นใน
เรื่องพื้นที่ ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจได แตจะขอเรียนวา ที่ประชุม ก.บ.ม. เมือ่ ประมาณตนปมีกรณีคณะแพทยศาสตรได
เสนอขออนุมัติจางอาจารยแพทยแผนไทย ซึ่งในที่สุดในครั้งนั้นไมไดมีการกําหนดวุฒิปริญญาตรีดานแพทยแผน
ไทย ทานเรียนมาจากที่อื่นและเปนประกาศนียบัตร แตทานมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ในที่สุด ก.บ.ม. ไดให
ความเห็นไปวา ปริญญาตรีและปริญญาโท เทียบใหทานไมได เพราะไมตรงกับสาขา ถึงแมจะเขาใจความจําเปน
ก็ใหจางเปนอาจารยพิเศษ เพราะฉะนัน้ ในกรณีนี้ ถาผลสรุปออกมาวา ใหเลือกจางเปนอาจารยพิเศษ หรือจะเปน
อาจารยประจํา อาจจะตองเพิม่ หลักการที่ชดั เจนวา เปนกรณีของการหาอาจารยไมไดในตางจังหวัด ซึ่งเขาใจวา จะ
ลําบากเหมือนกันในการระบุเชนนั้น ไมไดขัดของในเรื่องตัวบุคคล หลักการทํานองนีไ้ ดเคยไมอนุมตั ิไปแลวครั้ง
หนึ่ง ดังนั้น คงจะตองมีคําอธิบายที่ชัดเจน
14. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในกรณีนี้คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ หากเลือกได
คงจะตองเลือกผูที่จบสาขาภาษาจีนอยูแ ลว ถาไมมี เปดใหยดื หยุนไวเพื่อเลือกคนทีอ่ าจจะไมจบภาษาจีน แตสอน
ภาษาจีนไดดีจริง ๆ ซึ่งตองยอมรับวา จะมีตามกรณีที่คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไดอภิปรายวา มี
ขอยกเวนเชนนั้นจริง ที่ไมไดจบภาษาจีนมาโดยตรง แตสอนได แตหวังวา คงไมถึงขนาดไปรับคนที่ไม

- 50 จบภาษาจีนและสอนภาษาจีนก็ไมคอยดีเทาใด เพราะจําเปนตองรับแลว คงไมถึงกรณีเชนนั้น แตการเปดยืดหยุน
ไว ถามีวิธีปฏิบัติดวยความเขมงวด ไมนาจะเสียหาย
15. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในหลักการคงจะตองยึดถือ แตตอ งหาทางออกตามที่
อธิการบดีกลาวถึงเรื่องการจางชาวตางประเทศเปนทางออกที่หนึ่ง ทางออกที่สองก็คือ ในกรณีเชนนี้ เรื่อง
ผลตอบแทนที่สูงเปนพิเศษ เห็นวามีความจําเปนที่จะตองให แตทางออกอีกทางหนึ่งที่เปนทางระยะสั้น และอยูใน
วิสัยที่นาจะทําไดก็คือ การติดตอกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเชิญอาจารยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมมาสอน เรื่องนี้
เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายแหง จะเปน partner
กัน และไมเปดสอนบางวิชา นักศึกษาไปเรียนขามมหาวิทยาลัยได กรณีนี้ควรจะยึดเปนหลักการเดียวกัน เพราะ
ไมมีทางที่มหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทุกดานได หากมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีลักษณะนี้ มธ. อาจจะสง
นักศึกษาไปเรียนหรือขออาจารยมาสอน เห็นวาเปนการรวมมือที่ตองคิดเรื่องนี้แลว และเปนวิธีที่นา จะแกไข
ปญหาไดมีประสิทธิภาพมากกวาในระยะสั้น
ประธานกลาววา คงเปนวิธีการแกไขปญหา เขาใจวาปญหายังไมชดั เจน ปญหาหลักคือ เรื่อง
การบรรจุคนและบรรจุไมได กรณีที่ศูนยลําปาง การจัดการคงทําไดหลายวิธี ทั้งหาคนจากสถาบันอื่นมาชวยสอน
คําถามคือ อัตรานี้จะดําเนินการอยางไรเพราะยังบรรจุไมไดที่ศูนยลําปาง
16. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา การติดตอกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการเปน
ประจํา และเปนปญหาเชนกันตามที่กลาวมาแลว กรณีคําอธิบายของรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล ตนเองไมได
กลาวถึงคําอธิบายนี้มากอน เพราะเปนที่เขาใจกันวา การที่เขียนเชนนี้ เพือ่ ตองการใหเกิด flexibility แตมิได
หมายความวา จะดําเนินการอยางไมรอบคอบ คณะกรรมการกลั่นกรองอาจารยของวิทยาลัยสหวิทยาการแตงตัง้
ผูทรงคุณวุฒิ และการสอบสัมภาษณหรือดูเงื่อนไขตาง ๆ qualification ของผูสมัคร ก็ทําดวยความจริงจัง ไมเคย
คิดวา จะทํางานเพียงแตใหไดคนมาบรรจุ หากไมเหมาะสม ก็จะไมรับ กรณีอัตราที่เพิ่งผานมา ซึ่งไดรับอัตรากําลัง
ไป มีผูสมัครหลายคน มีการสัมภาษณหลายครั้ง ซึ่งวิทยาลัยไมพอใจ ก็ปฏิเสธไป
17. ประธานกลาววา ในกรณีนี้ขอหารือวา หากจะเพิ่มเติมเงื่อนไขไปอีกขอหนึ่งก็คอื เฉพาะ
เงื่อนไขผูที่จบปริญญาโท ผูที่จบปริญญาตรีดานภาษาจีนเกียรตินยิ ม คงไวเหมือนเดิม แตกรณีปริญญาโท ให
เพิ่มเติมวา “และจบปริญญาตรีในดานทีเ่ กีย่ วของกับภาษาจีน” จะไดมีความมั่นใจมากขึ้น
18. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา เพื่อจะใหมั่นใจวา จะสอนภาษาจีนได นาจะเพิม่ เติมใน
กรณีประสบการณมากกวา 1 ป อาจจะเปน 2 ป หรือ 3 ป ซึ่งจะมีความชัดเจนมากกวา เมื่อเขามาแลว จะสอนได
จริง ๆ มีประสบการณการสอนมาแลวมากกวา 1 ป เพราะการสอนมาเพียง 1 ป อาจจะไมมั่นใจวา จะสอนไดดี แต
ถาเปนคนที่มปี ระสบการณสอนมากกวา 1 ป จะเปน 2 ป หรือ 3 ป หรือ 4 ป หรือเทาใด อาจจะอยูใ นดุลพินจิ ของ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ จะทําใหมั่นใจไดมากขึน้
ประธานกลาววา ถาเชนนั้น มีทางเลือกเพิ่ม ปรับประสบการณเปน 2 ป ในการสอนภาษาจีน
หรือจะไปเพิ่มเติมกรณีปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาษาจีน หากคิดในแงความมั่นใจในเชิงองคกร เห็นวาเอา
ประสบการณ 2 ป นาจะดีกวาการบังคับวา จะตองจบปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาษาจีน เพราะตองการใหมาสอน

- 51 ภาษาจีนโดยตรง โดยปรับเปน “มีประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรการสอนภาษาจีนหรือมีประสบการณในการ
สอนภาษาจีนมาแลวไมนอยกวา 2 ป” ไมทราบวาคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะหาคนไดหรือไม
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา นาจะมีโอกาสไดคนมากขึ้น
19. ประธานกลาววา จะขอใชเกณฑวา ปรับประสบการณใหเปนการสอนภาษาจีนมาแลว 2 ป
สวนที่เหลือคงไวตามเดิม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา หากเปนเชนนั้น ใหเพิ่มเติมทั้ง 2 กรณี
ประธานกลาววา จะทําใหยากขึน้ และผูที่มีโอกาสเชนนี้จะมีนอย กลาวคือ เรียนเกี่ยวกับ
ภาษาจีน และตองมีประสบการณดว ย ไมใชเรื่องภาษาจีน อาจจะเปนวรรณคดีจีน จะมีสาขานี้อยู โอกาสที่จะหา
คนที่ครบเงื่อนไขดังกลาวยาก แตถาไปขยายประสบการณ 2 ป และหากบอกวาตัง้ ใจจะใหมาสอนภาษาจีน ใหมงุ
ไปที่ประสบการณตรงนี้ หากคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องภาษาจีน ไมมี
ขอขัดของ เห็นวาเปนไปได หากมีประสบการณเกีย่ วกับการสอนภาษาจีนมาแลว 2 ป นาจะสอนได จะขอปรับ
เปนเชนนี้
20. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ตนเองไมมีความเห็นเพราะเปนเหตุที่ยัง
ไมเกิดขึน้ แตจะบอกวา หาไมไดกย็ ังไมใช เพียงแตเวลาที่จะกลาวถึง spec เหลานี้ เขียนออกมาเชนนี้ไดลําบาก
หากมองในแงของการเห็นใจผูที่จะตองนําเงื่อนไขที่จะเพิ่มเติมเขาไปปฏิบัติไดจริง ก็เห็นใจและลําบากใจแทน
หากเพิ่มเติมเงือ่ นไขเขาไปมาก จะยิ่งลําบากมากขึ้น แตจะใหถอดทั้งหมดเพื่อใหงายในการปฏิบัติ คงจะไมใช ขอ
เรียนวา วุฒิบตั รหรือประกาศนียบัตร ก็เปนอีกปญหาหนึ่ง ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยูก ับผูมีหนาที่เกีย่ วของตอง
พิจารณา ขณะนี้ออกจาก 3 งานดวยกัน คือ (1) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย (2) ออกจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแหงหนึ่ง ซึ่งมารวมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่ 2 (3) ออกโดยสํานักทดสอบกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศจีน มีคนสมัครสอบกันทาง Internet และหากผานในระดับหนึ่งก็ตองไปสอบจริง
ในสนามสอบ ฉะนั้น จะมีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร 3 แบบ มิใชจะบอกวา จะใหเขียนระบุไปอยางใด แตก็
ตองระมัดระวังดวยวา แมจะมีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ก็มีความแตกตางหลากหลายกัน หากจะใหงายกับ
ผูปฏิบัติ เห็นวาควรจะเพิ่มอยางใดอยางหนึ่ง หากเพิ่มทัง้ 2 กรณี เกรงวาจะลําบาก
21. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา การเพิม่ อยางใดอยางหนึ่งก็ได แตเขาใจวา เงื่อนไขเดิมมี
2 เงื่อนไข ขอเปน 3 เงื่อนไขไดหรือไม คือ (1) ปริญญาตรีดานภาษาจีน (เกียรตินยิ ม) (2) ปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับ
ภาษาจีน บวกปริญญาโท ดานมนุษยศาสตร โดยไมตองมีประสบการณ 2 ป (3) คงไวตามเดิมและเพิ่ม
ประสบการณเปน 2 ป จะไดหรือไม กลาวคือ ไมเอา 2 เงื่อนไขมารวมอยูในเงื่อนไขเดียวกัน แตแบง 2 เงื่อนไขนี้
ออกไปเปน 2 กรณี
ประธานกลาววา นาจะทําได ขอใหฝายบริหารบุคคลไดบันทึกหลักเกณฑนี้ และกําหนด
เปนกติกาคือ กรณีที่เสนอสําหรับปริญญาโท ใหเปลี่ยนเปนมีประสบการณ 2 ป เทานัน้ หรือถาจบปริญญาโท
ตามที่กําหนดไว สาขาใดก็ได และเขียนขอความอยางเดิม แตตองบวกปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาษาจีน เปน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5569 อัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ขั้น 13,450 บาท วิทยาลัยสหวิทยาการ (อัตราตั้งใหม ปงบประมาณ
2550 เพิ่มเติม) จากเดิม “วุฒปิ ริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีความรูดานภาษาจีน
เปนอยางดี หรือมีประสบการณเกีย่ วกับการสอนภาษาจีน” เปน “วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานภาษาจีน
(เกียรตินิยม) หรือปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาษาจีนและปริญญาโท ดานมนุษยศาสตร หรือปริญญาโทดาน
มนุษยศาสตร และมีความรูดา นภาษาจีนเปนอยางดี โดยมีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ดานภาษาจีน ประกอบการ
สมัครหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาจีนเปนระยะเวลา 2 ป”

9.1.4 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตเิ ปลี่ยนเงื่อนไขและจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. เปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5129 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย ขั้น 13,450 บาท จากเดิมเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโทหรือเอกทางบริหาร ธุรกิจหรือบัญชี” เปน “วุฒิ
ปริญญาตรีทางดานการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)” เนื่องจากไดพิจารณาเห็นวาการคัดเลือกเพื่อสรรหาอาจารย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทางดานการบัญชีโดยตรงคอนขางหายาก และ เปนการสรางอาจารยในระดับปริญญาเอก
รองรับการเปดหลักสูตรในระดับ ปริญญาเอกของภาควิชาการบัญชีในอนาคต
2. จาง นายประสาธน จงเจริญกมล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาตรี (ตําแหนงเลขที่ 5129) โดยใหไดรับคาจาง ขั้น 10,990 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2551
เปนตนไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารยไดพจิ ารณาแลว มีความเห็นวา
สมควรจาง แตตองไดรับความเห็นชอบในหลักการจาก ก.บ.ม. และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ขอใหคณะฯ
สงเสริมใหศึกษาตอและยังไมควรมอบหมายงานสอนใหอาจารยที่มีวุฒปิ ริญญาตรี โดยอาจจะทําหนาที่เปนผูชวย
สอนไปกอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนกรณีเฉพาะทางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สามารถเขาใจ
ได แตมีขอสงสัยวา อาจารยที่เปนพนักงานระดับปริญญาตรี เงินเดือนจะปรับขึ้นเปน 10,990 บาท จะเปนเชนนั้น
หรือไม กองการเจาหนาที่มขี อมูลอยางไร เดิมเขาใจวา ประมาณ 9,000 กวาบาท ขณะนี้ปรับขึ้นมาเปน 10,990
บาท หากเพิ่มอีก 4% นาจะยังไมถึง จะตองออกมติวา ใหเปนไปตามบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใหม
2. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา จะตองทําเรื่องขออนุมัติยกเวนการประเมินหรือไม เพราะ
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ความเห็นวา ยังไมควรมอบหมายภาระงานสอน โดยใหทําหนาที่ผูชวยสอนไปพลางกอน
ประธานกลาววา คงเปนเรือ่ งที่มอบหมายใหคณะไปดําเนินการตามเกณฑขนั้ ต่ําของพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหได จะมอบงานรูปแบบใดก็ตาม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5129 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย ขั้น 13,450 บาท จากเดิมเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโทหรือเอกทางบริหารธุรกิจหรือบัญชี” เปน
“วุฒิปริญญาตรีทางดานการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ตามที่เสนอ
2. อนุมัติจาง นายประสาธน จงเจริญกมล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาตรี (ตําแหนงเลขที่ 5129) โดยใหไดรับคาจางตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในปจจุบนั ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2551 เปนตนไป

9.1.5 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอดําเนิน
การดังนี้
1. เปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5265 ตําแหนงอาจารย เดิมขั้น 21,410บาท จากเดิม
เงื่อนไขการจาง “ปริญญาโทหรือเอกทาง Innovation Management” เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางบริหารธุรกิจ”
2. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5406 เดิมขั้นวุฒิปริญญาโท เปน “ปริญญาโทหรือเอก
ทาง Industrial and Labor Relations”
3. จางผูไดรับคัดเลือก จํานวน 2 ราย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
ดังนี้
(1) นายพีรเศรษฐ ชมภูมงิ่ (ตําแหนงเลขที่ 5265) ขั้น 18,310 บาท วุฒิปริญญาเอก
(2) นายจตุรงค นภาธร (ตําแหนงเลขที่ 5406) ขั้น 13,450 บาท วุฒิปริญญาโท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5265 กําหนดเงื่อนไข
การจางตําแหนงเลขที่ 5406 และจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

9.1.6 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
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1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5412 ตําแหนงอาจารย ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญา
โทหรือเอกทาง Art History” และกําหนดคาจางเปนขั้น 18,310 บาท
2. จาง นายวิศรุต พึ่งสุนทร เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (ตําแหนงเลขที่ 5412) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท
ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป ตามเหตุผลความจําเปนทีค่ ณะฯ แจง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา เรื่องนี้เหตุใดจึงมาอยูที่มหาวิทยาลัยเปนเวลานานแลว และเมื่อเสนอใหมีผล
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งผานไปแลว 7 เดือน เปนเรื่องลาชาที่คณะกรรมการกลั่นกรอง หรือ
คณะสงเรื่องมาลาชา
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีนใี้ นระดับปริญญาตรี เกรดคอนขางต่ํา คือ ต่ํากวา 2.5 จะ
ได 2.44 จึงตองมีการขอผลงานทางวิชาการมาชดเชยและนํามาประเมิน ประกอบกับวุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก
รายละเอียดยังไมชัดเจน จึงตองมีการขอหนังสือรับรองวา เปน Full Time หรือ Part Time
ประธานกลาววา สามารถอธิบายไดวา จะลาชาที่มหาวิทยาลัย แตจะมีปญ
 หาอีกทางหนึ่ง เคยเกิด
มาแลวหลายหน ก็คือ สมมติ ก.บ.ม. มีมติวา ไมควรจาง จะทําอยางไรกับคนที่มาสอนหนังสืออยูแลวเกือบ 1 ป
ขอฝากใหผูบริหารระมัดระวังประเด็นนี้ดว ย สมมติยังไมผาน ก.บ.ม. แลวมาทํางานเลย หาก ก.บ.ม. มีมติ
เหมือนกับบางคณะในอดีตทีผ่ านมา ซึ่งมีการถกเถียงกันนานมาก และสุดทายมีมติวา ไมควรจาง กรณีนี้จะไมใช
เรื่องคาจางอยางเดียว จะเปนเรื่องสถานะ เรื่องงานที่ทําอยู เปนอีกหลายเรื่องตามมา ขอฝากผูบริหารไวดว ย แต
เขาใจวากรณีนี้ ที่ประชุมคงจะไมขัดของ เพราะจบปริญญาเอกและสาขาก็ทําใหรูสึกวา คงหาคนไดยากในกรณี
สาขา Art History แตตอไปกรณีที่ก้ํากึ่งเชนนี้ หาก ก.บ.ม. ไมอนุมัติใหจา ง จะเกิดปญหาทางกฎหมายตามมา
ขอใหผูบริหารพยายามหลีกเลี่ยง ใหรอจนกระทั่งที่ประชุมมีมติอนุมัตกิ อน จึงจะใหทํางาน เวนแตมีความจําเปน
จริง ๆ ไมมีใครสอนในสาขานั้นเลย อาจจะเปนอีกเรื่องหนึ่ง ตองมาหารือกันกอนวา อยูในวิสัยที่จะผาน ก.บ.ม.
ไดหรือไม เชน ตองไปหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกอน ใหชวยดูคุณสมบัติกอน เพราะมิฉะนัน้ จะ
เกิดปญหาตามมามาก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5412 และจาง นาย
วิศรุต พึ่งสุนทร เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

9.1.7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอดําเนิน
การดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5154 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาเอก เปน
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2. จาง นายวราวุธ ติยพงศพฒ
ั นา นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 5154) โดยใหไดรับคาจางขั้น
13,450 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2551 ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติงาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5154 และจาง
นายวราวุธ ติยพงศพัฒนา นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

9.1.8 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4375 ตําแหนงอาจารย เดิมขั้น 13,450 บาท คณะ
แพทยศาสตร จากเดิม “ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการแพทย และไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
ปริญญาโททางเภสัชศาสตร” เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางวิทยาศาสตร”
2. จาง น.ส.จุไรรัตน บุญรวบ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 4375) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4375 และจาง น.ส.
จุไรรัตน บุญรวบ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

9.1.9 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4976 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาโท - เอก
เปน “ปริญญาโทหรือเอกทาง Addiction Studies”
2. จาง น.ส.ดรุณี ภูขาว ซึ่งอยูระหวางปฏิบตั ิงานชดใชทนุ ตอที่กระทรวงสาธารณสุข เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาเอก (ตําแหนงเลขที่ 4976) โดยใหไดรับคาจางขัน้
19,210 บาท สูงกวาวุฒิ 1 ขั้น เนื่องจากมีประสบการณในการทํางาน ณ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันทีส่ ําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549) ถึงปจจุบัน

- 56 (วันที่ 18 มีนาคม 2551) เปนเวลา 1 ป 4 เดือน 15 วัน โดยขอนําเงินจากตําแหนงเลขที่ 5045 มาพอกสมทบ จํานวน
900 บาท ตําแหนงเลขที่ 5045 จะมีเงินเหลือ 15,620 บาท
3. อนุมัติให น.ส.ดรุณี ภูขาว นับระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใชทุนตอทีค่ ณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4976 และจาง
น.ส.ดรุณี ภูขาว ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติงานชดใชทุนตอทีก่ ระทรวงสาธารณสุข เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งนับระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใชทนุ ตอที่คณะ
พยาบาลศาสตร มธ. ตามที่เสนอ

9.1.10 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยวิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5137 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ 18,310 บาท เปน
“ปริญญาโทหรือเอกทางสหวิทยาการ”
2. จาง นายพิทยา สุวคันธ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญา
เอก (ตําแหนงเลขที่ 5137) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย ไดพจิ ารณาแลว มีความเห็นวา
สมควรจางเนือ่ งจากมีผลงานทางวิชาการที่ผานการประเมินมาชดเชยผลการศึกษาทีต่ ่ํากวาเกณฑ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5137 และจาง
นายพิทยา สุวคันธ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ
ตามที่เสนอ

9.1.11 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะรัฐศาสตรเสนอขอจาง ศาสตราจารย จาง
ซี เจิ้น เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ คาจางเดือนละ 32,160 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท
มีกําหนด 2 เดือน 16 วัน ตั้งแตวนั ที่ 15 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 กรณีนี้ตองขออนุมัติ
กรมบัญชีกลางกอน เนื่องจากอายุเกิน 60 ปบริบูรณ

- 57 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง ศาสตราจารย จาง ซี เจิ้น เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ตามที่เสนอ

9.1.12 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรเสนอขอจาง นายปติ โพธิวิจิตร
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี โดยใหไดรับคาจางขั้น 12,160 บาท
สูงกวาวุฒิ 2 ขัน้ เนื่องจากมีประสบการณในการทํางานตําแหนงอาจารยประจําที่จางจากงบประมาณคณะ
นิติศาสตร เปนเวลา 1 ป 11 เดือน 6 วัน ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2549 จนถึงปจจุบัน (วันที่ 7 เมษายน 2551) ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารยได
พิจารณาแลวมีความเห็นวาเห็นควรจาง โดยมีขอสังเกตวาสัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาตรีของคณะนิตศิ าสตรสูงถึง
11% อาจสงผลตอการประเมินคุณภาพ
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ความจริงตัวเลขของเปอรเซ็นตอาจารยที่จบปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตรไมไดเพิ่มขึ้น ตั้งแตสมัยที่อธิการบดีเปนคณบดี จํานวนอยูที่ 7 คน โดยตลอด
ประธานกลาววา เนื่องจากไดรับแจงจากรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร วา อาจารยคนนี้
เพิ่งจบปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา จากคณะนิติศาสตร มธ.
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายปติ โพธิวจิ ิตร เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

9.1.13 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติรับโอนขาราชการ สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยวิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอรับโอน นายวัลลภ
ทองออน ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งมีผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีไดเกรดเฉลี่ยสะสม 2.39 ต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด (3.00) มารับราชการ
ในตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 750) โดยขอใชอัตราขาราชการของมหาวิทยาลัย และคืนอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4726) ใหมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการสับเปลี่ยน
กัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย
ไดพิจารณา แลวมีความเห็นวา ไมสมควรจางเพราะมีระดับผลการศึกษาต่ํากวาเกณฑ และไมมีความโดดเดน
ทางดานวิชาการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 58 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองที่เห็นตางจากคณะ และมี
ขอเสนอแลว คงจะเปนประเด็นพิจารณา
2. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ขอใหขอมูลเพิ่มเติม คือ อาจารย วัลลภ ทองออน เปน
อาจารยพิเศษของวิทยาลัยสหวิทยาการประมาณ 5 – 6 ปมาแลว ซึ่งการที่มาเปนอาจารยพิเศษ เกิดจากความขาด
แคลน เมื่อมีอัตรากําลังเปดขึน้ มา เขาก็ขอสมัครเขามาเปนอาจารยประจํา และเมื่อพิจารณาแลว requirement ของ
เขาไมครบ ดังนั้น พยายามทีจ่ ะใหรายละเอียดเกี่ยวกับ requirement วา เขาจะตองทําใหครบ ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่
เห็นความสําคัญอยางยิ่งก็คือ ถึงแมทางหลักสูตรปริญญาตรี จะชี้แจงมาวา ไมวาจะเปนการสอนก็ดี เรื่องงาน
วิชาการของอาจารยก็ดี อาจารยมีครบถวนตามที่ตองการ แตกย็ ังตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นประเมินงานที่
อาจารยเขียนขึน้ มาที่จะทดแทนเกรด เพราะก็มีขอกังขาเชนกันวา ในเรื่องของสถาบันตาง ๆ ที่อาจารยสอนอยู
และที่จบปริญญาตรีและปริญญาโทมา เมื่อพิจารณาจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเชิญมา 3 ทาน ก็ยังไม
พอใจในผลการประเมินครั้งนี้ เกี่ยวกับผลงานของอาจารย ดังนัน้ มติกค็ ือ จะไมรับ
ประธานกลาววา หากที่ประชุมไมขัดของ ใหดําเนินการตามคณะกรรมการกลั่นกรองคือ ยัง
ไมอนุมัติใหบรรจุ แมเบื้องตนจะมีคําขอจากวิทยาลัยมาก็ตาม
3. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา หากวิทยาลัยสหวิทยาการเห็นวา ไมสมควร
จะรับ นาจะถอนเรื่องออกไปกอน จะเหมาะสมกวา
ประธานกลาววา คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการชี้แจงวา เดิมเสนอเรื่องมาตามความตองการของ
สาขาวิชา ตอนที่อยูระหวางการประเมิน แตหลังจากเสนอมาแลว ก็มีผลการประเมิน ซึ่งยังไมนาพอใจ ก็ยงั
พิจารณาไดวา คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการจะใหเปนเรื่องวิทยาลัยขอถอน เพราะเพิ่งทราบผลการประเมินกอนที่
จะเขา ก.บ.ม. หรือจะใหเปนมติ ก.บ.ม. เรื่องที่ไมรับตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ไมทราบวา จะมีเรื่องนี้จะเสนอ เพราะกรณีลาสุดก็คือ
ทางคณะกรรมการกลั่นกรองขอใหวิทยาลัยประเมินผลงานของอาจารยทานนี้ ซึ่งวิทยาลัยประเมินแลวก็ไดผล
ดังที่เสนอในเอกสารประกอบการประชุม จากนั้นก็สงไปใหคณะกรรมการกลั่นกรองและไดรับทราบดวยวาจา
จากคณะกรรมการกลั่นกรองวา ไมผาน ซึ่งตนเองก็ไมแปลกใจ เพราะผลการประเมินบทความ ก็พิสจู นออกมาวา
อาจารยทานนีย้ ังไม qualified ตนเองเมื่อทราบดวยวาจาเชนนั้น ก็เขาใจวาสิ้นสุดแลว เพราะฉะนัน้ กรณีนี้ที่เสนอ
มาในครั้งนี้ ไมทราบกอนวา เหตุใดจึงเขามา ไมเขาใจกระบวนการ
ประธานกลาววา เขาใจวา คณะกรรมการกลั่นกรองเปนอนุกรรมการของ ก.บ.ม. เมื่อดําเนิน
การเรื่องใดเสร็จ ตองนํามารายงาน เพียงแตหารือวา ถาผลตรงกัน คณบดีจะขอถอนเรื่องนี้กลับไป เนื่องจากไมมี
งานเพิ่มเติม หรือจะใหเปนมติตามที่เสนอก็คือ เห็นดวยกับคณะกรรมการกลั่นกรองที่จะไมรับ เนื่องจาก
คุณสมบัติไมครบ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา จะขอถอนเรื่องออกจากวาระ จะเหมาะสมกวา
ประธานกลาววา หากจะถอนเรื่องออก จะไมกระทบกับบุคคลภายนอก เห็นวาขณะนี้ยังมี
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ออกไป โดยไมตองให ก.บ.ม. พิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติใหวทิ ยาลัยสหวิทยาการถอนเรื่อง

9.1.14 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว (งบพิเศษ)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอเรื่อง
การปรับอัตราคาจางลูกจางชัว่ คราว (งบพิเศษ) ดังนี้
1. ปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว (งบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 ตาม
บัญชีอัตราคาจางที่แนบ โดยใหรวมถึงลูกจางชั่วคราว (งบพิเศษ) ที่มหาวิทยาลัยไดจดั สรรงบประมาณในรูป
(Block Grant) ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ดวย
2. การปรับอัตราคาจางลูกจางตามนัยขอ 1 เห็นควรปรับเพิ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตน
ไป เนื่องจากหากปรับยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 อาจกระทบกับหลายหนวยงานที่มวี งเงินงบประมาณไม
เพียงพอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่สงมาถึงมหาวิทยาลัย จะมีเอกสาร
เพิ่มเติมเขียนไวชัดเจน แตตอ งตีความ กระทรวงการคลังหมายความถึง 3 กรณี คือ
(1) นอกจากปรับเงินเดือนขาราชการแลว ขอใหพจิ ารณาปรับลูกจางชั่วคราวของหนวยงาน
ดวย
(2) ขอใหปรับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550
(3) ใหใชเงินของหนวยงาน โดยมีขอความวา สวนราชการตองมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะ
ปรับได
โดยสรุปคือ แจงใหปรับและใหปรับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 รวมทั้งแจงวา มิใหมาขอเงิน
ซึ่งเปนเรื่องที่ลําบาก เขาใจวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็เดือดรอนดวยคาครองชีพและเรื่องตาง ๆ เปนอยางมาก
อาจจะเกิดปญหาความไมเทาเทียมกัน แตประโยคในขอ 3 ซึ่งระบุวาขอใหปรับ แตมใิ หมาขอเงิน ใหหาเงินเอง
และใหปรับตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 ซึ่งเปนที่มาของฝายบริหารบุคคลที่เสนอมาวา เห็นควรใหยอน แตใหยอน
ไปเพียงวันที่ 1 เมษายน 2551 ไมขอใหยอนไปถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ดวยเหตุผลที่วา จะเปนภาระแกหนวยงาน
อยางมาก และเงินอาจจะไมมี ขอหารือที่ประชุมในประเด็นนี้
2. ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา สํานักหอสมุดเปนหนวยงานที่ไมมีรายไดพิเศษ
ขอหารือวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางชวยเหลืออยางไรเกีย่ วกับการปรับคาจางตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2551 ประเด็นที่ 2 สํานักหอสมุดมีลูกจางรายวันอยู ซึ่งจางสูงกวาแรงงานขั้นต่ําปกติ จะจางวันละ 250 บาท
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ประธานกลาววา ในประเด็นที่ 2 เปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองหารือกันตอไปวา ลูกจางราย
วันที่จางสูงกวาอัตราคาแรงขั้นต่ํา จะตองปรับใหหรือไม ในสวนของประเด็นแรกนัน้ มหาวิทยาลัยพยายามหา
เกณฑในการคิด Block Grant ใหสํานักหอสมุดในเกณฑทตี่ างไปจากหนวยงานทั่วไปอยูแลว โดยคํานึงถึงเรื่อง
การเปนหนวยงานที่ไมไดหารายได และไมมชี องทางที่จะมีรายไดของสํานักหอสมุด เขาใจวา ในปหนาอาจจะมี
การปรับเปลี่ยนในทางที่เอื้ออํานวยตอสํานักหอสมุดมากขึ้นในการทีจ่ ะมีเงินไปใชเรื่องบุคลากรใหมากขึ้น กรณีนี้
มหาวิทยาลัยเขาใจ และพยายามหาวิธีชวยเหลือในการคิดสูตร Block Grant อยูแลว จําไดวา ในคณะกรรมการ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ผาน ๆ มาไดพิจารณาเรื่องนีว้ า จะใชสูตรพิเศษสําหรับ
สํานักหอสมุด กรณีนี้มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบในสวนที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มคี นจํานวนมาก
ที่สุด แตลูกจางชั่วคราวตามจํานวนที่หนวยงานแจงมหาวิทยาลัยไว และมหาวิทยาลัยให Block Grant ไปเปนราย
หัว จะเปนภาระของหนวยงานที่จะตองจาย เมื่อคิดแลวจะไมคอยสูงในปนี้ แตในปหนามหาวิทยาลัยจะไป
พิจารณาวิธีคิด Block Grant อีกครั้งวา จะคํานึงถึงการปรับ 4% หรือไม และที่จะกระทบจริง ๆ คือ ในสวนของป
2551 ที่กําลังใชอยู แตจะขอใหยอนหลังตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2551 จะไมยอนหลังไปถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550
เพราะจะมีปญหาในเรื่องงบประมาณของหนวยงาน หากที่ประชุมไมมีขอขัดของ และเห็นความจําเปนในเรื่องนี้
และเขาใจเหตุผลวา เหตุใดจึงไมยอนหลังไปถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 จะไดนําไปแจงใหกับลูกจางของ
มหาวิทยาลัยไดวา ก็คดิ ถึงเขาดวยในสถานการณที่มีปญหาเศรษฐกิจเชนนี้ดว ย
2. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา หนังสือของกระทรวงการคลังที่สงมามี
สถานะเปนอะไร เปนเพียงคําบอกกลาว หรือเปนคําสั่ง หรือเปนอะไร และจะตองทําครบตามนั้นหรือไม
ประธานกลาววา เปนการแจงขาวใหทราบและบอกความเห็นของกระทรวงการคลัง แตก็ไม
ผูกพันหนวยงาน เปนเรื่องของแตละหนวยงานเอง เชน หนวยงานทีไ่ มมีเงินเลย อาจจะบอกวา ปรับไมไดจนกวา
จะมีงบประมาณของปหนา ขอเรียนผูบริหารวา กรณีนี้ยังไมไดรวมถึงลูกจางของโครงการบริการสังคมหรือ
ลูกจางพิเศษทีท่ านจางมาเปนผูชวยวิจยั หรือตําแหนงอืน่ ๆ เปนดุลพินิจของหนวยงานที่จะพิจารณาตามเงินของ
โครงการตาง ๆ กรณีนี้เฉพาะลูกจางชัว่ คราว (งบพิเศษ) ที่แจงอัตราไวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาใจวา มียอดรวม
จํานวน 432 คน 200 กวาคนอยูกับมหาวิทยาลัยสวนกลางอยูแลว อีก 200 กวาคน เปนอัตราที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
ใหหนวยงานตาง ๆ ไปดูแลบริหารเอง โดยให Block Grant ซึ่งก็ไมมาก หนวยงานละ 5 – 7 คน สวนที่ชัดเจนก็คอื
จะไมรวมลูกจางชั่วคราวในโครงการพิเศษตาง ๆ หรือลูกจางโครงการบริการสังคม ซึ่งเปนดุลพินจิ ของแตละ
หนวยงานเอง ถาเปนไปได มหาวิทยาลัยขอใหผูบริหารหนวยงานรับไปพิจารณาวา ควรจะปรับในอัตราที่
ใกลเคียง เพราะเปนคนที่ทํางานอยูในมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน แตกรณีนั้นเปนการจางจากงบประมาณของ
โครงการตามความตองการภายในแตละคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยไมไดเขาไปเกี่ยวของดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว (งบพิเศษ) ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
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9.2 เรื่อง รายงานสรุปรายการงบลงทุนที่ยังไมไดผลการจัดซื้อจัดจาง
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการคลังรายงานผลการจัดซื้อจัดจางที่ยังไมได
ผลสําเร็จ (ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน) จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2551 นั้น งานพัสดุไดจัดทํารายการคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เฉพาะรายการที่ยังไมไดผลสําเร็จ (ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน) โดยแจก
แจงเปนรายการจํานวน งบประมาณ หนวยงานเจาของงบประมาณ และขั้นตอนการดําเนินการ ณ ปจจุบัน ซึ่ง
หนวยงานที่งานพัสดุยังไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดผลสําเร็จ มีสองสวนดังนี้
1. คาครุภัณฑ 1. คณะศิลปกรรมศาสตร
จํานวน 3 รายการ
2. คณะศิลปศาสตร
จํานวน 3 รายการ
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 1 รายการ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 3 รายการ
5. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
จํานวน 37 รายการ
(ทําเรื่องจัดซื้อเปน 2 เรื่อง)
6. คณะทันตแพทยศาสตร
จํานวน 1 รายการ
7. ศูนยสุขศาสตร (สํานักงานอาคารสถานที่)
จํานวน 1 รายการ
8. คณะสาธารณสุขศาสตร
จํานวน 2 รายการ
9. กองคลัง
จํานวน 1 รายการ
10. สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค
จํานวน 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น 19 เรื่อง เงินงบประมาณ 11,821,300 บาท
จากรายการที่ยงั ไมไดผล จํานวน 19 เรื่อง คาดวาจะไดผลสําเร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551
จํานวน 16 เรื่อง และเดือนกรกฎาคม 2551 จํานวน 3 เรื่อง
2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการกอสรางอาคารราชสุดา ระยะที่ 2 งบประมาณ 108 ลานบาท (ผูกพันงบประมาณ 3 ป)
เปดซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 มีผูเสนอราคารายเดียว เสนอราคา 155,646,414.69 บาท คณะ
กรรมการฯ ไดใชวิธีตัดลดงานที่จําเปนนอยออก และใหเสนอราคาหลังตัดลดแบบรูปรายการในวันที่ 6 มิถนุ ายน
2551 ซึ่งจากการพิจารณากับผูเสนอราคา (หางหุนสวนจํากัด บุญรัตนพัฒนา) คาดวาจะสามารถเสนอราคาอยู
ภายในวงเงินงบประมาณได หลังจากนัน้ จะตองสงแบบรูปรายการ รายงานผลการจัดจางใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมตั ิแบบรูปรายการ และอนุมัติเงินประจํางวดใชเวลาประมาณ 30 วัน คาดวาจะลงนามสัญญาจางได
ภายในเดือนกรกฎาคม 2551
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขอชีแ้ จงเพิ่มเติมเกีย่ วกับอาคารราชสุดาวา วันที่ 6

- 62 มิถุนายน 2551 คงจะตัดรายการบางรายการ และนาจะไดผูรับเหมา เพราะหากทํา E-Action แลว ไมมีใครมาเสนอ
ราคา ก็จะตองทําโดยวิธีพิเศษ เพราะมีผูมายื่นเพียงรายเดียว จะพยายามทําใหเสร็จ หากผานกระบวนการนี้ไป คง
เปนเรื่องที่จะตองดําเนินการทําสัญญาใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2551 สวนอีกเรือ่ งหนึ่งเทาที่ดตู ัวเลขแลว
อาจจะเกิดจากการรายงานแลวไมตรงกัน ในรายการที่ 10 ที่เปนรายการการกอสรางของสํานักงานอาคารสถานที่
ศูนยรังสิต เรื่องครุภัณฑและคาที่ดินสิ่งกอสราง ซึ่งในสวนที่ดนิ สิ่งกอสราง จะเห็นตัวเลข 162 ลานบาท และระบุ
วา เบิกจายไปรอยละ 46.71 จะเปนเรื่องการกอสรางอาคาร SC อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร เปนรายการใหญ ซึ่ง
มีความคืบหนาจะรายงานในระเบียบวาระตอไป ในขณะนี้ไดมีการเบิกจายในเฟสที่ 1 เกิน 90% ในเฟสที่ 2 ได
ั ฑ ไดจดั ซื้อจัด
จัดสงเบิกไปแลว 65% ฉะนั้น ตัวเลขควรจะสูงกวาทีน่ ําเสนอมานี้พอสมควร สําหรับในเรื่องครุภณ
จางไปทั้งหมดแลวทุกรายการ
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9.3 เรื่อง การกอสรางอาคาร SC ระยะที่ 5 และการจัดเตรียมครุภัณฑใหทันการเปด
ภาคการศึกษาที่ 1/2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา จะขอรายงานผลการกอสรางอาคาร SC ระยะที่ 5
โดยสรุปดังนี้
1. การกอสรางอาคาร
การกอสรางอาคาร SC ระยะที่ 5 จะทําใหมีหองเรียนเพิ่มขึ้น 50 หอง ดังนี้
(1) หองเรียนขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 32 หอง
(2) หอง Self Access จํานวน 4 หอง
(3) หองเรียนขนาด 150 ที่นั่ง จํานวน 6 หอง
(4) หองเรียนขนาด 200 ที่นั่ง จํานวน 8 หอง
ในการกอสรางประกอบดวย 3 สัญญา ไดแก
สัญญาที่ 1 วงเงิน 123.5 ลานบาทเปนการกอสรางเฉพาะโครงสรางหลัก ระยะเวลากอสรางตั้งแต
วันที่ 16 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 แตไดเรงรัดบริษัทใหกอสรางใหทัน เปดภาคเรียนที่ 1/2551
ปจจุบันสรางได 96.75 % เหลืองานฉาบผนังภายนอกเล็กนอย
สัญญาที่ 2 ประกอบดวย 2 รายการ
รายการที่ 1 ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร วงเงิน 45,968,932 บาท ระยะเวลากอสราง 365
วัน ตั้งแตวนั ที่ 8 มกราคม 2551 – 7 มกราคม 2552 ประกอบดวยระบบหลัก ไดแก ระบบสุขาภิบาล น้ําประปา น้ํา
เสีย ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง
รายการที่ 2 ระบบสถาปตยกรรมภายในวงเงิน 40,531,086 บาท ระยะเวลากอสราง และการเริ่ม
- สิ้นสุดสัญญา เชนเดียวกับรายการที่ 1 ประกอบดวย การกั้นหอง ทําพื้น เพดาน ประตู หนาตาง
ทั้งสองรายการ ดําเนินการได 70.10 % คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2551

- 63 สัญญาที่ 3 การติดตั้ง Chiller วงเงิน 8.34 ลานบาท เปนรายการการจัดซื้อครุภัณฑและติดตั้งบน
หลังคาอาคาร ใกลกับ Chiller ที่มีอยูเดิม ปจจุบันติดตั้งเรียบรอยแลว
การกอสรางในสัญญาที่ 1, 2 และ 3 ดําเนินการในลักษณะคูขนาน ในแตละงวดงาน
ตามงวดงานในสัญญาที่ 1 และ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2551 จะมีหองเรียนของชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
พรอมใช 20 หอง โดยเปนหอง 50 ที่นั่งทั้งหมด ระบบสาธารณูปโภค ทุกระบบใชงานได และวัสดุกอ สรางรอบ
อาคารจะยายออกทั้งหมด งานกอสรางชั้น 3 และ 4 จะเปนงานสถาปตยกรรมและงานระบบที่ยังตองดําเนินการ
ตอ รวมทั้งการเก็บความเรียบรอยของงาน โดยจะไมมีผลตอการใชงานของหองเรียนชั้นที่ 1 และ 2 และจะมี
ระบบความปลอดภัยในการกอสราง มิใหกระทบตอผูใชอาคาร
จากสภาพการกอสรางในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ยังอยูระหวางการทําความสะอาดพืน้ ที่ภายนอก
หองเรียน และการเก็บพื้นทีเ่ พื่อปลูกหญา และอยูระหวางการของบประมาณเพิ่มเติมในการกอสรางทางเชื่อมชั้น
1 ระหวางอาคารเรียนรวมหลังเกา และหลังใหม
ในชวงวันหยุดที่ไมมีการเรียนการสอน บริษัทจะเก็บความเรียบรอยภายในหองเพิ่มเติม
2. การจัดเตรียมครุภัณฑ
มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2551 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประกอบดวย โตะ เกาอี้
โสตทัศนูปกรณประจําทุกหอง ดังนี้
(1) งบประมาณ จํานวน 4,415,600 บาท จัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน
16 หอง เดิม คาดวาจะเริ่มเขาติดตั้งอุปกรณไดตั้งแตตนเดือนพฤษภาคม 2551 แตเนื่องจากบริษัทรอสัญญา จึงจะ
สั่งซื้อของ ทําใหไมสามารถสงของไดทัน สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตไดขอยืม LCD projector จากบริษัท
กอน กําลังอยูระหวางการติดตั้ง อาจมีปญหาติดตั้งไดไมครบหอง
(2) งบประมาณ จํานวน 15,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประจําชั้น3 เปนหองเรียนขนาด
50 ที่นั่ง จํานวน 12 หอง และหองเรียนขนาด 200 ที่นั่ง จํานวน 4 หอง ไดจัดซื้อจัดจางแลว
3. การเตรียมบุคลากร
สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต ไดจัดเตรียมบุคลากรเพิ่มเติมดังนี้
3.1 เจาหนาที่รักษาความสะอาด ไดขออนุมัติจางเพิ่มเติม จํานวน 7 คน เริ่มงานวันที่ 1 มิถุนายน
2551
3.2 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไดขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการจางจํานวน 9 อัตรา
ทั้งนี้ในสวนของชางดูแลระบบอาคารมอบหมายใหบริษัทดูแลอาคารเดิมรับผิดชอบเพิ่มเติม
สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตไดของบประมาณครุภัณฑหองเรียน ในปงบประมาณ 2552
เรียบรอยแลว สําหรับหองเรียนชั้น 4 แตเนือ่ งจากมีหองเรียนเพิ่มเติมอีก 4 หอง (เดิมเปนหอง Self Access จํานวน
8 หอง แตสถาบันภาษาใชงาน 4 หองจึงจัดเปนหองเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง ไดอีก 4 หอง) ยังไมมีครุภณ
ั ฑ สํานักงาน
อาคารสถานที่ศูนยรังสิต จะไดเสนอของบประมาณเพิม่ เติมจากงบประมาณแผนดินป 2552 รวมกับงบประมาณ
ชั้น 4

- 64 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา จะขอเรียนฝากคณบดีและผูบริหาร คงมีอาจารยหลายทานที่บนเรื่องไมมี
LCD หรือยังไมเรียบรอย แตขอเรียนวา ฝายบริหารศูนยรังสิตใชความพยายามอยางยิ่งใหเสร็จกอนสัญญา
2 เดือน ซึ่งปกติเปนไปไมได แตเขาใจวา จําเปนจะตองทําใหได และจะคอย ๆ ดีขึ้นภายในเวลา 1 – 2 สัปดาห
ขางหนา ชวงนี้คงมีปญหาอยูบาง ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยพยายามอยางเต็มที่อยูแลวในการแกไขปญหา ขอยืนยันวา
สภาพจะดีกวาในตอนทีใ่ หนกั ศึกษาปสูงไปศูนยรังสิตในชวงกอน ๆ ตองใชเวลาคอนขางมากในการเตรียมการ
ขณะนีจ้ ริงจังกับเรื่องนี้และเปนเรื่องที่เรงรัดกันอยางมาก เห็นวาจะมีชวงที่ไมสะดวกสั้นมาก จะพยายามดูแลให
เสร็จทัน ขอใหคณบดีทกุ ทานไดชี้แจงกับอาจารยที่เกีย่ วของที่ตองไปใชอาคาร SC ในเฟสนี้ ภายในไมเกิน
1 เดือน ทุกอยางจะเรียบรอยทั้งหมด แตความจริงคือ 2 เดือน กําหนดเวลาตามสัญญาที่ไปเรงใหเสร็จกอน แต
พยายามทําใหเร็วที่สุด
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เมื่อเขาไปในอาคารแลว อาจจะรูสึกวา ไมนาจะ
เปนเชนนี้ นาจะเรียบรอยกวานี้ แตขอรับรองวา ทุกหองใชได ระบบทุกระบบใชได เพียงแตในเรื่องของความ
สะอาด และเรือ่ งของการเก็บงาน เรื่องสี เรื่องตาง ๆ ซึ่งจะเห็นวา เหตุใดอาคารเปนเชนนี้ และตรวจรับมาได
อยางไร ขอเรียนวายังไมไดตรวจรับอาคาร แตขอใชไปกอน ยังไมไดตรวจรับอาคารจนกวาอาคารจะเสร็จ บริษทั
ไดชวยเหลืออยางเต็มที่ เพียงแตมีปญ
 หาในชวงเดือนเมษายน 2551 คนงานหายไป และเมื่อราคาขาวสูงคนงานก็
หายไปมากขึน้ และหาคนเขามาแทน ตองใชวิธีโยกยายจากที่อื่นมาทดแทน
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9.4 เรื่อง การดําเนินงานของโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล รอบ 6 เดือนแรก
ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา จากการดําเนินงานของโครงการบริหารจัดการ
ขยะรีไซเคิล ซึ่งเปดโครงการตั้งแตวนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2549 นั้น ผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนของ
ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551) พบวา ปริมาณขยะรีไซเคิลแยกไดรวม 230.19 ตัน เฉลี่ยเดือน
ละ 38.36 ตัน ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยตอเดือนในป 2550 เฉลี่ยเดือนละ 20.37 ตัน ซึ่งเกิดจากการแยกขยะปลายทางได
มากขึ้น เมื่อคํานวณคากาซเรือนกระจก ในปงบประมาณ 2550 มีคาลดลง 182.073 ตัน
อยางไรก็ตาม จากขอมูลปริมาณขยะที่แยกจากตนทางคือ หนวยงานตาง ๆ และจากที่เอกชนแยก
จากปลายทางที่โรงคัดขยะ พบวามีปริมาณใกลเคียงกันมาก และจากการสังเกตขยะที่มาจากถังแตละประเภท
พบวามีขยะทีค่ ลายคลึงกัน ซึ่งแสดงถึง การทิ้งขยะที่ยังไมถูกตองตามประเภทของถัง หรือในหนวยงาน อาจไมมี
การจัดประเภทของถังใหเพียงพอในแตละตําแหนง
ในสวนของการใชบรรจุภัณฑชานออยแทนโฟม รานคาและผูซื้ออาหารจากรานอาหารใหความ
รวมมือดวยดี อยางไรก็ตามยังมีภาชนะโฟมไปจากหนวยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดวาเกิดจากการสั่งอาหาร

- 65 จากรานคาภายนอกในงานเลี้ยงตาง ๆ
ในปการศึกษา 2551 โครงการบริหารจัดการขยะไดรณรงคโดยการแจกที่คั่นหนังสือแสดง
วิธีการแยกขยะแตละประเภท จํานวน 3,500 ชิ้น เพื่อแจกนักศึกษาในงานรับเพื่อนใหม และจะเปดโครงการ
“คุณทําดี” โดย จะสังเกตการทิ้งขยะของบุคลากร และนักศึกษาที่ทิ้งขยะถูกประเภทของถัง สัปดาหละประมาณ
3 คน และรวบรวมจับสลากในตนเดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน 2551 โดยมีรางวัลเปนจักรยาน 1 รางวัล ใน
การจับสลากแตละครั้ง รางวัลไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการผลิตบรรจุภัณฑเพือ่ สิ่งแวดลอม
โครงการบริหารจัดการขยะขอความรวมมือจากคณะและหนวยงานดังนี้
1. จัดหาและจัดวางถังขยะใหเพียงพอและรณรงคภายในหนวยงาน เพือ่ แยกขยะใหถกู ตองมาก
ขึ้น โครงการจะทํา sticker ใหกับหนวยงาน เพื่อใหใช sticker ที่ เหมือนกัน
2. ในกรณีที่จดั อาหารในหนวยงาน ซึ่งอาจเปนหนวยงานจัดหรือนักศึกษาจัด ขอใหใชภาชนะ
ชานออย ถาเปนรานอาหารจากภายนอก สามารถติดตอเรื่องการสั่งซื้อภาชนะชานออยไดที่ งานบริหารสํานักงาน
และสวัสดิการ กองงานศูนยรังสิต อาคารโดมบริหาร ชั้น 2 ขอใหสงลวงหนาประมาณ 1 สัปดาห
3. กรณีของคณะที่พบมากทีส่ ุด ปหนากระดาษพบมากทีส่ ุด นักศึกษาทิง้ ไวตามหองตาง ๆ และ
รองลงมาก็เปนพลาสติก และขณะนี้เราเริ่มเก็บกลอง เครือ่ งดื่ม กลองน้าํ ผลไม แลวก็ขาย แมวาจะราคาถูก แตก็
ชวยลดขยะลงไปไดเยอะมาก จะไดในแตละเดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ผูบริหารหลายทานอาจจะไมทราบวา ปจจุบันนี้ขยะที่ศูนยรังสิตเดือนละ 38
ตัน วันละ 1 ตันกวา และปทแี่ ลวหลังจากศูนยรังสิตจัดทําโครงการนี้แลวเก็บเงินได 1 ลานกวาบาท จากการขาย
ขยะ ก็แบงใหหนวยงานไป 90% หนวยงานของทุกทานที่ศูนยรังสิตมีสวนแบงไปแลว ผูบริหารอาจจะไมทราบ
แตหนวยงานไดรับสวนแบงนี้ไป ขอใหมีถงั ขยะเพิ่มขึน้ ทุกหนวยงานไดสวนแบงไปแลว ขอใหทาํ ถังขยะเพิ่มขึน้
ดวย เรื่องนี้จะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยในระยะยาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

9.5 เรื่อง การแกไขปญหาเนื่องจากหอพัก TU DOME เสร็จไมทันตามกําหนด
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา ตามที่บริษัท เอกคาไทย และ บริษัท กิจการรวมคา
พีซีซี จํากัด ไดรวมกันกอสรางหอพัก TU DOME Residential Complex ซึ่งประกอบดวยอาคาร Service
apartment 1 หลัง หอพัก 3 หลัง( อาคาร โดม 1-3) โดยเริ่มดําเนินการเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 (ไมรวมการ
กอสรางฐานรากที่กอสรางไวแลวโดยบริษทั เอกคาไทย) มีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาจางวันที่ 30 เมษายน 2551
และมีการขยายเวลาอีกจนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 นัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมตรวจสอบการกอสรางโครงการฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อติดตามการกอสรางหอพัก โดยมีรอง
อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต เปนประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดมีการประชุมติดตามงานอยาง
สม่ําเสมอ โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และไดเขาตรวจเยี่ยมสถานที่กอสรางหลายครั้ง ในเดือนพฤษภาคม
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แลวเสร็จเฉพาะ 1 Tower และเตรียมการสงมอบอาคารในสวนที่เสร็จ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 จํานวน 1 หลัง
(โดม 2) และสงมอบ อาคาร โดม 3 1 Tower ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2551
ในการบริหารจัดการหอพัก สํานักงานจัดการทรัพยสินเปนผูบริหารหอพัก โดยไมรวมสวน
รานคา สํานักงานจัดการทรัพยสินไดดําเนินการในการรับจองหองพักดวยความเห็นชอบของกองทุน ING ซึ่งจะ
เปนผูวาจาง และดวยคํายืนยันของบริษัทกอสรางในการกอสรางใหเสร็จทันกําหนดเวลา มีนักศึกษาเกาจอง
หองพักไวลวงหนาตั้งแตกอนปดภาคเรียน 2/2550 จํานวน 405หอง เปนชาย 211 หอง (456 คน) หญิง 194 หอง
(427คน)
ในชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2551 คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดไปตรวจดูความเรียบรอย
ของอาคาร และมีความเห็นวา ถึงแมตัวหองพักจะสามารถเขาพักอาศัยได แตในสวนสภาพพื้นที่อาคารโดยรอบยัง
ดําเนินการไมเรียบรอยและไมสะดวกในการเขาพัก จึงเห็นสมควรเลื่อนกําหนดวันเขาพักของนักศึกษาเกาผูจอง
หองพักไวแลว เปนดังนี้
1. ผูจองหองพัก โดม 2 (หอหญิง) เขาพักไดตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
2. ผูจองหองพัก โดม 3 (หอชาย) Tower 1 (โซนฝงตะวันออก ดานตรงขาม Service Apartment)
เขาพักไดตั้งแตวันที่ 20 มิถนุ ายน 2551 เปนตนไป
สวนนักศึกษาที่จองหองพักในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2551 ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษา ที่ไมได
รับสิทธิการเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 319 หอง (693 คน) แยกเปนชาย 50 หอง (82 คน) หญิง
269 หอง (611 คน) สํานักงานจัดการทรัพยสินไดกาํ หนดใหเขาพักในหอพักเพิ่มเติมในหอโดม 2 โดม 3 Tower 1
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 และหอพักทีจ่ ะเขาพักไดในวันที่ 1 กรกฏาคม 2551 ไดแก
1. อาคารโดม 1 (หอหญิง)
2. อาคารโดม 3 Tower 2 (โซนฝงตะวันตก ดานตรงขามเรือนปทุม)
ในการบรรเทาความเดือดรอนและความไมสะดวกของนักศึกษาเกา จํานวน 883 คน ซึ่งไม
สามารถเขาพักไดในเดือนมิถุนายน 2551 ตามกําหนด สํานักงานฯ ดวยความเห็นชอบของบริษัทกอสราง ได
ดําเนินการดังนี้
1. จายคืนคาเชาในเดือนแรก จํานวน 5,400 บาท ใหกับนักศึกษาทุกคนและลดราคาหองพัก
เชาเหลือ 4,500 บาทตอเดือนในเทอมแรก
2. จัดหาหอพักอาคาร D1 สําหรับนักศึกษาหญิงจํานวน 130 หอง (378 คน) หอพักหลวงศิริ
จํานวน 73 หอง (219 คน) และหอพักหลวงศิริ สําหรับนักศึกษาชาย 137 หอง ( 411 คน) / แยกอาคาร
3. นักศึกษาทีม่ ีความประสงคจะเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ขอเขาพักเปนคนที่ 3 หรือ
คนที่ 5 (หรือ 6 ในโซน B) โดยที่เจาของหองพักใหความยินยอม
สํานักงานจัดการทรัพยสินจะจายสวนลดคาเชาหองพักใหกับนักศึกษาเจาของหองพักจํานวน
2,000 บาท ตอนักศึกษา 1 คน ที่เขาพัก

- 67 ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัท กิจการรวมคา พีซีซี จํากัด เปนผูรับผิดชอบ
จากการดําเนินการ พบวานักศึกษาสวนใหญเขาพักในหอพักที่จัดใหและมีนักศึกษาเกาที่ยกเลิก
การจอง 5 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ในสวนที่เปนประเด็นคือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาประมาณ 11,000
เตียงในหอพักศูนยรังสิต หอพักใหมที่จะสรางขึ้นเปนอาคารขนาด 9 ชั้น 4 หลังใหญ ๆ จะมีเตียงเพิม่ ขึ้นอีก 5,000
เตียง ปญหาทัง้ หมดเกิดจากการที่บริษัทคูสัญญาไมสามารถกอสรางหอพักใหเสร็จทันวันเปดเทอมได ขณะนี้ได
กําหนดกันทีไ่ มเกิน 20 วัน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 จะตองเรียบรอย และสงใหได มหาวิทยาลัยก็มีหนาที่
จัดการใหไดสาํ หรับ 20 วันทีเ่ หลืออยู ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต รายงานไปวา ใครก็ตามที่จอง
เอาไวใน 5,000 เตียงนัน้ ความจริงมีนักศึกษาจองไวจริง ๆ ประมาณ 700 กวาหอง ซึ่งก็ประมาณ 1,000 คน ที่จอง
เอาไว มหาวิทยาลัยไดแจงวา (1) จะไมเก็บคาเชาเดือนแรก และลดคาเชาในเดือนตอไปให (2) นักศึกษาเหลานี้จะ
หาที่พักให เตรียมหองเอาไวเกือบ 400 หอง ในหอพักของมหาวิทยาลัยและหอพักเอกชนขางนอก จะจัดทีพ่ ักให
อยูฟรีในระหวางนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 หรือหากใครแจงวาไมตองการเขาไปอยูหองใหม เพราะตองอยู
3 คน ตองการจะไปอยูกับเพือ่ นที่รูจักกัน มหาวิทยาลัยก็แจงวา นักศึกษาที่อยูหอพัก 2 คน หากรับคนนี้เขาไปเปน
คนที่ 3 อยูเปนเวลาไมเกิน 20 วัน จะลดคาเชาให 2,000 บาท คาเชาเดิมซึ่งมีอยูเดือนละ 3,000 บาท จะเก็บเพียง
1,000 บาทเทานั้น แตละคนก็รับไปคนละ 1,000 บาท เปนคารับภาระของคนที่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทจายใหทั้งหมด
ขอยืนยันวา จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ปญหาที่เกิดขึน้ คือ มีนักศึกษาป 1 เขามามากและทุกคนก็
ตองการไดหอเอเชี่ยนเกมส และเมื่อไมได หอพักนีย้ ังไมเสร็จและดูแลวก็ไมนาเขาไปอยู ไมตองการจอง เนื่องจาก
อยูระหวางกอสราง และตนเองไดเขาไปดูการกอสรางหลายครั้งแลว ขอยืนยันวา นาจะเสร็จทันในวันที่ 20
มิถุนายน 2551 อยางนอยทีส่ ุด 2 อาคาร ซึ่งจะเอามาแกไขปญหาเฉพาะหนา นาจะมีประมาณ 800 หองจากทั้งหมด
1,200 หอง .ซึ่งจะจัดการได ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา เปนปญหาชั่วคราวเทานั้น ใน 20 วัน ซึ่งมีคนไมพอใจวา
เหตุใดจองหอพักแลวไมไดอยู มหาวิทยาลัยไมจัดให เพราะสรางไมเสร็จ จะสรางเสร็จในสายตาของผูกอสราง
มหาวิทยาลัยบอกวา ทางเขาบริเวณโดยรอบหรือระบบการเดินของนักศึกษาเขาไปยังไมดี เพราะในอาคารยังมีการ
กอสรางอยูดวย จึงไมรับจนกวาจะถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งไดกําหนดไปวา ตองเสร็จ และบรรยากาศ
สภาพแวดลอมจะตองอยูใ นลักษณะที่ผูปกครองมาเห็นแลวจะสบายใจได ถามีปญหา ขอใหผูบริหารชี้แจงใน
ประเด็นนี้วา เปนปญหาของ 20 วันเทานั้น จะเปน 20 วันที่สําคัญโดยเฉพาะนักศึกษาป 1 ที่ผูปกครองเปนหวง
อยางยิ่ง มหาวิทยาลัยจะพยายามดูแลโดยใช 300 กวาหองที่มีอยู เพียงแตตองอยู 3 คนชั่วคราวไปกอน และเมื่อถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2551 จะดูแลการขนยายทุกอยางให จะหารถมาจะหาคนมาชวยขนใหเสร็จ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในสวนที่เสร็จคือ สวนหอพัก สวนของแตละหลัง
จะมีพลาซาอยูช ั้นลาง และในอนาคตจะสรางทางเชื่อมตอกันทุกหลัง สวนนี้ไมอยูในสวนที่จะตองเสร็จ แตเปน
สวนที่มีการขายพื้นที่ไดทั้งหมดแลว และแตละบริษัทที่เขามาในพลาซา จะตองกอสรางเอง จะเปนที่เปลาโลง
แลวแตบริษัทที่ขายพื้นที่ไปจะเขามา จะเห็นภาพการกั้นชั้น 1 และชั้น 2 อยู ซึ่งไมไดหมายความวา หอพักไมเสร็จ
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เหมือนรานคาในหอพัก แตเปนพลาซาที่ดีตามที่เสนอแบบมา จึงขอแจงใหผูบริหารทราบไวกอน
ประธานกลาววา แตละหอพักมีทางเขาของตัวเองกวางประมาณ 5 เมตร ซึ่งเสร็จแลว แตถัดจาก
ทางเขาเปนพืน้ ที่วางสูงมาก จะเปนศูนยการคาที่ดี ซึ่งจะตองมีการตกแตงหรือปรับปรุงตลอดในระหวางนี้ ไมได
หมายความวาไมเสร็จ แตจะมีการกั้นพืน้ ทีอ่ อกไป เตรียมทําเปนรานคา รานอาหาร ธนาคาร ขอฝากผูบริหาร
ผูปกครองอาจจะสอบถามวา เหตุใดไมเสร็จ ความจริงจะพูดถึงทางเขาและบริเวณโดยรอบ แตไมเกีย่ วกับโซนที่
เปนสวนศูนยการคา ซึ่งจะแยกออกมา จะมีการปดกั้นเฉพาะเหมือนเวลาเขาหาง จะเปนเชนนัน้ ไมไดหมายความ
วา อาคารจะไมเสร็จ ความจริงเสร็จทั้งหมดแลว แตทางเขายังไมดี จึงไมยอมใหเขาไปเทานั้น
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9.6 เรื่อง Early Retire ของขาราชการ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา กรณีนโยบายที่จะมีการ Early Retire ของ
ขาราชการ ไมทราบดําเนินการไปอยางไรแลว เพราะคนที่ยื่นเรื่องไปตองการจะทราบผล
ประธานกลาววา จะนําเสนอในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งตอไป
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9.7 เรื่อง เงินเพิ่มคาครองชีพ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครแถลงวาขอสอบถามเรื่องเงินคาครองชีพที่ชวยขาราชการ
ชั้นผูนอยและลูกจางประจํานั้น ลูกจางงบพิเศษจะไมมีสทิ ธิไดรับ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดสรรในสวนนีใ้ ห
หรือไม เพราะเปนผูที่มีรายไดนอย
ประธาน กลาววา ในเรื่องนีฝ้ ายบริหารบุคคลตรวจสอบแลว ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยยังไมไดรับ
เรื่องอยางเปนทางการ นอกจากขาวและหนังสือเวียนของมติ ครม. วา จะใหเพิ่ม เกณฑจะเพิ่มอยางไร และได
ตรวจสอบแลว ปรากฏวา มธ. แมกระทั่งกอนหนานี้ ไมเคยจายเงินคาครองชีพ เพราะถือวาจายอยางอื่น มีเงิน
ประจําตําแหนง เงินเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนัน้ คนที่มีรายไดนอย จะไดเงินเพิ่ม 800 บาท หรือ 1,200 บาท ของ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ กอนหนานี้ มหาวิทยาลัยก็ไมไดจายเงินเพิ่มคาครองชีพอยูแลว แตเรื่องอยาง
เปนทางการที่เปนมติ ครม. ยังไมมา เมื่อมาแลวมีรายละเอียดวา จะใหเพิม่ อยางไร ในอัตราเทาใด จายเมื่อใด จะ
นํามาหารือใน ก.บ.ม. อีกครั้งวา มหาวิทยาลัยจะจายหรือไม และกรณีทจี่ ายนัน้ มากกวาสวนนี้อยูแ ลวหรือไม
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เลิกประชุมเวลา 17.35 น.
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