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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2552
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2552
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชัน้ สาม
-------------------------

ผูมาประชุม
U

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. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
6. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
9. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑรู ชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร เตชกานนท แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ศักดิ์ชยั
เลิศพานิชพันธุ แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
15. อาจารย ดร.พจนา
ธูปแกว
แทนคณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว เจริญพรสุข แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา มิตรเอม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จักรชัย จึงธีรพานิช แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
20. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
23. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

-224. นายจีระวิทย
บุตรศรี
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. อาจารย ดร.สสิธร
เทพตระการพร แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
26. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
27. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
28. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
29. นางสาวระพีพร
วงศเหรีญญทอง แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
30. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
31. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
32. ผูชวยศาสตราจารย วันชัย ขันตี
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
34. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
35. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต แทนผูอํานวยการสถาบันภาษา
37. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
38. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
40. นางสาวสมสุนีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
41. ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ วงศสุวานิช แทนประธานสภาจารย
42. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
44. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
45. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
46. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
47. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
48. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
U

1. รองศาสตราจารย ดร.เดชา
2. อาจารย ธีรยุทธ

สังขวรรณ
บุญมี

รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปาง
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย

-33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช

ศุภชลาศัย

ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ
แหง มธ.

ผูเขารวมประชุม
U

1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
อัศวเพิ่มพูนผล
2. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
สําราญเวทย
3. รองศาสตราจารย ดร.ลักขณา หลอตระกูล
4. รองศาสตราจารย ดร.กิตติพัฒน อุโฆษกิจ
5. อาจารย ดร.ยงศักดิ์
ขจรผดุงกิตติ
6. อาจารย ดร.สุกัลยา
อุทัยคง
7. นายสมพงษ
กันบุญ
8. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
9. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
10. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต
11. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
12. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
13. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
14. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
15. นางสาวมยุลี
สุดสระ
16. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
17. นายอดิศร
เพชรคุม

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
U

ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดการงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
U

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่ ก.พ.ร. เสนอวา
ในการจัดงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หากดูตามกรอบเวลา ในปลายป 2553 มธ. จะเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐดวย จะใหมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการวางระบบ
ประเมินผลและจัดสรรงบประมาณ และกําหนดใหมหี นวยงานภายในสํานักงบประมาณทําหนาที่เปนเลขานุการ
มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการตัวแทนหนวยงานตาง ๆ คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ประเมินผลประเมิน

-4ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และจัดทําขอเสนอในการจัดงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ แตละแหงในลักษณะเปน Block Grant จะไมใชระบบการ Defend งบประมาณตามทีผ่ านมาหรือ
ที่เปนอยูในปจจุบัน ขอที่นาสนใจคือ คณะรัฐมนตรีมีมติวา หากแนวทางนี้ดําเนินการแลวเปนผลสําเร็จในสวน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะใชแนวทางนี้สําหรับมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนสวนราชการในลําดับตอไปดวย โดยจะ
ใหคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรรงบประมาณชุดนี้เปนผูดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบจัดทํา
งบประมาณ Defend งบประมาณของมหาวิทยาลัย และเขาไป Defend ในคณะกรรมาธิการงบประมาณดวย โดย
อาศัยผลจากการประเมินประสิทธิภาพของแตละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกที่จะ
ทําหนาที่เปนผูดูแลกํากับในเรื่องนี้ เปนเรื่องใหมที่ขอแจงใหที่ประชุมทราบแนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้
ในชั้นนีเ้ ปนมติคณะรัฐมนตรีแลว และใชปฏิบัติกันทุกมหาวิทยาลัยในกํากับกอน ตอไปจะนํามาใชกับ
มหาวิทยาลัยในระบบราชการ หรือมิฉะนั้น เมื่อ มธ. จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ จะไปอยูในระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณทํานองเดียวกันนี้

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับงานศึกษาการเชื่อมตอระบบรถไฟชานเมือง
กับชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณ มธ. ศูนยรังสิต) ดวยระบบขนสงมวลชน
U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
ขอใหมีผูแทนของ มธ. เปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับงานศึกษาการเชื่อมตอระบบรถไฟชานเมืองกับ
ชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณ มธ. ศูนยรังสิต) ดวยระบบขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในเรือ่ งนี้ แตประเด็นคือ หนังสือที่แจงมาจะ
เปนหนังสือทางการฉบับแรกที่แจงมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วของเรื่องนีไ้ ปยัง มธ. ซึ่งแจงวาคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 มีมติอนุมัติในหลักการใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนิน
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ – รังสิต และหากมีวงเงินงบประมาณเหลือจากการประกวด
ราคาหรือการจัดทําราคากลาง อนุมัติใหตอ ขยายโครงการชวงรังสิต – มธ. ศูนยรังสิต ภายใตกรอบวงเงิน 3,886
ลานบาท เปนลําดับแรก และมอบหมายให สนข. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษา
ธิการ จัดทําแนวทางและแผนการเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนเมืองมหาวิทยาลัยบริเวณรังสิต ใหสอดคลองกับ
การดําเนินการตอขยายระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงรังสิต – มธ. ศูนยรังสิต เรื่องนี้ในทางเทคนิคมี
กรรมการมหาวิทยาลัยไปดูแล กรณีนี้เปนหนังสือที่เปนทางการฉบับแรกถึง มธ. ที่ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนี้ตามที่เคยทราบมากอนแลว และขณะนี้การรถไฟแหงประเทศไทยวางแผนวา ในปลายป 2552 จะสามารถ
ออก TOR และดําเนินการประกวดราคาได เพราะเงินกูโ ครงการนี้ซึ่งมีประมาณ 7 หมื่นลานบาท สวนตอขยาย
3 พันกวาลานบาทเทานั้น โครงการจริงประมาณ 7 หมืน่ กวาลานบาทนั้นไดรับอนุมตั ิหรือความเห็นชอบจาก
เจบิต ซึ่งเปนแหลงเงินกูของรัฐบาลไทยในโครงการนี้เรียบรอยแลว และในปฏิทินการบริหารจัดการนั้น
การรถไฟแหงประเทศไทยจะออก TOR และดําเนินการประกวดราคาในปลายป 2552 กําหนดเวลาโครงการ
ประมาณ 4 - 5 ป ตองติดตามวา โครงการประมาณ 7 หมืน่ กวาลานบาทนั้นจะสามารถครอบคลุมงบประมาณ

-53.8 พันลานบาท ที่จะเขามาที่ มธ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติวา หากไปไดกใ็ หไปเปนลําดับแรกไดหรือไม

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
U

รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดมีการระบาดของ
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 มาชวงหนึ่ง และชวงเดือนมิถุนายน 2552 ไดพยายามปองกันผูที่อาจจะนํา
เชื้อโรคเขามาจากตางประเทศ แตปจจุบนั สถานการณไดเปลี่ยนไปมากแลว เปนโรคภายในประเทศ และพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยมีความเสีย่ ง โดยเฉพาะพื้นที่ศูนยรังสิต ซึ่งเปนทั้งบานและสถานที่เรียน การดําเนินการที่เหมาะ
กับสถานการณคือ การปองกันการแพรกระจายเชื้อจากผูท ี่ติดเชื้อและปองกันผูที่เสี่ยง ไดมีการจัดประชุมผูที่
เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ไดแนวปฏิบัติออกมา และไดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันศุกรที่ 17
กรกฎาคม 2552 มีผูเขาประชุมจากเกือบทุกหนวยงานจํานวน 82 คน ในประเด็นทีจ่ ะนําเสนอที่ประชุมเรื่องแรก
คือ ที่จะปองกันอยางไร และกลุมเปาหมายคือกลุมนักศึกษา ซึ่งเวียนกันเรียนในหลาย ๆ หองเรียนในแตละวัน มี
โอกาสที่จะแพรกันไดมาก มีการปรับประกาศเปนครั้งที่ 3 และประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 โดยเนนใหผู
ที่เปนหวัดใสหนากากอนามัย และทุกคนควรจะหลีกเลีย่ งการสัมผัสวัตถุสิ่งของที่มีโอกาสปนเปอนสูง ใหลาง
มือหลังสัมผัส และใหนําผาเช็ดมือออกจากหองน้ําทุกหองในศูนยรังสิตที่อยูในพื้นทีส่ วนกลาง และขอใหผูที่
เปนโรคไดปดปากปดจมูก ใหไปรักษา และคนที่มีโรคประจําตัวควรจะใสหนากากอนามัยเมื่ออยูในพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งเปนหลักการปองกันโดยทัว่ ไป ในสวนของมหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมหนากากอนามัยไวตามจุดที่
ไดระบุในเอกสารคือ งานอนามัย อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร อาคาร บร.1 อาคารปยชาติ ในหมูบา นและหอ
ผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
ในเรื่องของเจลลางมือไดตดิ ตั้งไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ประมาณ 30 กวาจุดอาคารเรียน
ทั้งหมดที่อยูใ นความรับผิดชอบของศูนยรังสิต ไดแก อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร อาคาร บร.1 อาคารปยชาติ
หองสมุดทุกแหง และหองของ สปข. โดยจัดหาเจลลางมือใหเพียงพอในระยะเวลา 1 เดือน หากยังระบาดไป
เรื่อย ๆ จะซื้อเพิ่มเติม ขณะนีม้ ีแหลงซื้อใหมคือ คณะวิศวกรรมศาสตรจะผลิตเอง จะมีราคาถูกลง
สวนของแนวปฏิบัติ ในกรณีที่ไปงานอนามัย จะคัดกรองใหวา ควรไปโรงพยาบาลฯ หรือไม
แตหากไปโรงพยาบาลฯ ก็จะไดรับการคัดกรองเบื้องตน หากเขาเกณฑกลุมเสี่ยง โรงพยาบาลฯ จะตรวจเชื้อโรค
เบื้องตนจนถึงชวงหนึ่งโรงพยาบาลฯ จะไมตรวจแลว เพราะหากกระจายมาก การตรวจก็คงไมมีประโยชน คงดู
ที่อาการและความจําเปนที่จะตองใหยาตานไวรัสหรือไม แตกรณีนี้เปนแผนที่ทําเมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 หาก
ผลตรวจเบื้องตนเปนบวก จะสงตรวจเพิ่มเติม หากอาการรุนแรงก็จะ Admit ถาไมรุนแรงก็รักษาตามอาการและ
แพทยจะพิจารณาใหยาตานไวรัส การใหยาตานไวรัสจะใหกับกลุมที่เสีย่ งตอการเปนโรครุนแรงคือ เด็ก ผูสูงอายุ
ผูที่มีโรคประจําตัว ผูที่ตั้งครรภ แพทยจะใหหยุดเรียนหรือหยุดทํางาน 7 วัน และพยาบาลที่อยูในหนวยควบคุม
โรคจะตองแจงมาที่งานอนามัยของมหาวิทยาลัย งานอนามัยจะตองแจงคณบดีตน สังกัด หรือแจงหนวยงานตน
สังกัดเพื่อติดตามหรือใหหยุดไป และแจงไปที่ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน เพื่อตรวจสอบวา นักศึกษาพักอยู
หรือไม หากนักศึกษาพักอยู ก็จําเปนตองแยก จะหาหองให หากไมไดพักในหอพักก็จะให

-6กลับบาน งานอนามัยมีหนาที่ติดตามทางโทรศัพทวา นักศึกษาอยูทใี่ ด และอาการเปนอยางไร สวนที่ไมใชกลุม
เสี่ยง แพทยจะรักษาไปตามอาการ หากผลตรวจเปนลบก็รกั ษาไปตามอาการ แตตอไปคงไมพิจารณาวา ติดเชื้อ
อะไร ถารุนแรงคงใหยาตานไวรัส ซึ่งเปนสิ่งที่ไดหารือกัน การใหยาตานไวรัสไมไดใหกับทุกคนเพราะ
ยาตานไวรัส ไมสามารถไปซื้อเองได ตองนํามาจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลฯ ไดรับมาในจํานวน
จํากัด
สวนเรื่องของการประชาสัมพันธ ไดหารือกับผูรับผิดชอบและใหแตละสวนไปดูแล ซึ่งงาน
ประชาสัมพันธไดทําแผนแลว และจากขอมูลเรื่องผูติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม
2552 มีผูติดเชื้อซึ่งไปที่โรงพยาบาลฯ และตรวจแลววาเปนไขหวัดใหญสายพันธุใหมจํานวน 9 คน ไดทําการ
รักษาแลว ผูตดิ เชื้อที่พบครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการดังนี้
1. ประธานกลาววา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ รายงานวา มี Positive Case 40 กวารายที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ในขณะนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ แยกวอรดสําหรับผูปวยไขหวัดออกมาตางหาก
เอาไวที่ OPD นอกเวลา แตละเวลาจะมีผูปว ยประมาณ 100-200 คน ตลอดเวลา และเปนเรื่องความตื่นตระหนก
ของประชาชนดวย จนกระทัง่ ตองแยกวอรดออกมาเฉพาะเพื่อไมใหสัมผัสกับผูปวยทัว่ ไป เปนมาตรการเชิง
ปองกัน สําหรับผูใดที่รูสึกวา กําลังจะไมสบายหรือไปในพื้นที่ที่มีปญหา มหาวิทยาลัยมีหนากากแจกใหที่
งานอนามัยหรือที่อาคารเรียนรวมสังคมศาสตรที่ศูนยประสานงานของอาคาร หากอาจารยทานใดประสงคจะรับ
หนากากอนามัยก็เชิญได สวนเจลลางมือ ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตวา เมื่อวันเสารที่ 18
กรกฎาคม 2552 ไดเดินดู เขาใจวาปายที่ติดเจลลางมือไมไดมีการระบุวา เปนของมหาวิทยาลัยเหมือนกับมีผูหวัง
ดีนําไปติดไว และคนก็ไมคอ ยมั่นใจเทาใด ใหนําตราไปประทับหรือเขียนใหชัดเจนวา เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัย
จัดการ เพราะเจลขวดเล็กมากติดอยูที่ผนัง มีปายติดบอกวาเจลลางมือปองกันไขหวัด แตไมทราบวา ผูใดนํามา
ติด ขอใหนําตราไปประทับ เพื่อใหรูวามหาวิทยาลัยดําเนินการ จะเกิดความมั่นใจมากขึ้น
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ในสวนของทาพระจันทร เมื่อไดทราบ
แนวทางของศูนยรังสิต ก็ไดดําเนินการในลักษณะทํานองเดียวกัน แตสงิ่ ที่ทาพระจันทรไมมีคือ โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นสิง่ ที่ทําไดคือ การแจงประกาศรณรงคทั่วไปใหผูที่มีอาการทราบวา จะตองปฏิบัติอยางไร เชน ตอง
ใหไปพบแพทย หรือแยกตัวเองออกจากการเขาไปที่หองประชุมหรือเขาไปในที่ชุมชนตาง ๆ รวมทัง้ เรื่องแจง
แมบานที่เปนสวนกลางใหนําเอาสิ่งที่อาจจะทําใหมีการติดเชื้อออกจากหองน้ํา เชน ผาเช็ดมือหรือสิ่งที่เปนของ
ใชรวมออก เรือ่ งการใหแมบา นเช็ดราวบันไดและพื้นหองใหครั้งมากขึน้ รวมถึงประกาศใหเจาหนาที่ที่มอี าการ
ไขหยุดงาน หรือคนที่เกี่ยวของที่สามารถดูแลไดใหหยุดเรียน รวมทั้งการประสานงานเพื่อขอหนากากอนามัย
จากโรงพยาบาลฯ มาแจกใหกับบุคลากรที่ทาพระจันทร เรื่องนี้เปนสิ่งที่ทําแลว แตที่จะดําเนินการตอไป

-7คงเปนเรื่องการประสานงานหนวยงานภายในทาพระจันทรเพื่อใหชว ยกันดูแล เพราะในหลายเรื่อง เชน การแจก
เจลลางมือ จะหารือกันวา สามารถจัดซื้อเปนสวนกลาง และกระจายใหทุกหนวยงานไดหรือไม หรือจะใหแตละ
หนวยงานจัดหาเอง ในสวนนี้คงเปนเรื่องปฏิบัติตามศูนยรังสิตวา จะดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะจุดใหญของ
ทาพระจันทรคือ บริเวณหองสมุดหรือหองประชุมตาง ๆ
3. ประธานกลาววา เบื้องตนในเรื่องการจัดหาเจล เนื่องจากทาพระจันทรมีปริมาณการใชที่นอย
กวา ใหติดตอกับศูนยรังสิต เพื่อใหศนู ยรังสิตจัดหาให และใหศูนยรังสิตเพิ่มงบประมาณที่จะตองใชเรื่องนี้
ทาพระจันทรอาจจะดีกวาเพราะชวงนีเ้ ปนชวงปดเทอมของนักศึกษานานาชาติ โดยใหติดเจลลางมือไวที่อาคาร
เอนกประสงคทั้ง 3 อาคาร ตึกโดม หองสมุด และคณะตาง ๆ ที่มีการเรียนการสอน
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เรื่องเจลลางมือ งานอนามัยไดซื้อเตรียมไวให
ทาพระจันทรแลว รวมทั้งซือ้ ที่ติด แตจําไมไดวา จะนําไปติดกี่จดุ และไดซื้อเผื่อไวใหศูนยลําปางดวย แตเขาใจ
วาที่ทาพระจันทรอาจจะไมครอบคลุมไปถึงอาคารคณะ เพราะยังไมไดหารือกันวา จะตองติดกีจ่ ุดที่คณะ แตมี
ความเปนหวงวา นักศึกษาไมสามารถลางมือไดทัน โดยขอเท็จจริงแลวลางมือดีกวาใชเจล แตในจุดที่จะเขา
หองเรียน ในจุดที่นักศึกษาอาจจะเปนหวัดและไมไดลางมือ เมื่อเห็นเจลก็กดเจล ลางมือ ซึ่งจะเนนไปที่หองเรียน
และหองที่มกี ารใชรวมกัน จะเนนไปในลักษณะนั้น จะไมติดในตึกสํานักงานเพราะเจาหนาที่ควรจะไปลางมือ
มากกวาใชเจล
5. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา เมื่อวันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2552 รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิต ไดเชิญประชุมในเรื่องนี้ สํานักหอสมุดไดแบงเจลลางมือใหหองสมุดทุกแหงทีศ่ ูนยรังสิตแลว
สวนที่ทาพระจันทรไดมาสวนหนึ่ง ในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2552) ไดเริ่มใหผูใชบริการรับเจลลางมือกอนเขา
หองสมุด อีกสวนหนึ่งที่สํานักหอสมุดไดจดั ทําคือ ของการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคพนเขาไปในเครื่องปรับอากาศ
และใหทําลายเชื้อโรคทั้งหมดทั้งอาคารกอนที่จะเปดหองสมุดทุกวัน เพือ่ ปองกันเชื้อโรค ซึ่งในสวนนี้หอสมุด
ปรีดี พนมยงค อยูใตดนิ อาจจะมีความเสี่ยง ผูใชบริการคิดวาอากาศไมหมุนเวียน ในปนี้กองทุนคาธรรมเนียม
การศึกษาฯ ไดใหเงินสําหรับทําปลองระบายอากาศ เขาใจวาในสัปดาหนี้นาจะเสร็จพอดีกับเรื่องของการฆาเชื้อ
โรคในเครื่องปรับอากาศ คงจะชวยบรรเทาความเสี่ยงไปไดบาง
6. ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมกลาววา ไดผูที่เขามาทําธุรกรรมใน
มหาวิทยาลัยตัง้ แตผูเขามาติดตอหรือผูเขามาอบรมสัมมนา ไมสามารถรูไดวาบุคคลเหลานั้นมีการติดเชื้อหรือไม
จุดนี้ขอใหมหาวิทยาลัยวางมาตรการในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิ ในกรณีผูเขามารับการอบรม ขณะนี้สํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคมกําลังสั่งซื้อเครื่องวัดไข อยางนอยก็สามารถคัดกรองไดวา หากอุณหภูมิ 37.5 ขึ้นไป
อาจจะหลีกเลีย่ งไมใหเขารวมการอบรมสัมมนา ประเด็นที่สองเรื่องการทําความสะอาดโตะ เกาอี้ ในกรณี
หลังจากที่มีการใชหองแลว ขอใหแมบานหรือผูที่ดูแลนําน้ํายามาเช็ดตามพื้น โตะ เกาอี้ ตามมือจับตาง ๆ ตรงนี้
จะชวยไดมาก เพราะหากแจกเจลเพียงอยางเดียวและไมไดทําความสะอาดในสวนที่คดิ วา มีโอกาสในการ
ปนเปอนเชื้อ จะเปนแหลงทีส่ ะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตามหองประชุมตาง ๆ ซึ่งเปนระบบปด ควรที่จะมีการเปด
ใหมีแสงแดดเขามาไดบาง เพื่อที่จะเปนการปองกันไมใหมีการหมักหมมเชื้อตอไป

-87. ประธานกลาววา ทาพระจันทรใหตดิ ตอรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ศูนยรังสิต
ใหติดตอรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต หากคณะ/สํานัก/สถาบันใดตองการอุปกรณ ตองการทราบ
แนวทางมาตรการหรือตองการปรึกษาหารือ แตถาพบก็คงเปนไปตามเกณฑทวี่ า ใหสงไปโรงพยาบาลและ
เปนไปตามดุลพินิจของแพทยผูรักษา เขาใจวาขณะนีก้ ระทรวงสาธารณสุขไดเปลี่ยนแนวทางในการใหยาตาน
ไวรัสแลว จะใหทุกรายตั้งแตเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 เปนตนมา อาจจะทําใหเรื่องการควบคุม ทําไดงายขึ้น
แตจะมีคาใชจา ยเพิ่มขึ้น
8. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ตั้งแตเริ่มตนไดรีบดําเนินการจัดซือ้
หนากากปองกันและเจลลางมือ แตมาตรการในขณะนีเ้ ขาใจวา เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ จะแจกหนากากใหกบั
ใคร ในความเขาใจคือ ไมควรจะมีคนใสหนากากอยูในมหาวิทยาลัย หากเปนกรณีทแี่ จงวา ผูใ ดไมสบาย ใหหยุด
พัก เพราะฉะนั้น หากจะใหหนากาก จะหมายความอยางไร หมายความวาใหเพื่อสําหรับปองกันตัวเองหรือ
ปองกันไมใหออกไป เพราะจากการอธิบายของเจาหนาที่ที่โรงพยาบาลฯ เมื่อครั้งตน ๆ ซึ่งเปนเหตุที่วา เหตุใด
คณะจึงตองไปซื้อเอง เพราะในครั้งแรกคณะสงนักศึกษาไปที่โรงพยาบาลฯ เพื่อขอหนากากอนามัย โรงพยาบาล
ยืนยันวา ไมมคี วามจําเปน มีไวสําหรับใหคนที่เปนไขหวัด แตมีนักศึกษาจํานวนหนึง่ รูสึกไมสบายใจมาก
ตองการไดหนากากไวปองกัน คณะจึงตองจัดหาให หลักปฏิบัติจริง ๆ หรือแนวทางที่ควรจะเปนในปจจุบันนี้
ไมทราบวาเปนอยางไร อีกประการหนึ่งเมื่อสัปดาหที่ผานมามีนกตายที่ศูนยรังสิตผิดปกติ เห็นตกอยูตามสถานที่
ตาง ๆ จํานวนหนึ่ง อาจจะตองใหมีการดูแลเรื่องนี้ดวยหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา หนากากจะปองกันการแพรกระจายจากผูติด
เชื้อไปยังผูอื่นเปนหลัก กลุมแรกคือ กลุมทีเ่ ปนไขหวัด อาจเปนไขหวัดจากเชื้อใดก็ได เพื่อไมใหกระจายเชื้อโรค
ผูที่เปนไขหวัดควรใสหนากาก กลุมที่สองคือ กลุมที่เสี่ยงตอการติดงาย ควรจะใส หรือการเขาไปอยูในชุมชน
หนาแนน เชน ในหองเรียน แตการที่จะแจกหนากากใหทุกคน เปนสิ่งที่เปนไปไดยากมากเพราะหนากากขณะนี้
ขาดตลาดแลว นักศึกษาหรือบุคลากรตองจัดหาเองบาง แตมหาวิทยาลัยไดติดตอไปยังบริษัทใหญทสี่ งใหกับ
โรงพยาบาลฯ เปนหลัก และไดจํานวนไมมาก หลักคือใหกับผูที่จะแพรเชื้อไปใหบุคคลอื่นเปนอันดับแรกและ
ผูเสี่ยงที่จะติดจากบุคคลอื่นเปนอันดับที่สอง แตในมหาวิทยาลัย ใชกบั กลุมแรกคือ กลุมที่เปนไขหวัด เพื่อไมให
แพรไปสถานที่อื่น ตัวหนากากเทาที่งานอนามัยอธิบายใหทราบ หนากากที่ใชอยูใ นขณะนี้จะมีอยู 2 แบบ แบบที่
เปนสีฟาดานหนึ่งและสีขาวดานหนึ่งกันเชื้อไมใหเขา 60 % กันเชื้อไมใหออกได 80 % หนากากแบบนี้ ขณะนี้หา
ซื้อไดยากมาก และไดมาอีกแบบหนึ่งทีเ่ ปนเชือกผูก ซึ่งซื้อครั้งสุดทายได 5,000 ชิ้น และยังไมทราบวาจะไดอกี
เมื่อใด ในกรณีนกตายคงตองหารืออีกครั้งหนึ่ง ไขหวัดนกแรงกวาไขหวัดตัวนี้ ไขหวัดนกเปนแลวตาย 70 % แต
ไขหวัดตัวนี้เปนแลวตาย 0.5 % หากผูใดพบนกตายผิดปกติ ใหแจงมาที่ศูนยรังสิต
9. ประธานกลาววา อีกประเด็นหนึ่งที่อภิปรายกันไปในคณะกรรมการจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มีมติวานักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีไขในวันนัน้ จะไมอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จะมี
หนวยคัดกรองอยูที่หนาหอประชุมใหญ เพราะไมมีใครใสหนากากในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เปน
มาตรการที่ขอฝากคณบดีทุกคณะวา แจงใหนักศึกษาดูแลตัวเองใหดี หากปวยก็ไมตองมา เขาใจวาคณบดีคณะ-

-9แพทยศาสตรไดแจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยมหิดลก็ใชมาตรการเดียวกันในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
คัดบัณฑิตออกไป 3 คน ไมใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะเปนเรื่องใหญมากสําหรับบัณฑิตและ
ผูปกครอง สําหรับคนที่ตั้งใจวา ทั้งชีวิตจะมีวันนีว้ ันเดียวและไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญา
บัตร เพราะฉะนั้น ขอฝากคณบดีทุกคณะในเรื่องประสานงานกับบัณฑิต จะขอความรวมมือจากโรงพยาบาลฯ
และคณะแพทยศาสตร ในการที่จะมีหนวยคัดกรอง มีอาจารยแพทยดแู ล และหากพบวามีอาการนาสงสัยหรือ
เปนไขหวัด จะไมใหเขาหอประชุมใหญ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติ
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ เปนเรือ่ งใหญมากอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งดําเนินการเปนเรื่องดวน ไมมีเวลาหารือกัน เปนจังหวะ
เวลาพอดีที่กําลังจะเสนอโครงการ และมีการประชุม ก.บ.ม. ขอใหรองอธิการบดีฝายวิจัยนําเสนอเรือ่ งนี้ในแง
ของ Impact รัฐบาลใชเงินเปนจํานวนมากในการที่จะพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย โดยอาศัยกรอบโครงการ
ไทยเขมแข็ง และมีมหาวิทยาลัยไทยไมกี่แหงที่อยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุน มธ. เปน 1 ในไมถึง 10 แหง
นั้น ซึ่งมีศักยภาพที่จะดําเนินการได และในเบื้องตนไดมกี ารประชุมกับคณะตาง ๆ ไปรอบหนึ่งแลว
รองอธิการบดีฝายวิจยั กลาววา เรื่องนี้เปนนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ใหเขาสู World-Class University โดยที่มีหลักการตามเอกสารที่แจกไป
ซึ่งมี 3 ชุด เอกสารหมายเลข 1 จะเปนโครงการใหญซึ่งระบุถึงหลักการและเหตุผลตาง ๆ จะอางอิง World
University Rankings ป 2008 ที่จัดทําโดย Times Higher Education-Qs ซึ่งจัดไว 500 อันดับ มี มธ. อยูในอันดับ
ที่ 400 กวา หากนับเปนมหาวิทยาลัยไทยอยูอันดับที่ 5 รองจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประเด็นทีห่ นึ่ง ประเด็นถัดไปในเอกสารหมายเลข 1
จะระบุถึงการจัดกลุมมหาวิทยาลัยเปน 4 กลุม พยายามที่จะสนับสนุนการเปน Regional Education Hub ระบุไว
วาจะดําเนินการอยางไร โดยหลักการในหนา 3 จะแบงโครงการเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือ การพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติ สวนที่ 2 คือ การพัฒนาระบบการวิจยั ทั่วไป การพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติตั้งเปาไววา มี
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะผลักดันใหเปน World-Class University 7 ถึง 10 แหง วิธีคดิ จะคิดโดยใชของ TIMES–QS เปน
ตัวอางอิง TIMES–QS จะแบงเปน 5 กลุมสาขาวิชาคือ Arts & Humanities, Social Sciences, Technology, Life
Sciences & Biomedicine และ Natural Sciences ซึ่งใน 5 กลุมนี้ จะมีการจัดลําดับ Ranking ของแตละสาขาดวย
1 ใน 500 ของแตละกลุมสาขา จะมี มธ. ติดอยู 2 กลุม คือ กลุม Social Sciences ได อันดับที่สองของ
มหาวิทยาลัยไทย และ Arts & Humanities อยูในอันดับทีส่ องของมหาวิทยาลัยไทย สวนอีก 3 สาขา ยังไมตดิ 1
ใน 500 ของกลุมแต จะเปน Ranking ที่ดีพอสมควรในภาพรวม เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยไทยอื่น ๆ เพราะฉะนั้น
เปนแนวคิดวา กลุมหนึ่งคือ ใหเงินเพื่อผลักดันเปน World-Class University สวนวิธคี ัดเลือกดังปรากฏในหนา 6
ของเอกสารหมายเลข 1 การเปนมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติจะดูวา หากอยู 1 ใน 500 จะเห็นวา นามีศักยภาพที่จะ

- 10 เปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได ในสวน มธ. นาจะมีสิทธิทจี่ ะไดอยูในโครงการนี้ดวย แตถาไมไดอยู 1 ใน 500 ก็
ยังมีสิทธิ โดยอยูในขอ 2 หนา 6 คือ มีผลรวมของงานในระดับนานาชาติอยางเดียวไมต่ํากวา 500 เรื่อง ใน 5 ป
ซึ่ง มธ. มีอยู 700 จึงไมมีปญหา ขอหนึ่งไดอยูแลว แตหากขอหนึ่งไมได ขอสองก็ยังติดทั้ง 2.1 และ 2.2 สวน 2.3
ยังไมแนใจ เพราะฉะนัน้ คาดวา มธ. คงจะติดกลุมที่จะไดรับเงินสนับสนุนในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
ในสวนที่ 2 ของการใหงบประมาณ จะดูตาม KPI ที่ทําได และตองเขียนโครงการเสนอขึ้นไป
โดยจะแบงให 15% เปน KPI ดานการวิจยั 15 % ในดานประสิทธิภาพการผลิตและตามแผนที่จะสงไปในหนา 7
ทั้งนี้เปนหลักการคราว ๆ สวนหลักเกณฑการคิดของ TIMES-QS จะอยูในหนา 8 จะเห็นวาหากดูเฉพาะ
ผลงานวิจัยใน Scopus ที่เปนฐานขอมูลระดับนานาชาติ มธ. อยูในอันดับที่ 8 ในขอมูล 5 ปยอนหลัง มี 700 กวา
เรื่อง แตหากดูภาพรวมอยูอนั ดับที่ 5 เพราะดูขอมูลอื่นดวย ไมวาจะเปนคุณภาพการสอน ความเปนนานาชาติ
และหากดูแยกยอยเปนกลุมสาขา จะเห็นชัดเจนวา สาขา Social Sciences กับ Arts & Humanities ของ มธ. อยูใน
อันดับตน ๆ ของประเทศ ฉะนั้น จะตองมองทั้งสองดาน เห็นวาความสําคัญของ มธ. ยังเปนทุกกลุมสาขาวิชา
สวนในขอ 5.2 จะเปนอีกโครงการหนึ่งซึ่งจะพัฒนาการสงเสริมการวิจัย เขาใจวากลุมที่ไมได
ติด 7-10 มหาวิทยาลัยทีจ่ ะผลักดันเปน World-Class University จะไดรับเงินสนับสนุนจากตรงนี้ ซึ่งจํานวนเงิน
จะอยูใ นหนา 10 โครงการแบงงบประมาณไว 2 สวน สวนแรก 9 พันกวาลานบาท ในระยะ 3 ป สวนที่สอง 2
พันลานบาท ในระยะ 3 ป เชนเดียวกัน มธ. นาจะอยูใน 10 มหาวิทยาลัยแรกที่ไดรับการผลักดัน เพราะฉะนัน้
มธ. จึงจําเปนตองจัดทําขอมูลสงไปให ขั้นตนใหสงขอมูลภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 และไดเลื่อนเปนวันที่
15 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไดสงไปแลว ขณะนีก้ ําลังรอผล จะประกาศในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ยังอยูระหวางการ
ตรวจสอบขอมูล
ในสวนเอกสารหมายเลข 2 มธ. จะตองนําสงขอเสนอโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
สิ่งที่จะตองนําเสนอคือ แผนตาง ๆ แผนกลยุทธประกอบดวยแผนหลักที่จะทํา ในรายละเอียดไดประชุมคณะ
ตาง ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 ใหชวยนําเสนอขอมูล ซึ่งคณบดีบางทานไดเขาประชุม บางทาน
ไมไดเขา จึงขอใหคณบดีหรือตัวแทนคณะไปดูวา คณะสามารถที่จะมีโครงการอะไรที่เนนเรื่องของการวิจยั หรือ
กลุมวิจยั ที่มีเปาหมายในระดับชาติ หรือสามารถที่จะเปน Excellence Center ระดับชาติหรือระดับนานาชาติได
เพราะทุกอยางที่จะนําเสนอขึ้นไปจะตองมี KPI กํากับในระยะ 3 ปขางหนา โดยเฉพาะ KPI เรื่องการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ สิ่งที่คณะตาง ๆ ควรจะตองเสนอคือ
1. เสนอโครงการหรือศูนยวจิ ัยที่ริเริ่มแบบมุงเปา Targeted Research Initiatives โดยโครงการ
สวนนี้จะตองเปนโครงการซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนระดับชาติได และสามารถที่จะผลักดันใหเปนระดับ
นานาชาติได ไมไดตั้งเปาหมายไวมาก แตในมหาวิทยาลัยหนึ่งหากพัฒนาใหอยูใ นระดับชาติทั้ง 3 ศูนยได ก็จะดี
2. เรื่องการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก ซึ่งคณะที่มีหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาเอกที่กําลังพัฒนาอยู ก็สามารถที่จะเขียนเสนอเขามาในโครงการนี้ได แตจะไดรับการพิจารณาหรือไม
เปนอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องแผนการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอก Post-Doctoral Researcher System หากคณะตาง ๆ
มีโครงการเชนนี้ ใหเขียนเสนอมาดวย

- 11 3. เรื่องการสรางเปนศูนยการศึกษา การวิจยั พัฒนาและฝกอบรมระดับนานาชาติในภูมิภาค
หากคณะมีศูนยวิจยั หรือศูนยการศึกษา ซึ่งสามารถที่จะผลักดันใหเปนระดับ Regional หรือระดับนานาชาติได
ก็นําเสนอเพื่อจะของบประมาณเพิ่มเติมได
4. เรื่องการเก็บขอมูลและการบริหารจัดการฐานขอมูลเกี่ยวกับการวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได
หารือกับรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแลว ใหเขียนแผนเพื่อจะนําขอมูลเกี่ยวกับเรื่องวิจัย
เสนอทางเว็บไซต ใหสามารถเขาถึงประชาคมภายนอกไดดวย
กรณีเหลานั้นเปนโครงการตาง ๆ ที่จะนําเสนอ อาจจะไมจําเปนตองมีทุกคณะก็ได แตขอให
เนนคณะที่จะมีศูนยวิจัยระดับนานาชาติได โดยไมจําเปนตองมีทุกเรื่อง แตโดยหลัก ๆ จะเปนเรื่องของการเขียน
โครงการวิจัยหรือกลุมวิจยั มากกวา งบประมาณที่ไดมาประมาณ 100-500 ลานบาทตอป ซึ่ง มธ. จะไดเทาใด จะ
อยูที่ขอมูลที่จะนําเสนอ และจะมีการติดตาม KPI ที่ มธ. เขียนไววา จะทําไดเทาใดในแตละป โดยจุดมุงหมายคือ
เพื่อผลักดันใหอันดับใน TIMES-QS สูงขึ้น เพราะฉะนัน้ จึงเปนเรื่องที่ใหคณะตาง ๆ ทราบเพื่อจะนําเสนอ สวน
แบบฟอรมในเอกสารหมายเลข 2 จะเปนแบบฟอรมที่ตองลงรายละเอียด สวนหนึ่งจะเหมือนที่รายงานไปแลว
สวนที่ 2 เรื่องความรวมมือกับภาคการผลิต ซึ่งเพิ่มเติมเขามา ดังนั้น คณะตาง ๆ ที่มีเรื่องความความรวมมือ
เงินทุนวิจัยกับภาคการผลิต ขอความรวมมือสงขอมูลตรงนี้มาดวย ในสวนตนทางฝายวิจัยสามารถรวบรวม
ขอมูลไดพอสมควร แตยังไมสมบูรณ โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มนักศึกษาตางชาติและอาจารยตางชาติ ยังไดขอมูล
ยอนหลังไมกปี่  แตไดสรุปคราว ๆ และสงขั้นตนไปแลว
ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝา ยวิจัยมีเรื่องที่จะขอใหแตละคณะรับไปทําหรือไม นับตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป
รองอธิการบดีฝายวิจยั กลาววา ในกรณีนี้ไดแจงหนวยงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม
2552 ไปแลวคือ (1) ขอขอมูลในตาราง 5 ปยอนหลัง โดยเฉพาะตั้งแตขอ 3.2 ลงมา ในเรื่องภาคการผลิต
(2) ขอเรื่องกลุม วิจยั หรือโครงการวิจยั โดยจะตองเขียนรายละเอียดตามแผนที่มีในเอกสาร ซึ่งจะอยูในชวงทาย
ของเอกสารหมายเลข 2 แตที่สําคัญคือ แผนหรือโครงการวิจัยนั้นจะตองกําหนด KPI ของแตละปดว ย สําหรับ
KPI จะมีอะไรบาง กําหนดไวคราว ๆ 11 ตัว ซึ่งขอใหคณะสงภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 และจะตองนําเสนอ
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 และวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2552 จะมีการมา Site Visit จะเห็นวา มีความกระชัน้
ชิดคอนขางมาก หลังจากนั้นจะมีการเซ็นสัญญาปลายเดือนสิงหาคม 2552
เอกสารหมายเลข 3 เปนขอมูลที่นําเสนอแลว เปนขอมูลเบือ้ งตนใหพิจารณาวา จะติดกลุม
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติหรือไม ซึ่งตามที่แจงวา 1 ใน 500 จะไดรับการสนับสนุนแนนอน แตจะไดเงินเทาใด
อยูที่การพิจารณาโครงการที่จะเสนอตอไปดวย ในขอมูลที่เสนอไป จะมีภาพรวมและแยกแตละกลุมสาขาวิชา
จะเห็นวาขอมูลวารสารนานาชาติของ มธ. ประมาณ 10% เพราะดูวารสาร Article กับ Review เทานัน้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้

- 12 1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ มธ. จะพลาดไมได เปนงบประมาณที่ไดมาใน
โครงการสรางประเทศไทย ในความคิดเรื่องไทยเขมแข็งของรัฐบาล จะมีงบเรื่องพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
การศึกษาสูงมาก และ มธ. เปนหนึ่งในไมกี่มหาวิทยาลัยที่จะอยูใ นกลุมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ครั้งนี้จะ
เปนงบประมาณที่ชัดเจนที่จะไดตั้งแต 100 - 500 ลานบาท เพื่อพัฒนางานวิจยั ดานตาง ๆ และตองการผลลัพธที่
ชัดเจน มธ. มิไดปฏิเสธการรายงานผลของ TIMES-QS ซึ่งเปนการประเมินมหาวิทยาลัยในป 2008 ที่ใช
ฐานขอมูลของป 2007 มธ. ยืนยันวา ป 2009 มธ. ดีกวานัน้ มากแลว จากการรณรงคเรื่องปวิจัยและการดําเนินการ
ในเรื่องการสนับสนุนการวิจัยในทุกดาน การใหเงินโครงการนี้จะมีการประเมินผลและมีการตรวจสอบ ครั้งนี้จะ
เปนการยืนยันในกรณีที่ มธ. บอกวา ดีขนึ้ กวาเดิมมากในทุกดาน ผลจะเปนอยางไร จะใชฐานขอมูลของป 2009
หรือ 2010 ซึ่งเปนปที่โครงการนี้จะเริ่มบรรลุผลเปนปแรก เปนโอกาสสําคัญที่ มธ. จะประกาศใหคนรูวา มธ.
ไมควรจะอยูอนั ดับที่ 4 หรือ 5 ในเรื่องงานวิจัยในภาพรวม แมกระทั่งวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีของ มธ. ก็ไปไกลกวานั้นมากแลว คงตองเปนโอกาสนี้ที่จะตองทํา มีเวลาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2552
เทานั้นที่คณะซึ่งมีตัวแทนรวมประชุมกับฝายวิจยั แลว จะสงโครงการขอเสนอตาง ๆ ไปที่ฝายวิจยั หากพน
กําหนดนั้นก็ตดั ออกไป ไมตอ งรอ เพราะตองไปทําอยางอื่นตอไปดวย
2. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา เห็นดวยกับแนวทางที่จะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเต็มที่ แตที่จะ
ขอเสนอคือ นโยบายและยุทธศาสตรในการทําวิจัยระดับชาติ ระดับภูมภิ าค ระดับนานาชาติ เขาใจวามี
ความสําคัญ และตองการทรัพยากรและอุปกรณตาง ๆ มากกวาที่คณะจะรองรับได ในการปฏิบัติปจจุบันเทาที่
ประเมินภาระงาน เห็นวาทุกคณะก็มเี ปนจํานวนมาก ไมสามารถจะเพิ่มศักยภาพมากกวานี้ได งานวิจยั เทาที่ทําอยู
ขณะนีก้ ็ติดขัด หากจะยกระดับถึงขั้นนั้น เห็นวาควรจะเปน Agenda ระดับมหาวิทยาลัย กลาวคือ ตองสราง
สถาบันอีกแหงหนึ่งขึ้นมา ตัวอยางเชน National University of Singapore ประเทศสิงคโปร ไดสราง Asia
Research Institute เปนศูนยกลาง ทุกคณะและอาจารยเขามารวมได มีการปฏิบัติเปนเอกเทศออกไปเลย หากจะ
รอความหวังจากอาจารยที่มภี าระสอนมากขณะนี้ และใหผลิตงานวิจัยระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอีก เห็นวาความ
เปนไปไดนอยมาก ขอฝากประเด็นนี้ไวดวย
ประธานกลาววา ในกรอบของมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยอยูแ ลวอยางนอย 3 สถาบันที่ไดรับ
งบประมาณนอยมากในชวงที่ผานมา และทํางานอยู ซึ่งเปน Project ของระดับมหาวิทยาลัยดวย ในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมคอยคิดตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาวที่อาจจะ Represent
ของสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะในสายนั้นแจงวา ยังมีศักยภาพทีจ่ ะทําอะไรไดอกี มาก แตไมมีทุน
วิจัยใหเทานั้น จะเปนอีกมุมหนึ่ง แตโดยกรอบของเวลาที่จํากัดตามทีแ่ จงวา มีเวลาถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2552
ที่มหาวิทยาลัยจะตอง Submit โครงการนี้ คงยังคิดในเชิงการจัดโครงสรางหรือระบบไมคอยไดมาก จะทําใน
พื้นฐานที่เปนอยูในขณะนี้
3. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา กรณีที่รองอธิการบดีฝายวิจัยแจงวา มีประชุม ไมทราบ
วาเหตุใดวิทยาลัยสหวิทยาการ จึงตกไป ไมไดรับเชิญประชุม แตไดรับฟงหลักการในครั้งนี้ ก็มีความสนใจและ
ตองการจะ Contribute เนื่องจากมีโครงการปริญญาเอกเปดสอน จะขอสอบถามวา หากตองการไดขอมูลเพิ่มเติม

- 13 หรือวิธีการตาง ๆ จะใหติดตอกับผูใด
รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา ติดตอไดที่ฝายวิจยั โดยตรง ทางฝายวิจัยไดคิดเรื่องนี้ไปมาก
พอสมควร จะใสเขาไปในแผนนี้ดวย สถาบันวิจยั ทั้ง 3 แหง จะตองเปนหลักสําหรับสายสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ควรเสนอโครงการซึ่งเปนภาพรวม เพราะขาดเรื่องงบประมาณสําหรับ 3 สถาบันวิจัยนี้คอนขางจะ
มาก สําหรับคณะอื่น ๆ พยายามเนนที่เรื่องการเปนระดับชาติ ระดับนานาชาติใหได สิ่งที่จะนําเสนอ ไม
จําเปนตองมีทกุ คณะ แตตองการจะใหมีทุกกลุมสาขา
ประธานกลาววา ขอใหติดตอรองอธิการบดีฝายวิจัยโดยตรง บางหนวยงานไมมีตวั แทนไป
ประชุม จะติดภาระเรื่องประเมินภายในหรือติดภารกิจหลัก เพราะนัดประชุมคอนขางกระชั้นมากดวยกรอบเวลา
ที่มีอยู
4. ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยไดมองเห็นโครงการนี้เปน
โครงการขนาดใหญ หรือขนาดใด และงบประมาณที่ขอไดควรจะอยูใ นเกณฑเทาใด และกรณีทหี่ ากคณะ
ตองการทําวิจยั ที่คอนขางจะเปนขั้นสูงมาก ๆ อาจจะตองมีการซื้อครุภัณฑหรือตองการสถานที่เพิ่มเติม ไมทราบ
วาทางมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในสวนนีด้ วยหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา งบประมาณโดยรวม 100-500 ลานบาท คงตองเขียนไมเกิน
500 ลานบาท เพราะหากเกินกวานัน้ อาจจะตีกลับมาได เพราะฉะนัน้ เปาหมายอยูที่ 500 ลานบาท ก็ตองเขียนให
เต็ม สวนจะไดหรือไมไดเปนอีกเรื่องหนึ่ง และเงินทีไ่ ดมา 30% จะใชในสวนของ Infrastructure อีก 70% เปน
สวนของทุนวิจัย ฉะนั้น กรณีหลัก ๆ คือ เรื่องโครงการวิจัยหรือกลุมวิจยั หรือศูนยวจิ ัยที่อาจารยเสนอขึ้นมา ใน
สวนนั้นอาจจะประกอบดวย Infrastructure รวมไปถึงครุภัณฑ และคงตองมีเรื่องของโครงการวิจัยที่จะทําใน
ระยะ 3 ปดวย ซึ่งเปนโครงการ 3 ป ๆ ละ100-500 ลานบาท เพราะฉะนัน้ หากเปนโครงการเดี่ยว ๆ ขึ้นมา ฝาย
วิจัยอาจจะตองจับไปรวมเปนกลุม กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และหากอาจารยทาง
วิศวกรรมศาสตรมีโครงการกลุม ซึ่งจะเปนระดับชาติได จะแยกเปนโครงการตางหาก ในสวนนัน้ อาจจะมีทั้ง
เรื่องบริหารจัดการและโครงการวิจยั ดวยก็ได สวนเรื่องพัฒนาหลักสูตร เรื่อง Regional Education Hub หากมีขอ
เสนอใหเสนอเขามาประกอบ ซึ่งงบประมาณจะไปตกในสวน Infrastructure มากกวา ฝายวิจยั จะมารวบรวมและ
จัดทําสรุปอีกครั้งหนึ่ง
5. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา เห็นดวยกับงานนี้ ซึ่งงานนี้ไมใชงานทั่วไป เปนงานเฉพาะกิจ
เปนงานที่มหาวิทยาลัยคงจะตองทําแนนอน แตตองการใหฝายวิจยั ของมหาวิทยาลัย Approach คนบางคน บาง
ทีม จะดีกวา หากทําตามขั้นตอนปกติเกรงวาจะไมดี คงตองใชผูที่มีชื่อเสียง กีรตยาจารย ธรรมศาสตราจารย
ศาสตราจารยของ มธ. และจัดเปนโครงการวิจัย ใหเปนกลุมเปนกอน และเสนอไป นาจะไดเงินงายกวาที่ทํางาน
ปกติ การบริหารภายใน ขอเสนอใหผูชวยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีคิดถึงมิติในเรื่องนี้ ยกตัวอยางเชน จะขอ
งานทางนิติศาสตร ตองใชชื่อ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย หรือหากงานทางรัฐศาสตร จะตองใชชื่อ
รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ศาสตราจารย ดร.สุรชัย ศิริไกร ศาสตราจารย ดร.สมบัติ จันทรวงศ
ในลักษณะเชนนี้ จะไดเงิน หากใชอาจารยธรรมดา ระดับ ดร. ธรรมดา จะไดงบประมาณไมมาก แตหากเปน

- 14 ศาสตราจารยผูใหญก็จะไดเงินมาก และหากมีรูปแบบนี้ เชื่อวาจะไดเงินเปนกลุมเปนกอน เรื่องนี้เปนเรื่องภายใน
เรื่องที่สองคือ เรื่องภายนอก เขาใจวาอธิการบดีคงทราบ บังเอิญไปประชุมครั้งสุดทาย คือ
เรื่องของระเบียบการจัดสรรเงินงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแยกออกเปน 2 รูปแบบ จะเกีย่ วโยงกับ
เรื่องเงินนี้ดว ย เพราะมหาวิทยาลัยในกํากับจะไดคณะกรรมการชุดหนึ่งดูแล แตในเอกสารที่แจกมาไมมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ความจริงรางระเบียบเสร็จแลว ในครั้งนั้นเปนการประชุมระหวางสํานักงบประมาณ
สมศ. และคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบนั้นเขาใจวา ผานเรียบรอยแลว สวนนีจ้ ะเสนอไปใหนายกรัฐมนตรี
ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนัน้ การบริหารเงินมหาวิทยาลัยจะมี 2 สวนคือ เงินของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ กับเงินของมหาวิทยาลัยราชการตามปกติ สิ่งที่ตองกลาวถึงคือ เงินกอนนี้จํานวน 1 หมืน่
สามพันลานบาทของโครงการไทยเขมแข็งนั้น สํานักงบประมาณไมเห็นดวยกับคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นวากระทรวงศึกษาธิการไมมีความสามารถในการจัดการบริหารเงินจํานวนนีไ้ ด เพราะเปน
ความบกพรองบางอยางที่สํานักงบประมาณกันเงินจํานวนนี้ไปใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกลั่นกรอง เกรงวา
เรื่องนี้เปนการตอสูในเชิงของงบประมาณจริง ๆ ตองบอกวาที่ประชุมหลายคนมีคําถามวา เหตุใดสํานัก
งบประมาณจึงหลงกลกระทรวงศึกษาธิการเชนนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคนกรองงบประมาณโครงการวิจยั และ
กระทรวงศึกษาธิการมีความสามารถจัดงานโครงการวิจยั 1.3 หมื่นลานแบบนีห้ รือไม ตองเรียนอธิการบดีและที่
ประชุมวา เฉพาะในปแรกเทานั้นที่โครงการนี้จะอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือหากประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่อธิการบดีชี้แจงไปแลวสวนแรกเสร็จ จะมีคณะกรรมการ คปจ. อยู คณะกรรมการชุดนั้นจะเขามา
บริหารงบประมาณสวนนี้แทน
ประธานกลาววา โดยเงื่อนไขเรื่องกรอบระยะเวลาของการดําเนินโครงการ ทําใหโครงการ
นี้จะตองถูกอนุมัติทันที และจะมีงบประมาณผูกพัน 3 ป การติดตามคงเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตการอนุมัติจะตองทํา
ภายในเดือนสิงหาคม 2552 เปนประเด็นในเชิงนโยบายที่รัฐบาลจะตองเรงดําเนินการในเรื่องการใชจายเงินให
เร็วที่สุดจากการที่ทําแผนเอาไว เพราะฉะนั้น ในครั้งนี้จะจบ และเมื่อกลาวถึงเรื่องกรอบเวลาที่มีจํากัด ก็จะพัน
ไปถึงเรื่องอื่นวา จะไปหาคนไดหรือไม หากไปหาคนเกง ๆ คนดี ๆ ก็ไมตองการทําวิจัยแลว เพราะมีงานวิจยั ลน
มือก็จะเสียเวลาอีกมาก เห็นดวยบางคนชื่อดึงดูดงานวิจยั ได แตเมื่อไปหาอีกคนหนึ่งคนอื่นก็จะรูสึกวา เหตุใดไม
มีโอกาสเชนนัน้ กรณีนี้เปนโครงการซึ่งจะกระจายเพราะมีตัวชี้วดั ในเรื่องตาง ๆ และแยกกลุมสาขาชัดเจน
ตองการผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ ซึ่งไมใชงานวิจัยปกติทจี่ ะตองดูวา จะใหเงินใครหรือไม ขึ้นอยูกับ
Package ที่มหาวิทยาลัยเสนอไปวา จะมีแผนในการเพิ่มผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ
หรือไม ซึ่งหากกลาวโดยความจริงแลว จุดนี้เปนจุดที่ มธ. ออนมาก ยังไมคอยมี เพิ่งดีขึ้นในชวง 1-2 ปหลัง
เทานั้น และคนที่ทําใหดีขึ้นจริง ๆ คือ อาจารยรุนใหม อาจารยรุนเกาไมคอยมีงานตีพมิ พที่เปน Impact Factors
หรือที่อยูในวารสารเทาใด เพราะฉะนัน้ ในกรอบของเวลาคงคิดในลักษณะทีจ่ ะไปดึงใครมาทําไมได เพราะ
ขณะนีไ้ ดแยกกลุมสาขา และเชิญคณบดีแตละคณะไปประชุมเพื่อแจงวา หากคณบดีคิดวา ในสาขาของตัวเองใน
กลุมสังคมศาสตร ในกลุมมนุษยศาสตร หรือกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เห็นวาจะเอาใครมาเปนแกนและจะดึง
ใครมาชวย ใหจัดการไดเลยในกรอบนั้น เพราะโดยเหตุผลในเรื่องของชวงเวลา มีปญหาพอสมควร

- 15 6. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขอมูลที่ใหคณะเสนอนั้น สิ้นสุดที่ป 2008 และขอมูล
เหลานั้นเขาใจวา เปนขอมูลของอาจารยประจํา คําถามคือ หากมีอาจารยที่เปนทั้ง Adjunct Professor มาอยูกับ
หนวยงาน และอาจารยที่เปน Adjunct นั้นมีผลงานที่อยูในฐานขอมูล Scopus จํานวนมาก สามารถนํามารวมและ
สงขอมูลไป Update ไดหรือไม คําถามที่สอง หากเสนอโครงการในการผลิตปริญญาเอก ซึ่งระยะเวลาในการ
ผลิตนั้นโดยปกตินาจะมากกวา 3 ป การใชจายเงินหลังจากปที่ 3 ไปสามารถเก็บไวเปนเงินสะสมไดหรือไม
คําถามที่สาม หากวิทยาลัยมีโครงการรวมในการทําโครงการวิจยั ระหวาง มธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล จะเสนอโครงการรวมในลักษณะอยางไร
ประธานกลาววา คําถามแรกหากไมมาเปนอาจารยประจํา ก็ยังไมนบั เปนอาจารยประจํา
เมื่อใดก็นับ จะนับผลงานกอนเปนอาจารยประจําก็ได
รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา หากรวมทําวิจยั และมีชอื่ ก็นับทั้งหมด แตจะเนนที่
ความสามารถของอาจารยดว ย ประเด็นทีส่ องเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ไมคิดวาเงินทัง้ หมดจะนํามา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ แตถากําลังพัฒนาอยูแ ลวตองการเงินมาเพิ่มเติม เชน จาง Visiting Professor มา
สอนในระยะเวลา 3 ป อาจจะทําได แตยังไมยืนยันวาจะใหหรือไม เพราะภาพรวมของ มธ. จะเสนอขอเทาใด
ก็ยังไมแนใจ เพราะตองไมเกิน 500 ลานบาท และเกิน 3 ป ก็จะไมมีเงิน ประเด็นนีย้ งั ไมมีใครรับรอง เพราะ
ขณะนี้มีโครงการ 3 ปเทานัน้ เรื่องการทําวิจัยกับสถาบันอื่น หากในมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีหลายสาขาเปนกลุม
วิจัย จะเปนเรือ่ งดี เพราะฉะนั้น หากทํารวมกับสถาบันอื่น นาจะไดเชนกัน แตตองเปนศูนยระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งมีผลงานระดับนานาชาติ
7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ณ วันนี้บทความวิจัยใน Scopus เทาที่คนพบดวย
สํานักหอสมุดมีอยูประมาณ 1,800 รายการ เขาใจวาในปหนาคงจะเพิ่มขึน้ อีกเรื่อย ๆ สวนหนึ่งที่สํานักหอสมุด
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ในการจัดประชุมวิชาการในเดือนสิงหาคม 2552
รวมกับ Scopus ที่จะนําเอาวารสารวิชาการไปขึ้น Scopus กติกาหนึ่งที่แนนอนในขณะนี้ที่ Scopus กําหนดคือ
วารสารวิชาการนั้นควรจะออกตรงเวลา และมีบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ แมจะเปน Local Journal ตัวเนื้อเปน
ภาษาไทยก็ได และในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 สํานักหอสมุดจะจัดบรรยายเรื่องของการเขียนบทคัดยอจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษทีห่ อง 101 คณะเศรษฐศาสตร เรื่องนี้จะเปนเบื้องตนของความชวยเหลือที่
สํานักหอสมุดจะชวยพัฒนาในสวนนี้ อีกสวนหนึ่งสํานักหอสมุดจะขอเสนอตัวเขาไปชวยในเรื่องของการสืบคน
ฐานขอมูล Scopus ใหฝายวิจัย เพราะมีทักษะกับวิธีการคน สํานักหอสมุดอาจจะชวยแนะนําบุคลากรในฝายวิจยั
หรือจะสงมอบงานนี้มาใหชวยทําก็ยินดี
ประธานกลาววา ขอฝากฝายวิจัย ซึ่งขณะนี้ดแู ลเรื่องวารสารทางวิชาการ ใหประสาน
เรื่องวารสารทางวิชาการ จะตองมีบทคัดยอภาษาอังกฤษ อาจจะตองเตรียมแนวทางในการปรับเกือบจะทุกฉบับ
ที่ยังไมเปนภาษาอังกฤษหรือไมมีบทคัดยอ ใหเปนไปตาม Requirement ในโครงการนี้ทั้งหมด เกือบจะเอา
Scopus อยางเดียวมากลาวกันวา ใครมีงานแลวหรือไมมีงาน ใครอยูในระดับที่รับได เพราะฉะนัน้ กรณีอื่น
เกือบจะไมมีความหมาย จะอยูที่วามหาวิทยาลัยแตละแหงมีจํานวนเทาใดในฐานขอมูลของ Scopus นอกจากนี้

- 16 เกือบจะไมไดดูอะไรเลยเพราะกลาวถึงตัวเลขลวน ๆ
8. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนเี้ ปนสวนหนึ่งของ
งบประมาณของรัฐบาลอยูในโครงการไทยเขมแข็ง 2553 – 2555 และตามที่คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมได
สอบถามวา หากเกินป 2555 แลวจะเปนอยางไร เชนเดียวกับที่รองอธิการบดีฝายวิจยั ไดชี้แจงแลวไววา โครงการ
ดังกลาวอยูในชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ เพราะฉะนัน้ เมื่อเกินไปแลว อาจจะมีตอ ไปหรือไมมตี อไป ก็ขึ้นอยู
กับนโยบายของรัฐบาลตาง ๆ ดวย ประการที่สองเรื่องของรายการตาง ๆ จะไดรับการตรวจสอบอยางเขมขน
สวนหนึ่งเนื่องมาจากเปนนโยบายที่มากับเงินกูที่เปนเม็ดเงิน ซึ่งถามองตามแผน 3 ป ในภาพรวมก็คือ 1.5 ลาน
ลานบาท ซึ่งเกือบเทากับงบประมาณในป 2553 ปเดียว และรายละเอียดตาง ๆ ตองขอขอบคุณทางหนวยงาน
ตาง ๆ ที่มีสวนชวยโดยเฉพาะสํานักหอสมุดที่เสนอตัวเขามา อยางไรก็ตามขอเรียนวา มหาวิทยาลัยมีผลงาน
คอนขางมากหลังจากที่ไปตรวจสอบขอมูลจริง ๆ โดยแมกระทั่งฝายวิจยั ซึ่งตรวจสอบในระยะเวลาทีค่ อนขาง
จํากัด ก็พบวามีผลงานของมหาวิทยาลัยในระยะเวลายอนหลังไป 2-3 ปที่ผานมาประมาณ 700-800 รายการ
ดวยกัน ซึ่งมาเปรียบเทียบกับผลงานที่ไดนําเสนอกับ ก.พ.ร. ในแตละป พบวานอยกวากันมาก กลาวคือ ผลงาน
ซึ่งไปสืบคนเองกับผลงานที่ทางหนวยงานรายงานเขามา พบวาผลงานที่สืบคนเองแลวพบมากกวาที่ทาง
หนวยงานรายงานเขามาในแตละปคอนขางมาก เพราะฉะนั้นเพื่อชวยมหาวิทยาลัยเพือ่ ที่จะไดมีจํานวนผลงานที่
มากเพียงพอและจะไดมีการตรวจสอบวา มหาวิทยาลัยไดรับเงินมาแลวสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริงจัง
ขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน หรือในรอบ ก.พ.ร. ทุก ๆ
รอบ 3 เดือน ขอใหรายงานโดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับจํานวนผลงานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของจํานวน
ผลงานที่ตีพิมพในระดับใดก็ตาม และเรื่องของการนําผลงานไปเผยแพร รวมทั้งในเรื่องของจํานวนบุคลากร
โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนจํานวนบุคลากรทีอ่ ยูในสังกัด เพราะมีหลายครั้งที่เปนจํานวนบุคลากรที่จางเอง แตไมได
แจงมายังสวนกลาง สวนกลางก็จะไมทราบ หากเปนบุคลากรที่สวนกลางรับทราบ จะใชขอมูลกลาง เชน จํานวน
นักศึกษาตางชาติ ขณะนี้ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดพยายามดึงขอมูลจากสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลขึ้นมา และไดมาจํานวนมากกวาที่รายงานกันตามปกติในทุก ๆ เดือน ขอฝากไววาการรายงานผลเปน
เรื่องหนึ่งที่ใชตรวจสอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องเรื่องงบประมาณทีจ่ ะไดรับในปถัด ๆ ไปดวย
อีกประการหนึ่งคือ งบในสวนที่เปนเงินอุดหนุนของหมวดวิจัยของมหาวิทยาลัยยังคงมีอยู แตจะถูกลด
ความสําคัญลงไปมาก จากปกอน ๆ ไดประมาณ 60-70 ลานบาท ในปน้เี นื่องจากความจํากัดของงบประมาณของ
รัฐบาลในภาพรวม ทําให มธ. ถูกตัดไปแลวเหลือ 48 ลานบาทเทานั้น เพราะฉะนัน้ จึงมองวา กรณีนี้เปนโอกาส
หนึ่งของมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินมากขึ้นกวาเดิม มากกวาที่ไดรับในทุก ๆ ปประมาณ 60-70 ลานบาท ในแงเงิน
อุดหนุนวิจยั ซึง่ ปนี้เหลืออยู 48 ลานบาท
9. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกลาววา ในเรื่องของงบประมาณ 1.2 หมื่น
ลานบาท ที่รัฐบาลสนับสนุนมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตนเองไดเขารวมสัมมนาดวยที่ สกอ. จัดในชวงเชา ซึ่งได
รับทราบถึงวิธีการนําเสนอ มีการเปรียบเทียบในแงมุมตาง ๆ เพื่อจัดลําดับใหไดวา ในดานตาง ๆ มีความแตกตาง
กันอยางไร เพือ่ ที่จะนําไปสูการจัดสรรงบประมาณทีแ่ ตละมหาวิทยาลัยควรจะได คงจะเปนในเบื้องตน มีคําถาม

- 17 ตามมาคือ มธ. มีหนวยงานทีเ่ รียกวา TU-RAC จะขอทราบวาโครงการที่นําเสนอในสวนนี้มีความเกี่ยวของกับ
TU-RAC อยางไร หรือไม
รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา TU–RAC สวนใหญเปนเรื่องหนวยงานภายในประเทศ ดังนั้น
การตีพิมพกไ็ มคอยจะมี อาจจะไมมีสวนตรงนี้มาก
10. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เปนเรื่องการสืบคนขอมูลจากที่สํานักหอสมุดหรือฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีก็ดีไดแจงในที่ประชุมวา สามารถสืบคนขอมูลไดละเอียดและมากกวาคณะ เห็น
วาความรูเหลานี้ควรจะถายทอดกลับไปยังคณะ เพื่อใหทราบในแนวทางปฏิบัติ และคณะจะไดรวบรวมขอมูลที่
สมบูรณมากขึ้น แทนทีจ่ ะอยูท ี่สวนกลางอยางเดียว

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายวิจัยรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2552 เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 และ
ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2552 โดยหนังสือเวียน
U

U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 2 มิถุนายน
2552 และลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และครั้งที่
11/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 และวันที่ 9 กรกฎาคม
2552 นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏผลดังนี้
1. ครั้งที่ 10/2552 ไมมีการเสนอขอแกไข
2. ครั้งที่ 11/2552 ขอเสนอแกไข ดังนี้
- หนา 20 บรรทัดที่ 17 นับจากขางบน แกไขขอความจาก “ทบทวนกันใหชัดเจนวา
จะ Practice Fight” เปน “ทบทวนกันใหชัดเจนวา จะ Practice หรือ Fight”
- หนา 29 ขอ 16 บรรทัดที่ 4 แกไขขอความจาก “ตองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีเปลี่ยนเปน
ภาษาอังกฤษ” เปน “ตองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีเขียนเปนภาษาอังกฤษ”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง สกอ. ตอบขอหารือมหาวิทยาลัยขอนแกนเกี่ยวกับการแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
U

U

U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สกอ. ไดตอบขอหารือมหาวิทยาลัยขอนแกนเกีย่ วกับ

- 18 การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยดวย กลาวคือ ตามที่ ก.พ.อ.
ไดประกาศเรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ประกาศฉบับนีก้ าํ หนดใหขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงผูบริหารหรือขาราชการที่ผานการประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงผูบ ริหารนั้น จะตองผานการอบรมใน
หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งขณะนีไ้ ดเลยกําหนดนั้น
มาแลว แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นมีขาราชการที่ผานการประเมินผูเขาสูตําแหนงบริหารเปนจํานวน
มาก ประกอบกับหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองนั้นมีนอย มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขออนุมตั ิ ก.พ.อ. ให
ขยายเวลาออกไปอีก 2 ป ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ไดพิจารณาเรื่องนี้และ
มีมติเปน 2 ประการคือ
ประการแรกอนุมัติใหขยายเวลาใหผูที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑของ ก.พ.อ. และไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร แตยังไมไดรับการอบรมนั้น ใหขยายเวลาออกไปได แตใหเพียง 1 ป นับตั้งแต
วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่ ก.พ.อ. มีมติดังกลาว
ประการที่สอง ก.พ.อ. อนุมัตใิ หสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งขาราชการที่ผานการประเมินเพื่อเขา
ดํารงตําแหนงผูบริหารนั้นใหรักษาการในตําแหนงผูบริหารได และใหสถาบันการศึกษาดําเนินการใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองภายใน 1 ป นับตั้งแตวนั ที่ 7 พฤษภาคม 2552 สําหรับผูที่เคยผานการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองมากอนหนานีแ้ ลว และดํารงตําแหนงอยูแลว ใหถือวามีคณ
ุ สมบัติ
เฉพาะตําแหนงผูบริหารตามประกาศ ก.พ.อ. แลว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ในกรณีนหี้ มายความวา หากจะแตงตั้งหัวหนางานหรือผูอํานวยการกองหรือ
เลขานุการคณะได ตอเมื่อบุคคลเหลานั้นจะตองผานการอบรมแลว มหาวิทยาลัยอบรมไปเกือบหมดแลว
จะยังเหลืออีกไมมาก ใหงานบริหารบุคคลไปตรวจสอบวา สวนของ มธ. ที่ขยายเวลาไปถึงเดือนพฤษภาคม 2553
หากยังไมไดอบรม จะถือวาขาดคุณสมบัตใิ นการเปนหัวหนางานหรือผูอํานวยการกองหรือเลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน ดังนั้น ผูบริหารหนวยงานควรจะไปตรวจสอบบุคลากรของทาน และขอใหฝายบริหารบุคคลได
ชวยตรวจสอบใหอีกครั้ง สวนที่มีเปนจํานวนมากคือ โรงพยาบาลฯ อาจจะตองจัดการอบรมใหครบภายในหนึ่ง
ป เพราะเปนเงือ่ นไขในการที่จะแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงตามหลักเกณฑใหม

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) รายงานเรื่องการจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ ชวงที่ 3
(1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2552)
U

U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ

- 19 ประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรรอัตรา/วงเงิน และการ
ถัวจายวงเงินในการจางพนักงาน โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตรา
วางขาราชการทุกกรณี คืนหนวยงานปละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
คือ
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนใหเต็มจํานวนวงเงินคาจางขั้น 13,450 บาท/เดือน หรือ 18,310 บาท/
เดือน แลวแตกรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนใหรอ ยละ 70 กรณีที่มีเศษ .50 ขึ้นไปใหปด เศษเปน 1 หรือ
หนวยงานใดมีอัตราวางเพียง 1 อัตรา ใหคืนเต็มจํานวนวงเงินคาจางขั้น 9,570 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณีเปนตําแหนงในสายวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงที่มหาวิทยาลัย
ขาดแคลนไดแก ตําแหนงนิตกิ ร นายแพทย พยาบาล บรรณารักษ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหนงอืน่
ที่ ก.บ.ม. จะกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมใหจดั สรรคืนเต็มจํานวน
4. หามมิใหหนวยงานนําอัตราที่ไดรับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกวาจํานวนอัตราที่ไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
5. กรณีหนวยงานจางเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรรใหถัวจายวงเงินในการจางได แตจะตองไมเกิน
วงเงินคาจางทีไ่ ดรับจัดสรรตอเดือน และไมเกินจํานวนอัตราที่ไดรับจัดสรร โดยใหถวั จายวงเงินไดตามหลัก
เกณฑการถัวจายเงิน
งานอัตรากําลังไดตรวจสอบอัตราวางขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ระหวางวันที่ 1 เมษายน –
30 มิถุนายน 2552 แลว มีอัตราวางรวม 4 อัตรา แยกเปนสายวิชาการ จํานวน 1 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 3 อัตรา จึงเห็นควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแกหนวยงานตาง ๆ ตามเกณฑที่ ก.บ.ม.
กําหนด จํานวน 4 อัตรา เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 42,160 บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ นายประชา
คุณธรรมดี ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 412) ระดับ 5 ขั้น 12,820 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Ph.D. (Natural
Resources) จาก The University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับเงินเดือนระดับ 5
ขั้น 13,110 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่รายงานตัวกลับเขารับราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 20 มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายประชา คุณธรรมดี พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขออนุมัติเลื่อน
ระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
เสนอขอเลื่อนระดับ นายสมบูรณ กองแกว ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 4 (ตําแหนงเลขที่ 1397) ระดับ 4 ขั้น
18,190 บาท ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 5 ขั้น 19,420 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 31 มีนาคม 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายสมบูรณ กองแกว ขาราชการสายสนับสนุน
วิชาการ สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ อีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 4 ราย
U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจาง/เปลี่ยนเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงเลขที่ 5599 ขั้นวุฒิปริญญาโท-เอก กําหนดเงือ่ นไขการจางเปน “ปริญญาโทหรือ
เอกทางภาษาไทย”
- ตําแหนงเลขที่ 4152 ขั้น 18,310 บาท เปลี่ยนเงื่อนไขการจางจากเดิม “ปริญญาโทหรือเอก
ทางศิลปศาสตร” เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางประวัติศาสตร”
- ตําแหนงเลขที่ 4159 ขั้น 13,450 บาท เปลี่ยนเงื่อนไขการจาง จากเดิม “ปริญญาโทหรือเอก
ทางเยอรมันศึกษา” เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาเยอรมัน”
2. จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท จํานวน 4 ราย โดย
ใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ดังนี้
- นายวันชนะ ทองคําเภา (ตําแหนงเลขที่ 5599) ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
- นายพิพัฒน กระแจะจันทร (ตําแหนงเลขที่ 4152) ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฏาคม 2552 เปนตนไป
- น.ส.ดนยา รักศีล (ตําแหนงเลขที่ 4159) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2552 เปนตนไป
- นายอํานาจ ปกษาสุข (ตําแหนงเลขที่ 4312) ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 21 มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง/เปลี่ยนเงือ่ นไขการจาง และจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตร จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนง
เลขที่ 5590 และ5591) ขั้นวุฒปิ ริญญาโท - เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางเศรษฐศาสตร”
2. จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 ราย โดย
ใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป ดังนี้
- น.ส.รุงนภา โอภาสปญญาสาร (ตําแหนงเลขที่ 5590)
- นายอลงกรณ ธนศรีธัญญากุล (ตําแหนงเลขที่ 5591)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะเศรษฐศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 8 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนงเลขที่ 4949 และ 4954 ขั้น 13,450 บาท เปน “วุฒิปริญญาโท/เอกทางฟสกิ ส”
- ตําแหนงเลขที่ 5375 ขั้นวุฒิปริญญาเอก เปน “ปริญญาโท/เอกทางพัฒนาผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเกษตร”
- ตําแหนงเลขที่ 5157 ขั้น 18,310 บาท เปน “วุฒิปริญญาโท/เอกทางคณิตศาสตร”
2. จางนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน จํานวน 4 ราย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย โดยใหไดรบั คาจางขั้น 13,450 บาท ดังนี้
- นายสายัณห ผุดวัฒน (ตําแหนงเลขที่ 4949) ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตน
ไป ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติราชการ
- นายกมล เอี่ยมพนากิจ (ตําแหนงเลขที่ 4954) ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552
เปนตนไป ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติราชการ
- น.ส.สุธีรา วัฒนกุล (ตําแหนงเลขที่ 5375) ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 25 พฤษภาคม 2552 เปนตน

- 22 ไป ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติราชการ
- นายบัญญัติ สรอยแสง ยอนหลังตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งเปนวัน
รายงานตัวปฏิบัติราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย ตามทีเ่ สนอ

3.2.6 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 8 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5058, 5629, 5630, 5628 และ 5631) ขั้น 14,140 บาท เปน“ปริญญาทางทันตแพทยศาสตร”
2. จางทันตแพทยผูทําสัญญาปฏิบัติงานชดใชทุน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี จํานวน 8 ราย โดยใหไดรับคาจางขั้น 14,140 บาท ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 1
เมษายน 2552 เปนตนไป ซึ่งเปนวันที่มารายงานตัวปฏิบัติงาน ดังนี้
- น.ส.ณิชมน ไชยอนันต (ตําแหนงเลขที่ 4185)
- น.ส.ธีมาพร ทองศิริกุล (ตําแหนงเลขที่ 4237)
- น.ส.ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ (ตําแหนงเลขที่ 4310)
- นายปยะพงษ พรรณพิสทุ ธิ์ (ตําแหนงเลขที่ 5058)
- นายเกรียงไกร ปนชํานาญกุล (ตําแหนงเลขที่ 5629)
- นายคมสันต อภิญญาอุปถัมภ (ตําแหนงเลขที่ 5630)
- นายกันต วงศกําแหง (ตําแหนงเลขที่ 5628)
- น.ส.ชมภูนุช ศรีผดุงพร (ตําแหนงเลขที่ 5631)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 8 ราย ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ขออนุมตั ิจางอาจารยประจํา
จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เสนอขอจาง
นายอัครพงษ ค่ําคูณ เปนอาจารยประจําหลักสูตรไทยศึกษา วุฒิปริญญาโท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2552
เปนตนไป

- 23 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายอัครพงษ ค่ําคูณ เปนอาจารยประจําหลักสูตร
ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยา ยพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ไปแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5331) ขั้น
วุฒิปริญญาโท เปนตําแหนงอาจารย ขั้นวุฒิปริญญาเอก และกําหนดเงือ่ นไขการจางเปน “ ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรทางการแพทย”
2. ยาย น.ส.นิดา เรืองวิทย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย
(ตําแหนงเลขที่ 4590) ขั้น 15,940 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5331) คณะแพทยศาสตร โดยใหไดรบั คาจาง ขั้น
18,310 บาท ทั้งนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไมขัดของในการยายดังกลาว (รายละเอียดตามนัย
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0516.10/635 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย น.ส.นิดา เรืองวิทย พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ นายมนตรี สืบดวง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 4151) ขั้น 24,290 บาท ซึ่งไดรับ
วุฒิพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพิ่มขึ้น เปนให
ไดรับคาจางขัน้ 24,290 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ ผูชวยศาสตราจารย มนตรี สืบดวง พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

- 24 3.2.10 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ น.ส.ดุลยพร
ตราชูธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4231) ขั้น 16,960 บาท ซึ่งไดรับ
วุฒิปริญญาเอก สาขาชีววิทยาการแพทย จาก The University of Texas Health Sciences Center at Houston
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ เปนใหไดรบั คาจางขั้น 19,210 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเปน
วันที่รายงานตัวกลับเขารับราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ อาจารย ดุลยพร ตราชูธรรม พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมตั ิปรับคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเสนอขอปรับ
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ขั้น 10,330 บาท สํานักงานเลขานุการ จํานวน 2 ราย ซึ่งผาน
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรบั คาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท ดังนี้
(1) นายเสกสรร อมาตยมนตรี ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ตําแหนงเลขที่ 5117)
ตั้งแตวนั ที่ 6 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป
(2) น.ส.จุฑารัตน กลิ่นคางพลู ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (ตําแหนงเลขที่ 5116) ตั้งแตวันที่ 27
พฤษภาคม 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จํานวน 2 ราย ใหไดรับคาจางสูงขึ้น ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง กองคลังขออนุมัตปิ รับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองคลังเสนอขอปรับคาจาง นายยุทธนา ปาลวัฒนวิ
ไชย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (ตําแหนงเลขที่ 5356) ขั้น 10,080
บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100
บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 25 มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นายยุทธนา ปาลวัฒนวิไชย พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ กองคลัง ใหไดรับคาจางสูงขึ้น ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง สํานักงานนิติการขออนุมัตปิ รับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานนิติการเสนอขอปรับคาจาง นายสุรพร
ประดิษฐเทา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนิติกร (ตําแหนงเลขที่ 5443) ขั้น 10,330
บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100
บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นายสุรพร ประดิษฐเทา พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานนิติการ ใหไดรับคาจางสูงขึ้น ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมตั ิปรับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอปรับคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 2 ราย ขั้น 10,330 บาท ซึ่งผาน
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรบั คาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตนไป ดังนี้
(1) น.ส.ดุษฏีพร ชาติบุตร (ตําแหนงเลขที่ 5287)
(2) น.ส.กนกภรณ ชาวบางงาม (ตําแหนงเลขที่ 5079)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 2 ราย ใหไดรบั คาจางสูงขึ้น ตามที่เสนอ

3.2.15 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอปรับคาจาง
น.ส.ทัศนีวรรณ กันตรง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ตําแหนงเลขที่
5440) ขั้น 10,330 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจาง
สูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 26 มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.ทัศนีวรรณ กันตรง พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร ใหไดรับคาจางสูงขึ้น ตามที่เสนอ

3.2.16 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอจาง Dr. Bala
Raju Nikku เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน ลําดับที่ 3 ขั้น 1 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 24,310
บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฏาคม 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Dr. Bala Raju Nikku เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.17 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 2 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน ลําดับที่ 2 ขั้น 1 จํานวน 2 ราย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ
8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตนไป ดังนี้
(1) Miss Lori Conover
(2) Mr. Steven Bradley Smith
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สถาบันภาษา
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ขออนุมตั กิ ําหนด
องคประกอบคณะกรรมการเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยนายณรงค เมืองโสภา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(ตําแหนงเลขที่ 5437) สังกัดสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติหนาที่ที่สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ฯ แจงความประสงค
เขารับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2552 โดยที่ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ไดกําหนด
องคประกอบคณะกรรมการประเมินไว แตสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ฯ มีองคประกอบของคณะกรรมการไม
ครบถวนตามประกาศขางตน ประกอบกับเพื่อใหตน สังกัดของผูขอรับการประเมินไดมีสวนรวมในการประเมิน

- 27 และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ทางสถาบันจึงขออนุมัติองคประกอบ
คณะกรรมการประเมินดังรายนามตอไปนี้
1. ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ฯ
ประธานกรรมการ
2. ผูแทนสภาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูแทน
กรรมการ
4. รองผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ฯ
กรรมการและเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดองคประกอบคณะกรรมการประเมินการตอสัญญา
จางพนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอปรับคาจาง นางจิณพิชญ
ชา มะมม พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4660) ขั้น 14,880 บาท ซึ่งผาน
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรบั คาจางสูงขึ้นเปนขั้น 15,620 บาท
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2552 ซึ่งเปนวันที่หนวยงานรับเรื่อง ทั้งนี้ หนวยงานไดชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนในการดําเนินเรื่องลาชามาดวยแลว ดังบันทึกดวนที่ ศธ 0516.25 กจ/837 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นางจิณพิชญชา มะมม พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะพยาบาลศาสตร ใหไดรับคาจางสูงขึ้น ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิ นางสาวกมลทิพย
ราศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4370) ขั้น 15,250 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ
ปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับคาจางขัน้ 18,310 บาท
ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 20 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา คณะแพทยศาสตรชี้แจงสาเหตุที่ขอปรับ
วุฒิลาชากวา 60 วัน วาตองรอหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได
ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และแจงใหรับหนังสือรับรองเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โดยมีผลให
สําเร็จการศึกษายอนหลังตั้งแตวนั ที่ 20 มีนาคม 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 28 มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวกมลทิพย ราศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจาง Professor
Michael L. MacEntee เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 3 ขั้น 1 โดยใหไดรบั คาจางเดือน
ละ 35,350 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 - 30 กันยายน 2552 เปนตนไป ทั้งนี้ตอ งขออนุมัติ
กรมบัญชีกลาง เนื่องจากอายุเกิน 60 ปบริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Professor Michael L. MacEntee เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ คณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.5 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิแตงตัง้ รองศาสตราจารย นายแพทย
ไวพจน จันทรวิเมลือง ซึ่งเปนผูแทนจากกลุมสายวิทยาศาสตรสุขภาพ ใน
สวนคณะแพทยศาสตรเปนกรรมการในการตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย นายแพทย ไวพจน จันทรวิเมลือง ซึ่งเปนผูแทนสภาอาจารยจากกลุมสายวิทยาศาสตรสุขภาพ ในสวนคณะ
แพทยศาสตร เปนกรรมการประเมินการตอสัญญาจางทดแทนกรรมการที่เปนผูแทนสภาอาจารย เพื่อทําหนาที่
ประเมิน น.ส.ปยะวรรณ ขนาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย เนื่องจาก น.ส.ปยะวรรณ
ขนาน มีฐานะเปนผูขอรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางในครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย นายแพทย ไวพจน จันทร
วิเมลือง ผูแทนสภาอาจารยจากกลุมสายวิทยาศาสตรสุขภาพ จากคณะแพทยศาสตร เปนกรรมการประเมินการ
ตอสัญญาจางทดแทนกรรมการที่เปนผูแทนสภาอาจารย เพื่อทําหนาทีป่ ระเมิน น.ส.ปยะวรรณ ขนาน พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย คณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.6 เรื่อง การไมตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(พิจารณาลับ)
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา เนือ่ งดวยพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงบุคลากร สังกัดงานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ ไดปฏิบัติงานมาครบกําหนดระยะเวลาการตอ

- 29 สัญญาจาง ครั้งที่ 3 (ครบ 5 ป) ในวันที่ 1 กันยายน 2552 ฝายบริหารบุคคลจึงไดมีคําสั่งประเมินเพือ่ ตอสัญญาจาง
นายสุรสิทธิ์ ปกษา แตเนื่องจากคะแนนที่นายสุรสิทธิ์ ไดรับต่ํากวาเกณฑการผานการประเมินที่กาํ หนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง หลักเกณฑประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพือ่ ตอสัญญา
จางพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะกรรมการประเมินจึงมีมติเห็นวา พนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวไม
ผานการประเมินทุกองคประกอบ และเห็นควรใหออกจากราชการเมือ่ ครบอายุสัญญา ทั้งนี้โดยคณะกรรมการ
ประเมินไดแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรใหเจาตัวไดทราบแลว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติให นายสุรสิทธิ์ ปกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ตําแหนงบุคลากร สังกัดกองการเจาหนาที่ ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ครบอายุสัญญา
ตามที่เสนอ

3.3.7 เรื่อง ขออนุมัติใหขาราชการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการและกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกําหนดสัดสวนของผูเขารวมมาตรการฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวน
ขาราชการที่มีคุณสมบัติเขารวมมาตรการฯ ในแตละสายของแตละหนวยงาน จํานวนทั้งหมดไมเกิน 37 ราย และ
ไดนําเสนอคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ดังรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เรื่องมาตรการปรับปรุงอัตรา
กําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นัน้ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการรับสมัครตามมาตรการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว มีผูเขารวมมาตรการฯ รวมทั้งสิ้น 20 รายแยกเปน
1. สายวิชาการ จํานวน 5 ราย โควตาตัวเต็ม 4 ราย เศษ 1 ราย
2. สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 15 ราย โควตาเต็ม 4 ราย เศษ 8 ราย เกินเศษโควตาหนวยงาน
2 ราย และเกินเศษโควตาหนวยงานและหนวยงานไมอนุญาต 1 ราย
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2252 เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ไดพิจารณาตามหลักเกณฑและแนวทางที่ ก.บ.ม. กําหนดแลว มีความเห็นดังนี้
1. เห็นชอบใหขาราชการรวมมาตรการฯ รวมทั้งสิ้น 19 ราย แยกเปน
1.1 สายวิชาการ จํานวน 5 ราย
1.2 สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 12 ราย
1.3 สายสนับสนุนวิชาการ ที่เกินเศษโควตาหนวยงาน จํานวน 2 ราย

- 30 2. เห็นชอบใหจายเงินกอนเกินวงเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของผูเขารวมมาตรการฯ
เปนเงิน 500,120 บาท
3. ไมเห็นชอบใหขาราชการเขารวมมาตรการฯ จํานวน 1 ราย คือ นายบุญสม สรอยสิงห
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ เนือ่ งจากคณะเศรษฐศาสตรไมอนุญาต เพราะยังไมสามารถหาบุคลากรดานพัสดุมา
ทดแทนได และขอใหชว ยสรางคนรุนใหมเพื่อปฏิบัติงานแทนกอน
4. เนื่องจากอยูร ะหวางการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร จึงเห็นควรอนุมัติเปนหลักการให
เลื่อนผูมีคุณสมบัติครบลําดับถัดไปเปนผูไ ดรับอนุญาตใหเขารวมมาตรการฯ กรณีที่ผูเขารวมมาตรการฯ ผูใดขาด
คุณสมบัติ หรือกรณีมีผูถอนใบสมัคร (ระหวางวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2552)
5. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนใหแกหนวยงานตนสังกัด เห็นควรจัดสรรอัตรา
คืนเมื่อมหาวิทยาลัย ไดรับการจัดสรรอัตราทดแทนจากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา ฝายบริหารบุคคลเสนอขออนุมัติใหเขาโครงการ จํานวน 19 ราย เปนสาย
วิชาการ จํานวน 5 ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 14 ราย ใหเกือบทั้งหมด ยกเวนรายที่ไมตรงกันคือ
คณะไมให มีรายเดียว นอกจากนั้นหนวยงานยินดีใหไปและเจาตัวตองการจะหยุดทํางาน มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการใหตามนั้น รวมทัง้ สิ้น 19 ราย โดยมีเงื่อนไขวา หากผูใดขาดคุณสมบัติ จะตัดออกไป

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติในหลักการใหขาราชการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 19 ราย โดยมีเงือ่ นไขวา หากผูใดขาดคุณสมบัติจะตองตัดออกไปโดย
เลื่อนผูที่อยูในลําดับถัดไปขึ้นมาแทน ตามที่เสนอ

3.3.8 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักหอสมุด
U

ประธานแถลงวา สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนุนที่สัมพันธกับมหาวิทยาลัยหนวยงาน
สุดทายที่มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะปรับโครงสราง ครั้งนี้เปนการปรับในเรื่องของโครงสรางในการบริหารจัดการ
ใหมีความคลองตัวมากขึ้น ระยะที่ผานมาไดมีการปรับไปแลว 2 หนวยงานคือ สปข. และสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล สํานักหอสมุดจะเปนหนวยงานสุดทายในฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองทํางานสนับสนุนและใกลชิด
กับการทํางานของมหาวิทยาลัยวา ควรจะมีการปรับรูปแบบปรับองคกรใหสอดคลองกับเนื้อหาของงานอยางไร
บาง ขอเสนอตอไปนี้เปนขอเสนอของสํานักหอสมุด ซึง่ ไปหารือกันเปนการภายในและไดนําเสนอฝายบริหาร
บุคคลพิจารณาแลว
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา สํานักหอสมุดประสงคขออนุมัติดําเนินการ ดังนี้
1. ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหมเปน 2 สาย คือ สายบริหารและพัฒนา และสาย
บริการและสงเสริมการเรียนรู จากเดิมซึ่งแบงการบริหารเปน 3 สาย คือ สายบริหารและพัฒนา สายเทคนิค และ
สายบริการ ทั้งนี้ เพื่อกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบตามลักษณะงานใหชัดเจนขึ้น

- 31 2. ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการจากเดิม 2 งาน เปน 3 งาน โดย
แบงงานการเงินและบัญชีออกจากงานคลังและพัสดุ เพื่อพัฒนางานและคุณภาพ ความสามารถของบุคลากรให
ตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สรางสมรรถนะและ Career Path ของบุคลากรใหชัดเจนขึ้น
เมื่อปรับโครงสรางตามเสนอแลว มีผลดังนี้
1. ลดขนาดและสายการบังคับบัญชาใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตามสภาพการปฏิบัติงานและจัดกลุม
การปฏิบัติงานตามลักษณะงานโดยลดจํานวนรองผูอํานวยการจากเดิม 3 ตําแหนง เหลือเพียง 2 ตําแหนง เพื่อลด
สายการบังคับบัญชาใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตามสภาพการปฏิบัติงานและจัดกลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน
2. เพิ่มฝายวารสาร เพื่อกําหนดภาระงานพัฒนางานตามลักษณะสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ
จัดเตรียมสารสนเทศ ใหบริการ และการจําแนกสารสนเทศตามลักษณะขอมูล
3. ยุบศูนยบริการสื่อการศึกษา และตัดโอนอัตราขาราชการ 3 อัตรา ใหงานประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสภาพงานและการปฏิบัติหนาที่อํานวยประโยชนใหกับบุคลากรและมหาวิทยาลัยไดมาก
ขึ้น
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาอัตรากําลัง ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2552 ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางสํานักหอสมุด ดังนี้
1. ปรับลดสายการบริหารงานจากเดิม 3 สาย เปน 2 สาย คือ
1.1 สายบริหารและพัฒนา แบงเปน
1.1.1 สํานักงานเลขานุการ
1.1.2 ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.3 ฝายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.4 ฝายเทคโนโลยีหองสมุด
1.1.5 ฝายสงเสริมและพัฒนา
1.1.6 ฝายวารสาร
1.2 สายบริการและสงเสริมการเรียนรู แบงเปน
1.2.1 หอสมุดปรีดี พนมยงค
1.2.2 หองสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
1.2.3 หองสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม
1.2.4 หองสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย
1.2.5 หองสมุดคณะวารสารศาสตรฯ
1.2.6 หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ
1.2.7 หองสมุดศูนยรังสิต
1.2.8 หองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตร
1.2.9 หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ

- 32 2. ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานเลขานุการ จากเดิม 2 งาน เพิ่มเปน
3 งาน คือ
2.1 งานบริหารและธุรการ
2.2 งานงบประมาณ การเงินและบัญชี
2.3 งานพัสดุและอาคารสถานที่
3. ลดจํานวนผูบริหารตําแหนงรองผูอํานวยการ จากเดิม 3 ตําแหนง เหลือเพียง 2 ตําแหนง คือ
3.1 รองผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนา
3.2 รองผูอํานวยการสายบริการและสงเสริมการเรียนรู
4. ยุบศูนยบริการสื่อการศึกษา และตัดโอนอัตราขาราชการ จํานวน 3 อัตรา ใหงาน
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรอบใหญ ๆ ที่สํานักหอสมุดเสนอคือ การปรับตําแหนงรองผูอํานวยการ
จาก 3 ตําแหนง เหลือ 2 ตําแหนง ยุบงานไป 1 งาน และเพิ่มงานใหม 1 งาน ซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลง แตจะตัดโอน
อัตราขาราชการจากงานทีย่ ุบมาไวที่งานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เปนงานเกีย่ วกับสื่อการศึกษา เปนงาน
โสต เปนเรื่องการบันทึกขอมูลตาง ๆ จะสงมอบใหกับมหาวิทยาลัย ในภาพรวมจะมีการปรับลดอัตราบุคลากร
ของสํานักหอสมุด จํานวน 3 อัตรา และปรับลดอัตราของฝายบริหารจาก 3 อัตรา เหลือเพียง 2 อัตรา และ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางภายใน เปนเรื่องที่นาํ เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อจะนําเสนอขออนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัยตอไป
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เทาที่ดูเอกสาร ไมเห็นขอบเขตงานของแตละ
งาน แตเห็นเปนขอบเขตงานเปน Job ของหัวหนาหรือผูบ ริหาร ไมทราบวามีหรือไม ในสวนขอบเขตงานของแต
ละงาน อีกประเด็นหนึ่งคือ ไมเขาใจความแตกตางระหวาง 2 หนวยคือ หนวยที่เกี่ยวกับฝายบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ กับฝายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ไมทราบวางานตางกันอยางไร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ตั้งใหม เปนการ
นําฝายพัฒนากับฝายวิเคราะหมารวมกัน ฝายพัฒนาคือ การจัดหา Collection Development สวนฝายวิเคราะหคือ
ผูที่ตองทํางาน Catalog สวนฝายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศมีหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ใหคงสภาพทีจ่ ะใชงานอยูได พรอม ๆ กับการทํา Digital File เปนหนาที่ของฝายสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ ในลักษณะของงาน 2 งานที่รวมกันไดคือ ฝายพัฒนากับฝายวิเคราะห เพราะการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเขามาแลวทําชองทางของการเขาถึงขอมูลให สวนฝายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศมีหนาที่หลัง
จากนั้นคือ เมือ่ หนังสือหรือวารสารขึ้นชั้นไปแลว และมีปญหาวาขาดหรือตองซอมแซม ฝายนี้จะเปนผูนํามา
บํารุงรักษา และในขณะเดียวกันสวนทีจ่ ําเปนจะตองพัฒนาเพื่อใหการเขาถึงเปน Digital File ฝายสงวนรักษา
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จัดการ งานเปนแบบเดิมไมไดเปลี่ยน เพียงแตยุบรวมกันเพื่อที่จะใหความเชื่อมโยงระหวางงานสะดวกขึ้นเพราะ
เมื่ออยูที่ฝายพัฒนาเสร็จแลว หากจะสงไปที่ฝายวิเคราะห ตองมีคนอีกกลุมหนึ่งมาทํา ซึ่งในงานนัน้ ก็คือ คนกลุม
เดียวทํางานใหเสร็จในครั้งเดียว สวนของสํานักงานเลขานุการในเอกสารที่แนบไป จะมีโครงสรางการแบงงาน
สํานักงานเลขานุการและมีรายละเอียดของงานแนบไปดวยแลว จึงไมมีสวนของการบริหารจัดการเพราะฝาย
บริหารจัดการคือ งานเดิม เพียงแตนาํ มารวมกันเขาไป ไมมีการเปลี่ยนแปลงสวนนัน้
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในการทําโครงสรางเทาที่เขาใจคือ ขอบเขต
ของตัวโครงสรางในงานแตละงานตองชัดเจน แตเวลารายงานมาวา หนาที่และปริมาณงานเปนหนาที่และ
ปริมาณงานของบุคคลที่ทําหรือเปนของงาน ไมแนใจวารายงานกับตัวขอบเขตงานไมเหมือนกันอยูแลว
4. ประธานกลาววาว ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลหารือกับผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด ถาพิจารณาเอกสารทั้งหมด ไมมี Job ของงานเพิ่มใหม ขอใหขยายความกอนที่จะนําเขาสภา
มหาวิทยาลัย จะเห็นโครงสราง แตยังไมเห็น Job ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต สอบถามเชนกัน
5. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา ในสวนของรองผูอํานวยการ
จะเปนวาระหรือเปนตําแหนงทางผูบริหารที่ถาวร และหากเทียบเทา จะเทียบเทากับกองหรือไม
ประเด็นที่สอง ในสวนของสํานักงานเลขานุการ หากเทียบเทาแลว จะเทียบเทากับกองหรือ
งาน และกรณีงานบริหารธุรการจะเปนหนวยหรือเปนงาน เพราะโครงสรางคงตองลอไปคลาย ๆ กัน หากเทียบ
กับโรงพยาบาลฯ ในสวนของรองผูอํานวยการสายบริหารและพัฒนา จะเทียบเทากับผูอํานวยการกลุมงาน เชน
กลุมงานแพทย กลุมงานพยาบาล กลุมงานเภสัชกรรม และในผูอํานวยการกลุมงานนั้นจะกลายเปนงาน จะไมมี
ลักษณะของสํานักงานเลขานุการและมีงานตอ
ประธานกลาววา โครงสรางสํานักหอสมุดเปนโครงสรางที่มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการรองรับ จึงถูกกําหนดชื่อใหเปนโครงสรางแบบราชการ โดยขอเท็จจริงแลวตองการใหเปนเหมือน
โรงพยาบาลฯ คือ จัดใหยืดหยุน แตชื่อภายใตสํานักหอสมุดตองมีสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุดอยูตาม
กฎหมายยังเปลี่ยนตรงนั้นไมได หากสอบถามวาเหมือนกันหรือไม ก็ตอบวาเหมือน ก็คือตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด คลายกับรองผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ เปนตําแหนงวาระตามตําแหนงบริหาร แต
โครงสรางขางในที่จัดไมเหมือนเพราะโครงสรางเดิมเปนโครงสรางที่มีกฎหมายรองรับ และไมสามารถแก
กฎหมายนั้นได เพราะไมใชกฎหมายที่ มธ. ออก เปนโครงสรางเดิมตั้งแตสมัยเปนสวนราชการ จึงยังมีการ
เรียกชื่อแตกตางกันบางระหวางหนวยงานสมัยใหมที่ปรับแลวกับหนวยงานที่ถูกบังคับชื่ออยูตามพระราช
กฤษฎีกาแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ มีเกณฑคือ สํานักงาน
เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน เทานั้น เปนระดับกอง สวนอื่น ๆ เปนการแบงงานทีท่ ํากันเปนการภายใน แตไม
มีผลตอระดับ โดยสวนใหญ ผูที่ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการและหัวหนาฝายตาง ๆ นั้น มีตําแหนงเปน
ผูชํานาญการแลวทั้งสิ้น
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โครงสรางแบงสวนราชการนั้น มีเพียงสํานักงานเลขานุการที่มีงาน 2 งาน ขณะนี้แบงออกเปน 3 งานที่เปน
ทางการในการแบงสวนใชหรือไม จะทําใหชัดเจน เพราะอีกงานหนึ่งก็จะไดระดับเพิ่มขึ้นไปดวย แตสําหรับ
สวนงานอื่น ๆ ในฝายตาง ๆ จะเปนการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมุดเทานั้น
ประธานกลาววา สํานักเลขานุการสํานักหอสมุดนั้นเปนโครงสรางตามสวนราชการเดิมที่ชื่อ
ตองเปนแบบนั้น และจะมีงานเพิ่มขึ้นเปนงานภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดเพิ่มขึ้นเอง
เมื่อกําหนดแลวจะมีตําแหนงที่ทําหนาที่บริหารเพิ่มขึ้นดวยตามที่ประธานสภาขาราชการตั้งขอสังเกต
7. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในศูนยรงั สิตมีหองสมุดและหอสมุด 3 แหง
ซึ่งชื่อจะไมไปดวยกันคือ หองสมุดศูนยรังสิต หองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตร และหอสมุดปวย อึง๊ ภากรณ
คงแยกกันไดระหวางหองสมุดและหอสมุด จะขอเสนอใหเปลี่ยนชื่อหองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตรเปน
หอสมุดหรือหองสมุดก็ตาม แตเปนสถานที่ที่จะใหบริการในกลุมสุขศาสตรหรือกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
ทั้งหมด
ประธานกลาววา ขอฝากผูอ ํานวยการสํานักหอสมุดไปพิจารณาประเด็นนี้ เพราะ
มหาวิทยาลัยเกรงวา ชื่อจะซอนกับสํานักหอสมุด แตก็ไมซอนเพราะไมใชสํานัก เปนหอสมุด ตามที่มีหอสมุด
ปรีดี พนมยงคอยูแลว หรือหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ หรือมีหอสมุดอื่นที่ขณะนี้ที่ยังไมมชี ื่อ อาจจะไปตั้งชื่อ เชน
หอสมุดกลุมวิทยาศาสตร หอสมุดสุขศาสตร จะไดเปนแบบแผนเดียวกัน หากเปนของคณะดูแลเอง คณะก็จะ
เรียกวา หองสมุดคณะ จะไดเห็นชัดเจนวา เปนหองสมุดใหญมากที่ดแู ลในกลุมสาขา ไมใชดแู ลเฉพาะคณะ หาก
สํานักหอสมุดเห็นดวยประเด็นนี้ จะเสนอในการปรับตรงนี้มาพรอมกัน เพราะไมไดเปลี่ยนสถานภาพ แตเปน
การเปลี่ยนชื่อเรียกที่เปนทางการเทานั้น ขอฝากกอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยครัง้ ตอไป ขอมอบประเด็นนี้
ไปใหสํานักหอสมุดรับไปพิจารณาดวย

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักหอสมุด
โดยมอบหมายใหฝายบริหารบุคคลไดหารือกับสํานักหอสมุด เพื่อดําเนินการแกไขในประเด็นขอสังเกตเรื่อง
ขอบเขตการแบงสวนงานตามโครงสรางใหม และประเด็นเรื่องการตั้งชื่อหองสมุดตาง ๆ และใหนาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
U

U

U

รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขออนุมัติเปด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) โดยมีเปาหมายรับ
นักศึกษารุนแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอขอมูลและ
ความเห็น ดังนี้
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1. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติให
บรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยมีเงื่อนไขวา ตองเปดสอนใหทันภายในปการศึกษา 2552 เนื่องจากเดิมเปน
หลักสูตรที่บรรจุอยูในแผนฯ ฉบับที่ 9 แตเปดสอนไมทันในปงบประมาณ 2549 และคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว
2. หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรภาคกลางวัน ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ มีระบบการจัดการศึกษาในลักษณะโครงการปกติ มีเปาหมายรับนักศึกษา
5 คน/ป โดยมีสาระสําคัญของหลักสูตร ดังนี้
2.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร หลักสูตรเปดสอนแผนการศึกษา แบบ 2
แผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1
แบบ 2.2
โครงสรางหลักสูตร
(ผูเขาศึกษาทีส่ ําเร็จวุฒิปริญญาโท) (ผูเขาศึกษาทีส่ ําเร็จวุฒิปริญญาตรี)
วิชาบังคับ
5 หนวยกิต
13 หนวยกิต
วิชาเลือก
7 หนวยกิต
12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
48 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม
48 หนวยกิต
73 หนวยกิต
U

U

U

U

2.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
U

2.2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งในหรือตางประเทศ กรณีที่สําเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของภาควิชา และ
ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และสําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตทางวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งในหรือตางประเทศ กรณีที่
สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกของภาควิชา
และตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25
U

U

U

U

2.2.2 มีคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไมนอยกวา 550 หรือ Paper-Based
TOEFL ไมนอยกวา 550 หรือ Computer-Based TOEFL ไมนอยกวา 213 หรือ Internet -Based TOEFL ไมนอย
กวา 80 หรือ IELTS ไมนอยกวาระดับ 6.0 โดยตองเปนผลสอบภายใน 2 ป นับจากวันยื่นใบสมัครคัดเลือกเขา
ศึกษา ในกรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑทกี่ าํ หนดอาจไดรบั การพิจารณารับเขาศึกษา โดยมีเงื่อนไข
วาตองสอบภาษาอังกฤษใหไดตามเกณฑทกี่ ําหนดภายในเวลา 1 ปการศึกษา มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจาก
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2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา ผูเขาศึกษาตองสอบสัมภาษณและมีผลการศึกษาเปนทีย่ อมรับ
จากคณะกรรมการคัดเลือก และมีจดหมายรับรองจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของอยางนอย 2 ฉบับ
U

U

2.4 หลักสูตรกําหนดใหนกั ศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ และกําหนดเงือ่ นไข
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธไววาจะตองมีผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติอยางนอย 2 ฉบับ หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ฉบับโดยเอกสารที่
ตีพิมพจะตองมีกรรมการภายนอกรวมกลัน่ กรอง (Peer review) กอนการตีพิมพ ทั้งนี้ ไมนับรวมการเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
2.5 สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผานภายใน 2 ครั้ง หลักสูตรไดเปดโอกาสให
สามารถขอเทียบโอนไปศึกษาเพื่อรับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีได
3. ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดวเิ คราะหความพรอมและศักยภาพในการเปดสอน
หลักสูตรดังกลาวแลวมีความเห็นวา ในขัน้ เปดสอนพบวา มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในแง
ความพรอมดานอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และแหลง
ศึกษาคนควาของนักศึกษา รวมทั้งมีความพรอมดานอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สามารถเปดสอนไดในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรดังกลาวมีการกําหนดโครงสราง องคประกอบหลักสูตร จํานวนหนวยกิต และ
ขอกําหนดอืน่ ๆ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ. ศ. 2541 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิม่ เติม)
2. คณะกําหนดวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจจะไม
เพียงพอ ดังนัน้ เพื่อใหการคัดเลือกผูเขาศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะควรจะมีการสอบขอเขียน และ/หรือ
ใหสงบทความแสดงหัวขอวิจัย หรือ เคาโครงงานวิจยั ทีส่ นใจ เพื่อประกอบการคัดเลือกเขาศึกษาดวย
3. เนื่องจากหลักสูตรนี้มีการกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมที่จบการศึกษาวุฒิ
ปริญญาโท และกลุมที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี โดยมีการกําหนดระยะเวลาการศึกษาไวแตกตางกัน คือ แบบ
2.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ศึกษา 48 หนวยกิต) ใชเวลาการศึกษาอยางมากไมเกิน 5 ป
การศึกษา และแบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ศึกษา 73 หนวยกิต) ใชเวลาการศึกษา
อยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา ดังนั้นในกรณีที่นักศึกษาเขาศึกษาโดยใชคุณสมบัติวฒ
ุ ิปริญญาโทแลวในภายหลัง
จะไมสามารถขอเปลี่ยนไปใชคุณสมบัติของวุฒิปริญญาตรีเพื่อขยายเวลาการศึกษาได
ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นของเนื้อหาเปนสวนใหญ ยกเวนมีขอเสนอเพิ่มเติมในเบือ้ งตน คือ
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เบื้องตนเพื่อทีจ่ ะพิจารณาอาจารยที่ปรึกษาไดเปนประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคือ เรื่องระยะเวลาของการศึกษา
เนื่องจากการรับเขานั้นมี 2 ลักษณะคือ รับผูที่จบระดับปริญญาโทและผูที่จบปริญญาตรี ซึ่งระยะเวลาการศึกษา
ของผูที่เขาในกรณีของระดับปริญญาโทนั้นมีระยะการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา จะเปนผูที่จะสําเร็จปริญญา
เอก แตระดับปริญญาตรีในระเบียบฯ ไดระบุไว 8 ปการศึกษา นาจะระบุขอความวา ผูที่เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญา
โทนั้นในภายหลังจะเปลี่ยนไปใชเงื่อนไขระดับปริญญาตรีเพื่อขยายระยะเวลาการศึกษาไมได
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ในเอกสารหนา 2 Requirement ของผูที่จะสมัครเขาคือ
ขอแรกเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาที่เกี่ยวของ ประเด็นนี้
เปนที่ยอมรับ แตในบรรทัดตอไปที่ระบุวา ในกรณีที่เปนผูสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่น ขอสอบถามวา
คําวาสาขาอื่นในที่นี้ หากเปนสาขาที่เปน Social Science หรือ Humanity จะมีโอกาสสมัครไดหรือไม หากได
มีคําถามตอไปวา ดูจากการคัดเลือก หากเปนการสัมภาษณเพียงอยางเดียว และบัณฑิตที่มาสมัครจบมาจากสาขา
อื่นซึ่งเปน Social Science หรือ Humanity เมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณแลว จะสามารถคัดเลือกไดหรือไมวา
มีศักยภาพที่จะมาเรียนตอในหลักสูตรนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่เกีย่ วของคือ ดูจากรายละเอียดในวิชาบังคับที่ปรากฏ
ในหนา 11 ซึ่งมีทั้งหมด 5 หนวยกิต จะเปนวิชาที่เปนสัมมนาเกือบทั้งหมด หากพื้นฐานไมเพียงพอ สามารถเขา
มาเรียนในหลักสูตรโดยที่จะเขามาเรียนในวิชาที่เปนสัมมนาไดเลยหรือไม อาจจะเปนปญหาในกระบวนการการ
เรียนในระยะตอไป
ในหลักสูตรนี้การเรียนการสอนจะเปนภาษาไทย แต Requirement ในการเขียนวิทยานิพนธ
ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ ซึง่ ไมเห็นดวย เพราะจะเปนเหมือนมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่จะมีปญหาตอเนื่องมาคือ
นักศึกษาขณะที่เรียนไมไดพฒ
ั นาศักยภาพในการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษ แตตอนเขียนวิทยานิพนธตองเขียนเปน
ภาษาอังกฤษ จะเกิดการไปจางเขียน หรือสิ่งที่ถายทอดออกมาไมลึกซึ้งพอ เนื่องจากไมไดผานกระบวนการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมากอน
ในแผนการศึกษา ไมมกี ารระบุการสอบวัดคุณสมบัติ QE หรือสอบ Proposal ปรากฏอยู
ตรงนี้ไดหายไป
เนื่องจากมีการระบุวิชารหัส 600 และ 700 เปนจํานวนมาก ซึ่งวิชาเหลานี้ไมใหนบั หนวยกิต
จึงมีคําถามวา หากรวมไปกับเรื่องการรับสมัครเขา นักศึกษาที่ไมมีพนื้ ความรูในทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ก็สามารถมาสมัครได ดูเหมือนวาการที่ระบุวิชา 600 และ 700 ไวจํานวนมาก อาจจะเปนเพื่อที่จะรองรับ
นักศึกษาประเภทนี้ที่ไมมพี นื้ ความรู จะเปนภาระทีห่ นักมากของคณะหรือไม
ประธานกลาววา ประเด็นเรื่องจบปริญญาตรีสาขาอะไร คณะกรรมการปริญญาเอกคณะคง
ตองดู หรือจบปริญญาโทสาขาใด อาจจะตองดูพื้นฐานปริญญาตรี หากไมใกลเคียง คงไมรับ ซึ่งเปนธรรมชาติ
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วิทยาศาสตรแท ๆ และปริญญาตรีเปนอยางไร เกณฑในเรื่องการใหคณะกรรมการปริญญาเอกคณะเปน
ผูพิจารณากอน คงจะพิจารณาเพื่อที่จะดูเหตุผลในเรื่องของการที่จะรับเขาหรือไม อยางไร และจะเรียนได
หรือไมอยูแลว แตขอสังเกตประเด็นเรื่องเรียนภาษาไทย และทําวิทยานิพนธภาษาอังกฤษกับขอสังเกต 2 ขอกอน
หนานัน้ และ 1 ขอหลัง เปนขอสังเกตที่มีน้ําหนักและนาสนใจ
อาจารย ดร.สุกัลยา อุทัยคง กลาววา ในหลักสูตรระบุวา การเรียนการสอนเปนภาษาไทย
และหรือภาษาอังกฤษ แมหลักสูตรจะเปนหลักสูตรภาษาไทยก็ตาม และเห็นวาการกําหนดใหนักศึกษาตองทํา
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ เพื่อตองการจะปรับคุณภาพของนักศึกษา การใชคุณสมบัติพื้นฐานทางภาษา
อังกฤษรับนักศึกษาเขามานัน้ เปนขอที่บงบอกไดวา นักศึกษาจะตองมีความสามารถในระดับนี้ในสวนหนึ่ง
โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ จะงายสําหรับนักศึกษามากกวา
การเขียนเปนภาษาไทย
2. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ในกรณีการสอนเปนภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ
ก็ แตถาครรลองที่ทางภาควิชาตองการจะพัฒนาใหสามารถเขียนเปนภาษาอังกฤษไดในที่สุดซึ่งตัววิทยานิพนธ
เหตุใดจึงไมพยายามสอนใหเปนภาษาอังกฤษเลย อาจจะดีกวาหรือไม
อาจารย ดร.สุกัลยา อุทัยคง กลาววา โดยขอเท็จจริงแลว จะระบุวาตองสอนเปนภาษาอังกฤษ
แตสิ่งที่ภาควิชากําลังทําอยูค ือ พยายามเริม่ สอนนักศึกษาดวยการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น แมขณะนีจ้ ะใชเพียง
Power Point ภาษาอังกฤษก็ตาม แตในอนาคตที่ไดหารือกับอาจารยในภาควิชา หากทําได ตองการที่จะสอนเปน
ภาษาอังกฤษเชนกัน สวนเรือ่ งการสอบ Qualify Exam หรือการสอบวัดคุณสมบัติ กรณีที่ไมระบุในแผนการ
ศึกษา เพราะในขอกําหนดระบุไวแลววา การสอบ QE นักศึกษาจะตองสอบภายในระยะเวลาไมต่ํากวา
2 ป
3. ประธานกลาววา ประเด็นเรื่องภาษา เขียนใหชดั เจนไดหรือไมวา หลักสูตรการเรียนการสอน
จะเปนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมใชเปนภาษาไทยหรืออาจจะมีภาษาอังกฤษ มิเชนนั้นจะมีปญหากับ
นักศึกษาในภายหลังวา ไมคาดหวังวาจะมีหรือไมสามารถทําวิทยานิพนธได ถาเขียนใหชัดเจนตั้งแตตนวา เปน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะขอสอบถามรองอธิการบดีฝายวิชาการวา จะเปนปญหาใดหรือไมในเชิง
หลักสูตร
ผูแทนแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา การเขียนวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาเอกเปนนโยบายของคณะที่กําหนดใหทกุ หลักสูตรของภาควิชาของคณะตองเขียน
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะกําหนดไวชัดเจน เพราะฉะนัน้ นักศึกษาที่เขามาสมัครเรียนระดับปริญญา
เอกของคณะฯ ตองรับทราบกอนวา จะตองเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ แตการเรียนการสอน จะขึ้นอยูกับ
ภาควิชา จะมีการระบุวา มีการเรียนการสอนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีหากคณะฯ เชิญผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศมาสอน นักศึกษาก็ตองเรียนเปนภาษาอังกฤษอยูแลว เห็นวาประเด็นนี้จะไมมีปญญาในดาน
กฎหมาย
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วิชาการวา หากกําหนดเงื่อนไขวา หลักสูตรการเรียนการสอนจะเปนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย จะมี
ปญหาใดในเชิงการจัดการหรือเงื่อนไขของ สกอ.หรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา คงไมเปนปญหา เพียงแตกรณีทคี่ ณบดีวทิ ยาลัยสห
วิทยาการไดตงั้ ขอสังเกตคือ หากกระบวนการตอเนื่องเปนภาษาอังกฤษ การเรียนรูหรือการหลอหลอมตั้งแต
Proposal ไปจนถึงการทํา Dissertation จะงาย แตหากเรียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย บางวิชาเปน
ภาษาไทย บางวิชาเปนภาษาอังกฤษ จะทําใหมีจดุ ออนบางเชนกัน แตโดยระเบียบของ สกอ. ไมมีขอจํากัดใน
สวนนั้น
ประธานกลาววา ขอใหปรับประเด็นนี้วา การเรียนการสอนจะเปนทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เขาใจวาคณะก็ Concern แตอาจจะมีปญหาเรื่องการปรับตัวของอาจารยผูสอน เพราะฉะนั้น จะเปน
ทั้ง 2 กรณี แทนที่จะเปนภาษาไทยและอาจจะมีภาษาอังกฤษดวย
5. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ประเด็นการสอนเปนภาษาอังกฤษ
มีตัวอยางจากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ จะขอใหเปนแนวทางไว มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ไดสมั ผัสมาแบงออกเปน 2
ประเภทดวยกัน ประเภทที่หนึ่งจะกําหนดวา วิชาบังคับที่เปนวิชา Core ใหสอนเปนภาษาอังกฤษ สวนวิชาเลือก
อื่น ๆ ที่เปนวิชาใหนกั ศึกษาเลือกเปนภาษาไทยไดหรืออาจเปนภาษาอังกฤษดวยก็ได หรืออีกประเภทหนึ่ง
กําหนดวา ในจํานวนวิชาทีเ่ รียน ใหคิดเปนรอยละไมนอ ยกวาเทาใดหรืออาจกําหนดเปนหนวยกิตวา ไมต่ํากวา
เทาใด ใหสอนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสอดคลองกับการทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ เพราะนักศึกษาทีไ่ ด
สัมผัสภาษาอังกฤษตั้งแตแรก จะไดซึมซับสิ่งที่เปนเรื่องของการอานไปและจะเปนประโยชนในเรือ่ งการเขียน มี
ประเด็นทีจ่ ะขอสอบถามคือ ในหลักสูตรนีไ้ มไดมีสวนทีใ่ หนกั ศึกษาเลือกที่จะทําวิทยานิพนธอยางเดียวใช
หรือไม เปน Course Work บวกกับวิทยานิพนธดวย ไมใชทําวิทยานิพนธอยางเดียว
ประธานกลาววา คําตอบหลังคงเปนเชนนั้น สวนคําตอบแรกคงขึ้นอยูกับความพรอมของแต
ละหนวยดวย หากจะกําหนดไปเลยก็จะลําบากเพราะเขาใจปญหาการจัดการของคณะ หากคณะรับวาการเรียน
การสอนจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุไวชัดเจนตั้งแตแรก ก็บังคับวาจะตองจัดการเรียนการสอน
บางวิชาเปนภาษาอังกฤษดวย หากคณะรับเกณฑนี้ไดก็เปนเรื่อง Improve มากขึ้นไปกวาเดิม สวนจะทําถึงขนาด
วิชาบังคับทุกวิชา อาจจะตองมองอาจารยของคณะดวยวา ทําไดทนั ทีหรือไม อยางไร เพราะฉะนัน้ เปนประเด็น
ที่ฝากคณะไว
6. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา มีประเด็นคําถามเกี่ยวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน
เรื่องความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ มีการระบุวา การสอบเขามี Requirement วา นักศึกษาจะตองไดคะแนน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยางไร และหลักสูตรนี้มสี ิ่งที่นาสนใจคือ ในหนา 3 ระบุไววา หากคะแนนเกณฑ
ภาษาอังกฤษไมถึง จะตองสอบใหผานภายใน 1 ปการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ตคี วามวา บรรลุวัตถุประสงคในการที่มี
Requirement ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่เขาเรียนก็คอื ถือวานักศึกษาจะตองมีความสามารถในภาษาอังกฤษ
ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถใชทักษะนีม้ าสืบคนขอมูล รวมทั้งการเขียนตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษไดดว ย
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ผาน คณะก็จะกําหนดวา สามารถที่จะรับเขามาเรียนไดในเกณฑคะแนนตามที่คณะจะกําหนด และจากนั้นก็
เพียงแตแจงวา นักศึกษาจะตองสอบใหผานกอนที่จะเรียนจบ โดยทีไ่ มคํานึงวา จะตองสอบผานใหไดเมื่อใด
ขอใหไดกอนที่จะจบ และสามารถที่จะอนุมัติปริญญาใหได เมื่อพิจารณาแลวกระบวนการเชนนี้ทปี่ รากฏใน
ปจจุบันไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการที่มี Requirement ภาษาอังกฤษ เพราะตองการมี Requirement นั้น
เพื่อที่จะชวยนักศึกษาในการที่จะใชทกั ษะนั้นมาสืบคนขอมูลในการที่จะเรียนรูใ นระดับบัณฑิตศึกษา ประเด็น
คือ มีความพอใจในสิ่งที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทํามา แตมีคําถามวา หลักสูตรอื่น ๆ ของ มธ. ที่
ปลอยใหเปนไปตามอัธยาศัย ก็ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ Requirement เปนภาษาอังกฤษ
ประธานกลาววา ในกรณีนี้จะตองไปหารือกันในแงภาพรวมของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่มากพอสมควร การกําหนดหลักเกณฑในเรื่องคะแนนขั้นต่ําที่จะรับไดคอื สอบ
TU-GET ได 100 คะแนน ก็ถอื วามีคะแนนแลวรับเขาเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก คงลําบาก มีความพยายาม
กําหนดเกณฑขั้นต่ําวา หากเปนปริญญาโทควรจะประมาณ 350 คะแนน ปริญญาเอกนาจะไมต่ํากวา 400 คะแนน
หรือ 450 คะแนน ซึ่งเปนพัฒนาการ เพราะแตละคณะไมเหมือนกัน กลุมคนที่เขามาเรียนก็ไมเหมือนกัน หาก
เมื่อใดกลาววา ตองไดคะแนนเทานั้นเทานี้ บางหลักสูตรตองปดและเปนปญหากับคณะมาก เพราะฉะนั้น ตอง
คอย ๆ มีกระบวนการพัฒนา ความพยายามเรงรัดในการแจงใหรีบจบอยางที่กรณีนี้แจงวา ใหมาเรียน 2 Course
และใหเรียนใหเสร็จภายใน 1 ป ก็เปนตัวอยางหนึ่ง หลายคณะอาจจะตองคอย ๆ คิดในแงการปรับปรุงหลักสูตร
ตัวเองตอไป แทนที่จะบอกวาเขามาแลวมีเวลา 5 ป ปริญญาโทภายใน 5 ปใหจบได อาจจะตองไปคิดวา หาก
กําหนดเกณฑวา ภายใน 2 ปแรกควรจะตองผาน จะไดนําความรูนี้ไปใชในการที่จะเขียนวิทยานิพนธหรือ
คนควา ก็จะเปนประโยชน ซึง่ เปนแนวทางที่คอย ๆ ดูในภาพรวม แตเมือ่ ดูภาพเฉพาะจะเห็นวา บางหลักสูตรไม
มีปญหา บางหลังสูตรมีปญหานอยปรับได แตเมื่อดูภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย จะพบวาหลายหลักสูตรมี
ปญหา มีปญหาถึงระดับที่ยืนยันวา เมื่อใดกําหนดอาจจะตองปดหลักสูตรเลย เพราะคนที่จะเขามาเกือบจะไมเขา
มาเลยเนื่องจากเขามาไมไดดวยเหตุผลเชนนี้ และเขามาแลวก็ชว ยตัวเองใหเสร็จภายในเวลาไมได มหาวิทยาลัย
จะพยายามเรงรัดในเรื่องนี้ และจะวางแนวทางในการใหมี Improvement ในเรื่องภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตอไป
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาไดตั้งขอสังเกตเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะความพรอมในเรือ่ งของการเปดหลักสูตร หากหลักสูตรนี้
เสนอเขาไปก็จะมีขอสังเกตอีกเชนกัน คือ ความพรอมของอาจารย ไมมีการตีพิมพในวารสารตางประเทศ มีเพียง
Conference Paper คณะอนุกรรมการฯ ก็จะตั้งขอสังเกตมาก โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร
นานาชาติ ขณะนี้กําหนดแลววา ผูที่จะเขามา แมจะกําหนดวา 550 คะแนน แตขั้นต่ํากอนที่จะไปสอบภายใน 1 ป
ตอง 500 คะแนน และโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยไดมีการผนึกกําลังกันขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันให มธ. สู
นานาชาติ จะออกเกณฑเหลานี้มาวา หากเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะตองเปนอยางไร หลักสูตรนานาชาติ
ตองมีลักษณะอยางไร รวมถึงฝายวิชาการจะกลาวถึงเรื่องการเปดปดหลักสูตรดวยวา จะปดหลักสูตร หากไม
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7. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตกลาววา เขาใจวาหลักสูตรนี้นักศึกษาจะจบไดคงตองทํา
Lab คงเปนวิจยั ทางดานหองปฏิบัติการ และในหลาย ๆ วิชาจะระบุเปนวิชาปฏิบัติการ สิ่งที่คณะเขียนมาใน
หลักสูตรคือ จะใชสถานที่และอุปกรณที่มอี ยูของภาควิชา และหรือหนวยงานที่มีความรวมมือ ตองการใหคณะมี
ความแนใจวา เมื่อเปดหลักสูตรแลว มี Lab ระดับปริญญาเอกใหนักศึกษาทําไดจริงหรือจะหารือกับ สวทช.
เพื่อที่จะใช Lab ทําวิจัยดวยกัน ขอใหชัดเจนกอนที่จะเปดหลักสูตร
8. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ขอสอบถามในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีขอสังเกตวา
เวลาที่คณะนําเสนอวิชาเลือก จะมีจํานวนวิชาเลือกมาก แบงเปนหลายกลุม แมจํานวนหนวยกิตที่จะใหเลือกมี
นอย และมีคําถามในที่ประชุมเสมอวา หากเปดไมได จะทําอยางไรเพราะมีนักศึกษาเคยรองเรียนวา มีรายชื่อวิชา
เลือกใหมาก แตเมื่อเปดจริง ๆ มีไมกี่วิชา เพราะฉะนัน้ จึงเขามาดวยความเขาใจวา มีโอกาสจะไดเรียนวิชาเลือก
เหลานั้น แตในที่สุดไมไดเลือก การทวงติงหรือคําถามเชนนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอด แตในที่สุดคณะก็ยงั ดําเนินการ
เชนเดิม ซึ่งจะเขาใจในแงที่คณะคงเตรียมไววา ในโอกาสตอไปอาจจะเปดได จึงมีคําถามวา หากเปนเชนนีแ้ ลว
เวลารางหลักสูตรควรจะทําอยางไร จึงจะเปนไปตามความเปนจริง กลาวคือ หากรางมาเปนจํานวนมาก และถูก
ทวงติง แมจะทวงติงอยางไรก็ตาม แตในที่สุดไดรับการอนุมัติ จึงไมรูวา วิธีปฏิบัตคิ วรเปนอยางไร เพราะ
รูปแบบนี้ก็เห็นเชนเดิมโดยตลอด จึงขอทราบวานโยบายมหาวิทยาลัยเปนอยางไร
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยคงมีนโยบายตามที่คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาวคือ
เสนออะไรก็ใหทําใหได แตขึ้นอยูกับระดับคณะ เห็นวามิใชทุกหลักสูตรที่จะผาน เพราะจําไดวาหลายครั้งหลาย
หลักสูตรตองกลับไปทํามาใหม หลายหลักสูตรตองทําถึงสองสามครั้งขึ้นอยูกับเนื้อหาที่นําเสนอ ตองขอใหคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบวา ในหลักสูตรนี้เสนอวิชาเลือกมาจํานวนมาก จะเปดไดเทาใด อยางไร และ
หากไมเปดมีแผนที่จะใหการนําเสนอเชนนีเ้ ปนเรื่องของการกระตุนคณะวา จะตองพยายามทําใหไดหรือไม ขอ
สอบถามในประเด็นเรื่องวิชาเลือกที่นําเสนอ
รองศาสตราจารย ดร.กิตติพัฒน อุโฆษกิจกลาววา ในเรื่องความพรอมของเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร เห็นวาทางภาควิชามีความพรอมในระดับทีส่ มบูรณทั้งเครื่องมือในระดับ Basic และระดับ
Advance ในเรือ่ งการรับนักศึกษา จะตองรับนักศึกษาที่มคี วามเปนไปไดสูงที่จะทํางานวิจยั ตรงนี้ได ซึ่งสวน
ใหญแลวอาจารยที่รับนักศึกษาจะเปนอาจารยที่จะมีทนุ วิจัย เพราะการทํางานวิจยั ระดับปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ ไมสามารถจะใชทุนวิจยั งบของมหาวิทยาลัยได เพราะตองใชเงินเปนจํานวนมาก สวนใหญ
แลวอาจารยทรี่ ับนักศึกษาตรงนี้จะมีทุนวิจัยจากภายนอก และเปนทุนวิจัยทีท่ ํางานรวมกับหนวยงานอื่น เชน
สวทช. ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตไดเสนอ ฉะนั้น เมือ่ มีงานวิจยั รวมกับ สวทช. เรื่องของการทํา
Lab สามารถใชเครื่องมือของ สวทช. ไดอยางแนนอน และรวมทั้งเครือ่ งมือของภาควิชา เพราะฉะนั้น ประเด็นที่
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต มีความกังวล เขาใจวาภาควิชาคงไมมีปญหาในประเด็นนี้
อีกประเด็นคือ เหตุใดภาควิชาจึงมีความหลากหลายและมีจํานวนวิชาเลือกเปนจํานวนมาก
นี่คือจุดเดนของภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเปนภาควิชาที่ไดรวมภาควิชาทีใ่ หญ ๆ ของมหาวิทยาลัยอืน่

- 42 เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตรจะประกอบไปดวยหลายภาควิชา หลาย
ภาควิชาเหลานั้นคือ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ นี่คือภาควิชาหลัก ๆ ใน
คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่น แตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. ในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รวมทุกภาควิชาเขามาอยูในภาควิชาเดียวคือ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปนความหลากหลาย หากสอบถาม
วาจํานวนวิชาเลือกที่มีอยูในปจจุบันนี้ โดยสวนตัวแลวเห็นวานอยมาก เพราะหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นที่มี
โครงสรางการเรียนการสอนเปนลักษณะภาควิชาที่ไดกลาวในขางตน เวลาที่มาลงเรียนในภาคจุลชีววิทยา
นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนไดหลายภาควิชา เพราะฉะนั้น วิชาเลือกจริง ๆ อาจจะเปนหลักรอยวิชาใน
มหาวิทยาลัยอืน่ แตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. รวมทั้งหมดเขาไวในนี้
และมีเพียง 15 วิชา ยังเห็นวานอยมาก เวลารับนักศึกษา เชน วิชาพันธุศาสตร นักศึกษาที่มาเรียนจะลงเฉพาะวิชา
พันธุศาสตร จะไมลงวิชาอื่น ซึ่งหากสอบถามวา 15 วิชา ถาแบงเปนกลุม สาขามีทั้งหมด 5 สาขา รวมแลวกลุม
สาขาวิชาละ 3 วิชา วิชาทางดานพันธุศาสตร มีเรียนเพียง 3 วิชาเทานัน้
ประธานกลาววา ในจํานวน 15 วิชา อยูใ นวิสัยทีจ่ ะเปดไดครบ ไมไดเขียนไวเฉย ๆ และ
ไมไดเปด
รองศาสตราจารย ดร.กิตติพัฒน อุโฆษกิจ กลาววา จะเปนเชนนั้น ภาควิชาเปดไดแนนอน
เพราะอาจารยมีครบ กรณีที่เขียนมาสามารถเปดไดทุกวิชาที่นักศึกษาตองการเรียน และการที่นักศึกษาจะลงเรียน
วิชาใด จะถูกกําหนดโดยอาจารยที่ปรึกษา เพราะจะตองทํางานวิจยั กับอาจารยที่ปรึกษา เพราะฉะนั้น หากจะ
กําหนดใหลงเรียน ก็ตองเปดใหนกั ศึกษา เปนขอที่ไมสามารถรองเรียนไดอยูแ ลว
9. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แตละภาควิชาคือ 1 คณะของมหาวิทยาลัยอื่น ดังนั้นเนื้อหาวิชาหรือวิชาเลือกจะมีเปนจํานวนมากในทุกภาควิชา
เวลาเปดหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก ซึ่งเปนลักษณะเดนของ มธ. ที่พยายามนํา 1 คณะมาควบรวมเหลือ
1 ภาควิชา นอกจากนี้มีการแกไขคําผิดเล็กนอย เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ในหนา 5 (4) คําวาคณบดีแตงตั้ง
มีคําวาแตงตั้งซ้ํากัน 2 ครั้ง หนา 6 บรรทัดสุดทายใชคําวานักศึกษา ซึง่ เอกสารเลมนี้สวนใหญใชคาํ วา นักศึกษา
แตเมื่อเปดมาในหนา 7 ใชคําวา ผูศึกษา ขอใหแกไขใหเปนไปในทางเดียวกัน รวมถึงขอ 12 ในหนาเดียวกันใน
ตารางดานลาง รองศาสตราจารย ดร.กิตติพฒ
ั นฯ ไมทราบวาในบางหลักสูตรใส ดร. เขามาดวยหรือไม ไมทราบ
วาเปนแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหใสเฉพาะตําแหนงทางวิชาการหรือไม หากจะใสขอใหใส
เหมือนกัน ในหนา 9 คําวา ผูเ ขาศึกษากับนักศึกษา มีปะปนกันไป ไมทราบวากรณีใดถูกกรณีใดผิด ในหนา 39
รายนามของอาจารยในภาควิชา จะใสคําวา ดร. หรือไม หากใสใหใสเหมือนกัน และหนา 42 อาจารยพิเศษ สิทธิ
รักษ รอยตระกูล ไมทราบวาเปนผูหญิงหรือผูชาย จะใสคําวาอาจารย นาย นาง หรือนางสาว ขอใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และในหนาสุดทายภาคผนวกที่ 4 ที่ระบุภาระ งานของอาจารย จะมีทั้งตําแหนงทางวิชาการและ
ระดับการศึกษาสูงสุด เชน รองศาสตราจารย ดร.กิตติพัฒนฯ จะไดเหมือนกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ประธานกลาววา ขอใหคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี กับรองอธิการบดีฝายวิชาการรับ
ขอสังเกตนี้ไปพิจารณาใหถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

- 43 มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมอบหมายใหฝายวิชาการ
ไปหารือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาปรับเปลี่ยนเรื่องการเรียนการสอนใหเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และใหปรับรายละเอียดตามขอสังเกตของที่ประชุมกอนนําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.2 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551
U

รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่ มธ. ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2550 โดย สกอ. กําหนดใหมหาวิทยาลัย
จะตองมีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป นั้น ฝายวิชาการขอเสนอรางกําหนดการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. กําหนดประเมินในวันที่ 8 – 11 กันยายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 8 กันยายน 2552 เปนการตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน การสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล และการตรวจเยีย่ มฐานขอมูลของหนวยงานในระดับ
มหาวิทยาลัย
- วันที่ 9 กันยายน 2552 เปนการพบ/สัมภาษณผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย รวมทัง้ การ
สัมภาษณผูมีสว นไดสวนเสียกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ไดแก คณาจารย นักศึกษา บุคลากร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการ ศิษยเกา และผูแ ทนชุมชน
- วันที่ 10 กันยายน 2552 เปนการเยีย่ มชมหนวยงาน ทีเ่ ปนตัวแทนของกลุมสาขาวิชา 7 กลุม
สาขาวิชา สถาบันวิจยั และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ
- วันที่ 11 กันยายน 2552 เปนการสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินดวยวาจา
ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบดวย
(1) รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย ทันตแพทย นายแพทย ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรรมการ
(3) รองศาสตราจารย เทื้อน ทองแกว ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรรมการ
(4) รองศาสตราจารย ดร.เสนห เอกะวิภาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ
(5) รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

- 44 กรรมการ
(6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ
(7) รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการและเลขานุการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. รับทราบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเขารวมรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
2. ใหขอเสนอแนะในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2551
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา องคประกอบของคณะกรรมการที่มา
ประเมินเปนรูปแบบเชนนี้ทกุ มหาวิทยาลัยหรือไม คือ ผูบริหารที่ดูแลงาน QA เปนกรรมการเลขานุการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เปนไปตามนี้ ซึ่งเปนทีมเดิมคือ ผูที่มาตรวจตองเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีคนของมหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ ซึ่งเปนรูปแบบที่กําหนดโดย สกอ.
2. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ปทแี่ ลวตอนเริ่มงานวันแรกจะมีการเชิญใหคณบดี
มารวมพบกับผูตรวจเยีย่ ม ในปนี้จะมีหรือไม
ประธานกลาววา จะมีเชนเดิมที่หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ในชวงเชาวันที่ 9 กันยายน
2552 เปนการแนะนําตัวและนําเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัย และฟง Comment ของผูประเมินกอน ให
ผูบริหารลงนัดไวดวย คงไมประชุมดวยระบบ Teleconference
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา วันที่ 10 กันยายน 2552 ซึ่งจะไปเยี่ยมศูนยพฒ
ั นาเด็ก
ปฐมวัย เวลา 09.00 น. - 10.30 น. จะมาที่คณะพยาบาลศาสตรและศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสวนนีจ้ ะขอตอนรับ
ผูตรวจเยีย่ มทีค่ ณะพยาบาลศาสตร เนื่องจากเคยตอนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมของ สมศ. ที่ศูนยพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย คณะจะตองนําขอมูลทั้งหมดไปที่ศนู ยพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนปญหาพอสมควร
ประธานกลาววา ไมเปนปญหา จะขึ้นอยูก ับคณะ ใหคณะประสานกับฝายประกันคุณภาพ
มีกรรมการใหม 1 - 2 คน เห็นวาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยของคณะพยาบาลศาสตรดีมากในการใหดวู า มีการทํา
อะไร แตหากคณบดีคณะพยาบาลศาสตรเห็นวา คณะดีกวา ใหประสานกับฝายประกันคุณภาพได และขอใหทกุ
คณะเตรียมตัว เทาที่ทราบมาจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพวา ทุกคณะเตรียมตัวมาอยางดีและมี
กระบวนการประเมินภายในของแตละคณะไปอยางมากในระยะนี้ ตองขออภัยตอผูบ ริหารทุกทาน เมื่อทําไดใน
เกณฑมาตรฐานแลว จะมีภาระงานแบบนี้ แตก็เขาใจวา ปนี้อาจจะเปนระบบแลว จะกลายเปนงานประจําไป
ไมตองทํามาก เพราะมีฝายเกีย่ วของจัดเตรียมเอกสาร เตรียมฐานขอมูลอยูแลว จะเบากวาปทแี่ ลว ปตอไปจะเปน
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4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา คงพาไปตรวจชมทีศ่ ูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย หลังจากนั้น
จะกลับมาที่คณะพยาบาลศาสตรและตรวจเอกสารตอที่คณะ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การจัดพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551
U

U

รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปนี้ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจาก มธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 ภาคเชาเวลา 11.30 น. และภาคบายเวลา 15.00 น.
ในเบื้องตนคือ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และไดมีการประชุม
เตรียมการไปเมื่อวันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2552 มีกําหนดการที่ไดแจงไปแลว คือ การฝกซอมตาง ๆ สําหรับ
บัณฑิต จะมีการฝกซอม 3 วันกอนที่จะมีพธิ ีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง ตั้งแตวนั ศุกรที่ 7 สิงหาคม 2552
เปนการซอมครั้งแรก เปนการซอมยอยสําหรับแตละคณะ ซึ่งสถานที่ในการฝกซอมแยกคณะไดมรี ายละเอียด
ตามที่ไดมีการแจงในที่ประชุมใหคณะตาง ๆ ไดทราบแลวทั้งที่ทาพระจันทรและศูนยรังสิต ขึ้นอยูกบั คณะตาง ๆ
มีความสะดวกอยางไร ในสวนของการฝกซอมครั้งที่ 2 เปนการฝกซอมรวมในวันเสารที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ
หอประชุมใหญ ทาพระจันทร เปนเรื่องของคณะที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเชาและชวงบายที่มี
การจัดลําดับแลว จะฝกซอมตามรอบที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร คือ รอบเชาจะฝกซอมในชวงเชา รอบ
บายจะฝกซอมในชวงบาย และยังมีรอบทีส่ ามที่เปนระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ปริญญาเอก) ซึ่งจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตอหนาพระบรมฉายาลักษณ สวนการฝกซอมครั้งที่ 3 ซึ่งเปน
การฝกซอมใหญตรงกับวันอาทิตยที่ 9 สิงหาคม 2552 จะเปนการฝกซอมเหมือนจริงเชนเดียวกับการฝกซอมรวม
คือ รอบเชา รอบบายและรอบเย็น ทีห่ อประชุมใหญ ในวันฝกซอมใหญ ชวงเชาจะมีการถายภาพหมูส ําหรับ
บัณฑิตแตละคณะดวย ซึ่งกําหนดการตาง ๆ จะเปนไปตามที่ไดมีการประชาสัมพันธออกไป สิ่งที่จะขอฝากเปน
ขอสังเกตที่อธิการบดีไดขอใหนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มีดังนี้
1. เรื่องการซักซอมเพื่อใหการเตรียมการในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปดวยความ
เรียบรอย สิ่งทีม่ ักจะกําชับเปนสวนใหญคือ เรื่องของการฝกซอมบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ซึ่งในแตละปมีจํานวน 4 พันกวาคน ในกรณีท่รี ับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในสวนของปริญญาตรี ที่ผานมากําชับใหเจาหนาที่ของคณะและผูบริหารคณะไดใหความสําคัญ
กําชับในเรื่องของการฝกซอมใหถูกตอง ใหความสําคัญกับการปฏิบัติอยางเต็มที่ เพราะที่ผานมาพบวา การที่
บัณฑิตมาฝกซอมรวมกันในหอประชุมใหญ หรือฝกซอมในพิธีฝกซอมใหญก็ดี คอนขางจะเห็นชัดเจนวา ไม
เปนระเบียบเทาใด เปนเรื่องที่ทําใหในวันพิธีฯ จะมีปญหา เพราะบัณฑิตมีจํานวนมาก หลายคนทําถูกบางผิดบาง
จังหวะไมถูกตอง เปนตน
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มีความสามารถที่จะขานชื่อบัณฑิตมีมากนอยไมเทากัน ความรวดเร็ว และกําลังที่จะขานชื่อบัณฑิตเปนจํานวน
หลายรอยคนสําหรับบางคณะ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเชนเดียวกันวา จะตองมีจังหวะและระยะเวลาที่ใชไม
มากจนเกินไป ตรงสวนนี้ตั้งแตปที่แลวมีการตกลงกันวา ผูบริหารอาจจะมอบหมายใหรองคณบดีทมี่ ีความ
คลองแคลวเปนผูเบิกตัวบัณฑิตก็ได รวมถึงคณะที่มีจํานวนบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนมาก
500 - 600 คน เชน คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะ
ศิลปศาสตร สามารถมีผูเบิกตัวบัณฑิตไดมากกวา 1 คน กลาวคือ สามารถที่จะสลับในชวงกลางเพื่อแบงกันใน
เรื่องของกําลังได ตรงนี้ขอใหมีการซักซอมและกําหนดตัวบุคคลที่จะทําหนาที่เบิกตัวบัณฑิตและไปฝกซอม
อธิการบดีย้ําวา โดยเฉพาะในวันฝกซอมใหญ ผูที่จะเปนผูเบิกตัวบัณฑิตจริงในวันพิธฯี จะตองมาฝกซอม เปน
เรื่องที่กําชับกันวา พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจะดีหรือไมดีสวนใหญมองตรงนี้คอนขางมากวา บัณฑิต
พรอมหรือไม ผูบริหารที่ขานชื่อบัณฑิต ทําไดสมบูรณครบถวนดีหรือไม ซึ่งเปนสวนที่สําคัญ
3. สวนอื่น ๆ ที่ตองการจะย้าํ ในที่ประชุม คงเปนเรื่องตกลงกันวา ตองการใหผูบริหารชวย
รับภาระในคณะกรรมการแตละฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ตองดูแลในฝายตาง ๆ นัน้ จะตองมีการนัดหมาย
ประชุมกัน โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร ซึ่งปนี้คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จะตองมีคิวทีต่ องเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายฉลองพระองคครุยแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในกรณีนี้ตองมีการตรวจสอบความเรียบรอยใหดี เพราะบางปมีการทูลเกลาฯ ถวายโดยที่ฉลอง
พระองคครุยไมไดรีด บางเรือ่ งเปนงานจุกจิก หากผูที่เคยทําแลวก็ไมคอยมีปญหา แตผใู ดเพิ่งมาใหมหรือเขามา
ทําหนาที่ใหม อาจจะไมคลองแคลวหรือไมทราบมากอน เปนเรื่องที่ตองเตรียมการลวงหนา หากสามารถ
เตรียมการหรือเรียนรูจากบทเรียนที่เคยพบมาไดลวงหนาจะเปนเรื่องที่ดีมาก
ประธานกลาววา มีเรื่องใหมที่จะขอฝากผูบ ริหารไวคือ
1. ในปนี้จะเสด็จฯ ลาชาเล็กนอย เพราะฉะนั้นคิวแรกอาจจะลาชากวาที่เคยเปน รอบแรกจะเริ่ม
เวลา 11.30 น. จากเดิมทีเ่ คยเริ่มเวลา 10.30 น. ดังนั้น รอบสุดทายจะลาชาไป ตองตระหนักขอนีไ้ ว
2. ในปนี้ไดตดั สินใจรวมกันตามที่ไดแจงไวคือ บัณฑิตที่มีไข จะไมใหเขาหอประชุม เปนเรื่อง
ที่ตองฝากคณะไปแจงตั้งแตแรก จะไดไมตองเสียเวลามา อยางไรก็ตามจะมีการตรวจสอบ
3. ผูบริหารที่จะเบิกบัณฑิตทุกคน ขอใหมาฝกซอม ผูบริหารที่จะเบิกบัณฑิตตองเปนตัวจริงใน
วันพิธีฯ ทุกคนตองผานการฝกซอมใหญมาแลว
4. เรื่องไมสนับสนุนการบูม และลอมรุนพี่ เพื่อเรียกเก็บเงิน จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
หากเห็นดวยเปนมติ จะไดเวียนไปและขอใหงานประชาสัมพันธทําเปนขาวประชาสัมพันธแจกในวันฝกซอม
ใหญหรือวันพิธีฯ จะไดถือเปนการปองกันตัว มหาวิทยาลัยไมใหจายเงิน แตหากตองการจะจาย ก็ได ถารูจักกัน
สวนใหญจะไมรูจัก แตถือเปนคณะเดียวกันมาลอม บัณฑิตก็จําเปนตองให เพราะฉะนั้น มตินี้ ก็จะเปนเครื่องมือ
ในการที่จะไมใหเงิน หากทีป่ ระชุมไมมีขอ ขัดของ จะใหงานประชาสัมพันธถายทอดมติของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและแจกทีป่ ระตูวันฝกซอมใหญวนั เดียวนาจะเพียงพอ เปนเครื่องมือในการที่จะไม
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5. ประเด็นสุดทายขอหารือทีป่ ระชุม กรณีจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยทําคือ ในวันฝกซอมใหญ
อธิการบดีไปกลาวกับบัณฑิต เปนการสั่งเสียเปนการฝากในเรื่องตาง ๆ กอนจะออกไปจากมหาวิทยาลัย ขอ
หารือวา ที่ประชุมเห็นวา มธ. ควรที่จะทํากอนพิธีฝกซอมใหญ ใหอธิการบดีกลาวกับบัณฑิตประมาณ 10 - 15
นาที หากเห็นวาเปนประโยชน จะไดดําเนินการและเตรียมการ หากทีป่ ระชุมเห็นดวย ในกรณีนจี้ ะเปน
ประโยชนกอนที่จะเริ่มพิธีฝกซอมใหญ จะไปกลาวกับบัณฑิตประมาณ 10 - 15 นาที เพื่อจะบอกวา มหาวิทยาลัย
ตองการใหบณ
ั ฑิตทําตัวอยางไรในวันขางหนาสั้น ๆ หากที่ประชุมเห็นดวยก็จะไดเตรียมดําเนินการและฝายที่จดั
กําหนดการฝกซอมจะไดใสคิวนี้ 10 นาทีเขาไปในชวงของการฝกซอมกอนที่จะเริ่มตน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เรื่องของการตรวจวา นักศึกษามีไขหรือไม
นาจะตรวจตั้งแตวนั ฝกซอมใหญ และแจงไปเลยวาพรุงนี้ไมตองมา อยางไรก็ตามในวันพิธีฯ ตองตรวจอีกครั้ง
โดยเฉพาะชวงที่เขาแถวชวงตรวจรอบสุดทาย ซึ่งตองตรวจ 2 ครั้ง
ประธานกลาววา ขอฝากผูอ ํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ขอวันซอมใหญดว ย แต
บังเอิญหางกัน 4 วัน อาจจะหายได โดยคนที่ไมไดฝกซอมใหญก็จะไมไดเขารับพระราชทานจริงอยูแลว
เพราะฉะนั้น การฝกซอมใหญ เห็นวาโดยขอสังเกตนี้จะทําดวย เพื่อไมใหบุคคลอื่นไมไดรับตามไปดวยในวัน
พิธีฯ คงจะใชมาตรการอยางเดียวกัน ขอฝากประสานงานวา ทั้งวันฝกซอมใหญและวันพิธีฯ เพราะวันฝกซอม
ใหญ เหตุผลคือจะทําใหเพื่อนขาง ๆ อาจไมไดรับปริญญาในวันพิธีฯ ไปดวย หากใครมีไขและเปนหวัดเขามา
ขอฝากผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ขอมาตรการนี้ในวันฝกซอมใหญดว ย
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษากลาววา เรื่องของการบูมแลวขอเงินจากบัณฑิต ไมแนใจ
เรื่องความชัดเจนคือ หามบูมไปเลย เปนเรือ่ งตองหาม หรือเปนเรื่องของการที่จะแจงกับบัณฑิตวา
ไมตองจาย ฝายการนักศึกษาจะไดแจงกับบัณฑิตและนักศึกษาใหทราบดวยวา การที่นกั ศึกษาบูมไปนัน้ ไมได
แปลวาบัณฑิตจะตองจายเงินเสมอไป จะนําเรื่องนี้ไปแจงกับฝายการนักศึกษาของทุกคณะทราบตอไป
ประธานกลาววา ในเอกสารที่แจกในทีป่ ระชุมซึ่งเขียนชัดเจนวา บัณฑิตไมมหี นาที่ผูกพันที่
จะตองจายเงินหรือประโยชนตอบแทนอืน่ ใหนักศึกษาที่เขามารุมลอมรองเพลงเชียรหรือการบูม ไมไดหามบูม
แตแจงวาบัณฑิตไมตองจายเงิน หากผูใ ดสมัครใจจะจายเอง ก็เปนเรื่องของความสมัครใจแตละคน เปนขอยกเวน

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบในเรื่องดังนี้
1. ผูเบิกบัณฑิตในวันพิธีฯ จะตองมาฝกซอมในวันฝกซอมใหญ
2. บัณฑิตที่เปนไข จะไมใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
3. กรณีที่มีนกั ศึกษาบูมและรุมลอมเพื่อขอรับเงินจากบัณฑิต บัณฑิตไมตองจายเงินหรือประโยชน
ตอบแทนอื่นใหแกนักศึกษากลุมนั้น และขอมอบหมายใหงานประชาสัมพันธไดทําการเผยแพรในเรื่องดังกลาวให

- 48 ทราบโดยทั่วกัน
4. ใหอธิการบดีกลาวกับบัณฑิตกอนเริ่มการฝกซอมใหญ

5.2 เรื่อง พิจารณาแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553
U

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแถลงวา สืบเนื่องจากการทีส่ ํานักทะเบียนและ
ประมวลผลไดเสนอแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2553 ตามที่คณะตาง ๆ ไดแจง
ขอมูล ซึ่งพบวามีคณะจํานวนหนึ่งที่ประสงคขอเปลี่ยนแปลงจํานวนการรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
สําหรับปการศึกษา 2553 ดังนั้น กอนที่มหาวิทยาลัยจะไดประชาสัมพันธขอมูลการรับเขา ออกสูสาธารณชน
สมควรที่จะไดพิจารณาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงจํานวนการรับเขาพรอมเหตุผลในแตละคณะ และในภาพรวมวา
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ ทปอ. หรือไมเพียงไรใหเสร็จสิ้นกอนในเบื้องตน
สํานักทะเบียนและประมวลผลขอนําเสนอขอมูลจํานวนการรับเขา เปรียบเทียบระหวาง
เปาหมายที่ตั้งไวสําหรับปการศึกษา 2552 กับเปาหมายป 2553 ที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงจํานวนการรับเขาในระบบ Admission
2. การเปลี่ยนแปลงจํานวนการรับเขาในโครงการรับตรง
3. จํานวนการรับเขาในภาพรวม
รายละเอียดจะปรากฎในเอกสารที่นําเสนอ แตประเด็นทีจ่ ะเสนอขออนุมัติ คือ การ
เปลี่ยนแปลงจํานวนการรับเขาในโครงการรับตรง เนื่องจากมีคณะที่ขอรับเพิ่มคือ คณะรัฐศาสตรขอรับเพิ่ม
45 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ขอรับเพิ่ม 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตรขอรับเพิ่ม
72 คน คณะสหเวชศาสตร สาขาเทคนิคการแพทย ขอรับเพิ่ม 20 คน คณะพยาบาลศาสตรขอรับเพิ่ม 5 คน และ
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ ขอรับเพิม่ 20 คน มหาวิทยาลัยวางแนวนโยบายไว
วา ไมตองการใหมีการรับเพิม่ ในสวนการรับตรง และพยายามจะคงสัดสวนรับตรง 50 และ Admission 50
ในการเปลี่ยนครั้งนี้จะมีผลกระทบ จึงขอหารือในที่ประชุมวา ในรายละเอียดเหตุผลของแตละคณะ สวนใหญจะ
เปนเรื่องของยุทธศาสตรการรับเขา เนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่นก็รับตรงและจะมาดึงนักศึกษากัน และเรื่อง
ความสามารถของนักศึกษาในโครงการรับตรงที่ดูเหมือนวา จะดีกวารับจาก Admission
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการดังนี้
1. ประธานกลาววา ในภาพรวมแนวทางเปนเรื่องจํานวนรับ มธ. มีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนมา
ตั้งแตตนวา ไมเพิ่มจํานวนการรับตรง เวนแตมีเหตุผลเฉพาะที่อธิบายได เชน คณะนิติศาสตรไปเปดที่ศูนยลําปาง
เหตุผลคือขยายโอกาสแกภาคเหนือ เพราะฉะนั้นจะขอรับตรง 150 คน จาก 200 คน เฉพาะ 17 จังหวัดใน
ภาคเหนือซึ่งอธิบายได หรือบางโครงการจะขยายเพิ่มรับตรง เชน นักศึกษาพิการหรือนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
ซึ่งอธิบายได หากบางคณะมีความจําเปนจริง ๆ อาจจะมาขอปรับได เชน ไมเคยรับตรงเลย ตองการจะทดลอง
บางสวนเพื่อ

- 49 จะเปรียบเทียบผลและนําไปคิดตอ อาจจะทําได แตในหลักมหาวิทยาลัยไมมีนโยบายใหคณะใด ๆ รับตรง
เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น จะยืนยันนโยบายนี้ และขอใหทุกคณะทีจ่ ะรับตรงหรือจะขอเพิม่ กลับไปพิจารณาใหมและ
ใหเหตุผลที่หนักแนนมา ไมมีคําอธิบายอื่น บางคณะแจงวา รับ Admission เรียนไมดสี ูรับตรงไมได ก็อธิบายได
หากเปนเชนนัน้ ก็รับตรงทั้งหมดก็ได ไมตอ งรับ Admission ซึ่งเปนเหตุผลที่อธิบายในภาพรวมไมได มธ. ยืนยัน
หลักการวา จะไมใหเฉพาะนักศึกษาทีเ่ รียนดีเรียนเกง ตองการจะเรียนที่ มธ. มาเรียนเทานั้น แตนักศึกษาที่เรียน
ไมคอยดีไมคอ ยเกง แตตองการจะเรียน มธ. ตองการรักษาที่นั่งใหคนเหลานี้ เพราะคนเหลานี้อาจจะอยูจังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดลําพูน อําเภอเบตง และมารับตรงยากมากดวยฐานะทางเศรษฐกิจดวยเงื่อนไขตาง ๆ ตอง
ขอบคุณคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่เขาใจเรื่องนี้ เพราะคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีพยายามจะเพิ่ม
รับตรงมาหลายปแลว เพราะคณะแจงวาไดนักศึกษาดีที่สดุ และเกงที่สุดเขามา มหาวิทยาลัยก็ไมเคยยินยอม เปน
เหตุผลพื้นฐานที่ขอเรียนวา ขอใหทุกคณะนําเรื่องนี้กลับไป และคณะใดยังยืนยันและมีเหตุผลจริง ๆ ที่อธิบายได
ขอใหนําเสนอผานสํานักทะเบียนและประมวลผลและนําเขาที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 จะ
ตัดสินใจกันในวันนั้น แตในชั้นนี้ขอใหทกุ คณะที่ขอเพิม่ จํานวนรับตรงนําคืนไปทั้งหมดเพราะไมสอดคลองกับ
นโยบายซึ่งเปนนโยบายมา 3 ปแลวของ มธ. ที่จะเปดโอกาสใหนกั ศึกษาสวนใหญไดมีทางเลือกบาง เพราะรับ
ตรงจํานวนมากแลว แตถาคณะใดไมเคยเลย จะทดลองเริ่มและเปนจํานวนที่ไมมาก อาจจะเปนเหตุผลที่รับฟงได
แตเหตุผลอื่นโดยเฉพาะการเปรียบเทียบนักศึกษา หรือการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอืน่ ซึ่งเปดทํานองเดียวกัน ไม
เปนเหตุผลซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา มีน้ําหนักในเรื่องของความพยายามที่จะคงการใหโอกาสทางการศึกษาของ
มธ. ขณะนี้สัดสวนรับตรงอยูที่ประมาณ 50% ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งเห็นวาเปนสัดสวนที่อธิบายกับสังคมไทย
ได แตคงไมจํากัดวา คณะทีไ่ มเคยคิดมากอน ก็เสียโอกาส คณะอื่นรับตรงมาเปนเวลานานแลว จะยินยอม หาก
คณะใดไมเคยรับตรง หากจะทดลองบางเพื่อจะเปรียบเทียบหรือเพื่อจะทําใหมีขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่จะเขา
เรียน ซึ่งเปนเหตุผลหลักประการหนึ่ง แตหากคณะมีเหตุผลขออื่น ๆ ที่เห็นวา มีความจําเปนอยางยิง่ และหนัก
แนนทีจ่ ะหักลางหลักการในเรื่องโอกาสทางการศึกษาได ขอใหคณะยืนยันกลับมาและใหเวลาสํานักทะเบียน
และประมวลผลประมาณ 1 สัปดาห ในการสรุปเรื่องเสนอ ก.บ.ม. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ขอใหเปนแนวทาง
เชนนี้ทุกคณะ เพราะหากใหอภิปราย ทุกคณะก็จะมีเหตุผลที่จะอธิบายได ขอใหคณะไปทบทวนและเขียนให
ชัดเจนวา หากคณะยังยืนยัน มีเหตุผลในเรือ่ งใด และจะแกปญหาในเรื่องโอกาสที่นักศึกษาจะเขาเรียน มธ. ได
อยางไรบาง
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนเี้ ฉพาะรับตรงเพิม่ ขึ้นเทานั้น
หรือรวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงจํานวนรับ Admission ที่ขอลดลงในหลาย ๆ คณะ โดยขอใหกลับไป
ทบทวนทั้ง 2 เรื่อง ใชหรือไม
ประธานกลาววา จะเปนเชนนั้น ขอใหกลับไปทบทวนทั้ง 2 ประเด็น
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2552 จะมี
การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการรับตรง ซึ่งตองการจะรีบประกาศ หากเปนไปได ขอใหคณะสงเรื่อง
มากอนการประชุม คือ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 เปนไปไดหรือไม จะไดนําไปรวมพิจารณา

- 50 และทําความเห็นเสนอสําหรับการประชุม ก.บ.ม. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ตอไป
ประธานกลาววา หากคณะใดทําไดทันในการประชุมคณะกรรมการรับตรง และคณะมี
ตัวแทนอยูแลวนําเสนอในครั้งนั้น แตหากไมทันภายในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2552 ขอใหสงสํานักทะเบียน
และประมวลผลเพื่อที่จะรวบรวมเสนอ ก.บ.ม. ในวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552 เพราะตองทําเอกสารนําเสนอ
ที่ประชุม และจะเปนประเด็นที่ขอใหที่ประชุมพิจารณาภายในหลักการดังกลาว มีความจําเปนจริงหรือไม
อยางไร ในการที่จะใหคนเกงเขามามากขึ้น แตขณะเดียวกันก็ไปตัดสิทธิคนอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับการแขงขัน
ซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจจะไมไดทําแบบนีท้ ี่เปนคูแขง มธ. ก็ไปแยงนักศึกษาจาก มธ. และ มธ. ก็ไปแยงดวย เห็น
วาโดยสถานภาพของคณะ โดยเงื่อนไขของระบบการสอบปจจุบัน โดยโอกาสของนักศึกษาเหมาะสมหรือไม
จะขอใหที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 3 สิงหาคม 2552
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา จะขอใหสํานักทะเบียนตัดคณะพยาบาลศาสตรออก
เพราะคณะพยาบาลศาสตรไมไดเพิ่มจํานวนรับตรง เนื่องจากเดิมทาง Dean Consortiums ของคณะพยาบาล
ศาสตรขอใหเพิ่ม แตตวั เลขไดสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ภายใตงบประมาณฟนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งยังคง
ตัวเลขเดิมอยูท ี่ 50 คน ขอใหนํารายการของคณะพยาบาลศาสตรออกทั้งหมด
5. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา กรณีโครงการขยายโอกาส หากแตละ
คณะจะขยายจํานวนรับ ทางมหาวิทยาลัยไมขัดของใชหรือไม
ประธานกลาววา หากหมายถึงนักศึกษาเรียนดีจากชนบท นักศึกษาพิการหรือโครงการที่มี
เปาหมายเพื่อภูมิภาคโดยเฉพาะ เชน กรณีที่ มธ. มีอยูในภาคเหนือหรือที่ศูนยรังสิตใหจังหวัดปทุมธานีเฉพาะ
อําเภอคลองหลวง ซึ่งเปนทีต่ ั้งของมหาวิทยาลัย โครงการเหลานี้หากมีเหตุผลอธิบายไดในเชิงความพอเพียงใน
การจัดทรัพยากรรองรับ ไมกระทบตอการขยายหองเรียนใหม กรอบนี้เปนเรื่องซึ่งมหาวิทยาลัยรับได หากคณะ
เห็นวาจะเสนอที่นั่งเพิ่มขึ้นสําหรับโครงการเหลานี้โดยเฉพาะ ขอใหผอู ํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รวบรวมเสนอในการประชุมครั้งตอไปในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยตอจากเรื่องฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีที่ไดขอเลื่อนไป

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหคณะที่เสนอขอรับตรงเพิ่มขึ้นหรือรับ Admission ลดลง ได
นํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และนําเสนอผลการพิจารณาไปทีส่ ํานักทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่
27 กรกฎาคม 2552 เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมตอไป

5.3 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกองทุนเพื่อการพัฒนา
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร พ.ศ. 2552
U

U

ประธานแถลงวา รางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกองทุนเพื่อการพัฒนาสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร พ.ศ. 2552 เปนเรื่องของกองทุนเพื่อการพัฒนา สบอ. เปนกองทุนที่ไดรับจากการบริจาค
สบอ. จะขอตั้งในลักษณะเชนเดียวกับบางคณะที่ไดขออนุมัติตั้งไปแลว ในการบริหารเองและผาน
คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องระเบียบขอบังคับมาแลววา ไมมหี ลักการสําคัญที่แตกตางไปจากเกณฑทสี่ ภา

- 51 มหาวิทยาลัยเคยวางไว จึงเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการขอ
จัดตั้งกองทุนนี้ของ สบอ. ตอไป สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกองทุน
เพื่อการพัฒนาสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร พ.ศ.2552 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

5.4 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผูกํากับดูแลตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
U

U

รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา เดิมฝายวิชาการเปนผูที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลตัวชีว้ ัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของสถาบัน
อุดมศึกษา แตหลังจากนัน้ แลวฝายวิชาการไดมีบันทึกอธิบายเหตุผล ซึ่งเมื่อไดพิจารณารวมกับฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีแลว ฝายวิชาการและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เห็นวา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ตองพบกับ ก.พ.ร. เปนประจําอยูแลว ที่ประชุมจึงไดมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเปนผูกํากับ
ดูแล โดยจะเปนผูประสานงานกับฝายวิชาการและสภาอาจารย รวมทั้งสํานักงานนิติการดวย จึงขอเสนอ
เปลี่ยนแปลงผูก ํากับตัวชี้วดั ที่ 16 โดยจากเดิมที่เปนฝายวิชาการเปนฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเปน
ผูประสานงาน สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงผูกํากับดูแลตัวชีว้ ัดที่ 16 ระดับความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่เสนอ

5.5 เรื่อง รายงานเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551 กับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 8 แหง
U

U

ประธานเสนอวา เนื่องจากระเบียบวาระนี้เปนเรื่องที่มีสาระสําคัญที่จะตองอภิปรายกันมาก
จึงขอเสนอใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 14/2552 วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

5.6 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ในตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
U

U

ประธานแถลงวา เนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ในตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ ยังมีอกี หลายคณะทีส่ งขอมูลใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไมครบถวน ขอใหฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดดําเนินการรวบรวมขอมูลในสวนของคณะทีย่ ังไมครบถวน และนํามารวมกัน

- 52 เพื่อเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.ครั้งที่ 14/2552 วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552 จึงขอเสนอใหเลื่อนระเบียบวาระนีไ้ ป
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

5.7 เรื่อง รายงานผลการสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑและแบบรูปรายการ
กอสราง/ปรับปรุง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 6
U

U

รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ฝายการคลังขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน
ประจําปงบประมาณ 2552 ครั้งนี้เปนการรายงานครั้งที่ 9 เปนการสรุปผลการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือนตุลาคม
2551 - มิถุนายน 2552
(1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ 2552 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
(2) สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑและที่ดนิ กอสราง (งบลงทุน) ประจําป
งบประมาณ 2552 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
(3) สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รายการที่ดินและสิ่งกอสราง งบลงทุน ประจําป
งบประมาณ 2552 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ในขณะนี้อยูในชวงไตรมาสที่ 3 ยังเหลืออีก 2 เดือนกวา หากจะพิจารณากรณีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยังเหลืออยู 3 หนวยงาน ยังไมเรียบรอย คือ
1. สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต รอการปรับปรุงหองเรียนทางดานสังคมศาสตร ในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจางอุปกรณเกี่ยวกับการเรียนการสอน อยูร ะหวางการรอสรุปผลการเปดซอง
2. คณะวิศวกรรมศาสตร รอการจัดซื้อจัดจาง
3. คณะพยาบาลศาสตร รายการนี้อยูระหวางรอพิจารณาผล ไดมีการเปดซองแลว
ในสวนทีจ่ ะมีปญหาคงเปนเรื่องของรายการที่ดินและสิ่งกอสราง ยังคงคาง 4 รายการ และแต
ละรายการเปนรายการใหญ รายการแรกคือ สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต ซึ่งขณะนี้คือ เรื่องอาคารสัตว
ทดลอง อยูระหวางการรอยืน่ ซอง รายการที่สอง คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับปรุงเปนหอง
บรรยายรวม บร.5 ยังไมสง TOR คณะทันตแพทยศาสตร ดําเนินการทําคลินิกทันตกรรม เขาใจวาเสร็จแลวและ
ขอปรับรายการที่ระบุวา คณะแพทยศาสตรเปนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รายการ Burn Unit
จะมีปญหาในเรื่องการจัดการคือ คณะกรรมการไมกําหนดราคากลาง เปนรายการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ทั้ง 3 รายการที่ยังคางอยู ขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีไดติดตาม และใหแจงทราบ ภายในวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทั้ง Burn Unit บร.5 และกรณีของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- 53 รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา รายการที่คางเหลานี้จะตองเตรียม
ขอมูลไวชี้แจงกับสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมดวย

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดตดิ ตามคณะทีย่ ังคาง
อยู 3 หนวยงานและใหนําขอมูลหารือกับอธิการบดีภายในวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2552

5.8 เรื่อง รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 3
U

รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา การรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552 ครั้งนี้เปนการรายงานไตรมาสที่ 3 ซึ่งเปาหมายในการเบิกจายสะสมจะตองจายใหได 70% แต มธ. คิด
โดยรวมแลวยังขาดไป 1.45% รายการที่มปี ญหาและซ้ําซากทุกปก็คือ รายการของงบบุคลากร คาจางชั่วคราว ยัง
ใชจายไปคอนขางนอย เบิกจายไดเพียง 45.14% รายการอืน่ ๆ จากครุภณ
ั ฑ คาที่ดนิ สิ่งกอสรางตาง ๆ คอนขางดี
ขึ้น ยังเหลือในเรื่องของคาจางชั่วคราว เปนการจางลูกจางชาวตางประเทศ ในหลายหนวยงานยังไมไดดําเนินการ
ไดเคยเวียนแจงไปแลววา หนวยงานใดที่ตอ งการจะใชเงินสวนนี้ ใหเสนอขออนุมัติมาที่อธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ในปนี้จะทําตามนโยบายเดิมในกรณีเรื่องงบคาจางชั่วคราว ในการจางลูกจาง
ชาวตางประเทศ เมื่อครบ 6 เดือนแลว คณะไมไดเบิก มหาวิทยาลัยจะนํามาบริหารเอง บริหารไปบางเล็กนอย แต
หากจะนําไปใหหนวยงานอืน่ ๆ จะไมคอยทันเหมือนกัน ขอเรียนวา สถิติในปนี้จะเปนตัวกําหนดปหนาดวย ใน
ปหนากรอบเวลา 6 เดือน ที่ใหคณะไปดําเนินการอาจจะลดลงเหลือ 3 เดือนเทานัน้ และหาก 3 เดือนแลว ยัง
ไมไดทําอะไร มหาวิทยาลัยอาจจะนํามาบริหารเปนกองกลางกระจายไปยังคณะที่ตองการ แตไมไดงบประมาณ
ขอฝากคณะใหม ๆ ที่ไมไดตั้งเอาไว เพราะไมเคยมีฐานเดิม 2 - 3 คณะ เชน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรม หรือวิทยาลัยสหวิทยาการ หากมีความตองการลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ ใหจัดเตรียมไวตั้งแตตนป เมือ่ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหคณะซึ่งไมได
งบประมาณเหลานี้ โดยจะไปยึดมาจากคณะที่ไดงบประมาณแลว และในป 2552 ไมไดเบิก จะใชสถิติของป
2552 เปนตัวกําหนดในป 2553 ปนี้แจงกระทันหัน คณะเตรียมไมทันในการที่จะไปจางใคร ขอให 4 คณะ
ดังกลาว หรือคณะอื่น ซึ่งไมไดงบประมาณลูกจางชัว่ คราวชาวตางประเทศ หากคณะตองการใหเตรียมคนไวได
มหาวิทยาลัยยืนยันวา ไดแนนอนอยางนอย 4 - 5 คน จากงบประมาณที่ยึดคืนมาจากคณะที่ไดรับงบประมาณ
แลวไมจาง จะนํากลับมาบริหารงบประมาณนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอฝากฝายบริหารบุคคลวา ในปหนา
หากผานไป 3 เดือนแลว ยังไมไดทํา สวนกลางจะทําใหเลยในเรื่องลูกจางชั่วคราว จะไมรอถึง 6 เดือน เหมือนกับ
ปนี้ที่ชวยทําไดเพียงเล็กนอยเทานั้น
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ขอเพิ่มเติมวาในสวนของการจัดซื้อจัดจางที่ดาํ เนินการไป
แลว ขอใหเรงรัดการตรวจรับสิ่งของ เพื่อกองคลังจะไดเรงรัดการเบิกจาย ฝายการคลังก็พยายามเรงรัดที่
ปลายทางดวย งานตรวจกอนจายอาจจะลาชา เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรงรัด และจะเรงรัดงานพัสดุ เมื่อมาถึงแลว

- 54 ตองรีบประสานกับงานตรวจกอนจายใหเรงรัดใหออกโดยเร็วที่สุด ตัวเลขจะไดไมต่ําเกินไป

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติในกรณีการใชงบบุคลากร ในสวนคาจางชัว่ คราว ซึ่งจะใชจาง
ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ในปงบประมาณ 2553 เมือ่ ผานพนไป 3 เดือนแลว หนวยงานใดทีไ่ ดรับ
งบประมาณสวนนีไ้ วแลว ไมสามารถดําเนินการได มหาวิทยาลัยจะนํามาบริหารจัดการใหกับหนวยงานอื่น ๆ
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
รายวัน ตั้งแตวนั ที่ 11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2552 จํานวน 159 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
42%
2. ภาพขาว
19%
3. ขาวการศึกษา
17%
4. บทความ/สกูปขาว
12%
5. ขาวกีฬา
4%
6. ขาวสมัครงาน
3%
7. ขาวการเมือง
3%
เนื่องจากมีขาวหนึ่งระบุวา ชาวแมสอดขานรับธรรมศาสตรจะไปเปดวิทยาลัยนานาชาติที่
แมสอด จะขอใหคณบดีคณะรัฐศาสตรไดชี้แจงเรื่องนี้ เพราะเปนเรื่องของคณาจารยจากคณะรัฐศาสตรไปทํา
ประชาพิจารณ แตไมทราบวามีขาวลักษณะเชนนี้ออกมาไดอยางไร สวนที่เหลือเปนขาวที่เปนดานบวกกับ
มหาวิทยาลัย มีการนําเสนอภาพของมหาวิทยาลัยในสื่อคอนขางมาก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เนื่องจากมีการนําเสนอขาวที่เปนขาว
ประเภทซุบซิบที่ไมคอยเปนสาระ เชน ขาเมาบอกวา รองศาสตราจารย ดร.นริศ ชัยสูตร จะไดเปนอธิบดีกรม
แน ๆ เปนตน ขาวลักษณะนีไ้ มควรจะนํามาใสไว ควรนําขาวที่เปนสาระทางวิชาการ
ประธานกลาววา ในกรณีนี้เกณฑของฝายประชาสัมพันธคือ เรื่องใดก็ไดที่เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
มธ. จะนํามาเสนอทั้งหมด เพื่อนําเสนอใหผูบริหารทราบ เนื่องจากขาวเหลานี้สวนหนึง่ ใชสําหรับการ Report ให
ผูบริหารไดทราบเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดวย จึงถือโอกาสนํามาแจงในที่ประชุมทราบ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา จากประเด็นที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชียกขึน้ มา ขณะนี้ไดมีการหารือกับงานประชาสัมพันธไปแลววา จะสิ้นเปลืองกระดาษจํานวนมากกับ

- 55 การทํารายงานชิ้นนี้ สิ่งใดที่ไมสําคัญใหใสเฉพาะ Index มาเทานั้น ขาวทีจ่ ะตองทําสําเนามาก็ใหใสเฉพาะสกูป
ขาวมาลง บางครั้งนํารูปมาใสไว ก็เห็นไมชัดเจน จะไปพิจารณาดําเนินการปรับใหใชกระดาษนอยลง
3. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา เรื่องที่มีขาววา ธรรมศาสตรจะไปเปดวิทยาลัย
นานาชาติที่อําเภอแมสอด จังหวัดตากนัน้ ทราบมาวาหัวหนาทีมที่ทําการประชาพิจารณครั้งนี้คือ อาจารย ดร.
เดชา ตั้งสีฟา จากคณะรัฐศาสตร ไดโทรศัพทมาชี้แจงเรือ่ งดังกลาว เพราะเกรงวาจะมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
ความจริงทีมทีไ่ ปดําเนินการครั้งนี้มี 8 มหาวิทยาลัย แตหวั หนาทีมเปน มธ. ขาวที่ออกไปจึงกลายเปน
ธรรมศาสตรไป แตโดยขอเท็จจริงแลวไปดวยกัน 8 มหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา มีการกลาววาธรรมศาสตรจะมาหรือไม เพราะขาวจะออกมาในทํานองนั้น
เกรงวาชาวแมสอดจะไมคอยเขาใจ และจะมาเรียกรอง มธ. วา สัญญาวาจะมาแลว เหตุใดดไมมาก็จะเปนปญหา
ในภายหลังได จะขอใหคณบดีคณะรัฐศาสตรดําเนินการสอบถามและนํามาชี้แจง อาจจะเปนงานวิจัยหรือใคร
เสนอใหไปสํารวจความคิดเห็นก็ได

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหคณบดีคณะรัฐศาสตรไปสอบถามขอเท็จจริงในกรณี
ดังกลาว

6.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
U

รองอธิการบดีฝายการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในขอแจงรายชื่อ
หนวยงานทีย่ ังคางสงงบการเงินประจําป ณ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน
1.1 ปงบประมาณ 2551 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2551) ยังคางสงจํานวน 9 หนวยงาน
2. งบการเงินโครงการบริการสังคม (เฉพาะโครงการพิเศษ)
2.1 ปงบประมาณ 2550 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2550) ยังคางสงจํานวน 1 หนวยงาน
(1 โครงการ)
2.2 ปงบประมาณ 2551 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2551) ยังคางสงจํานวน 2 หนวยงาน
(4 โครงการ)
ในกรณีงบการเงินลาชานั้น จะขอใหผูบริหารหนวยงานไดไปดูในรายละเอียดดวยวา เกิดจาก
ปญหาใด ซึ่งอาจจะทําใหการจัดทํางบการเงินของหนวยงานแลวเสร็จตามเวลาได
สําหรับรายชื่อหนวยงานทีย่ ังคางสงงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา รายชื่อของหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป จะนอยลงทุกครั้ง แตขอฝาก
ฝายเลขานุการไวดว ยวา กรณีงบการเงินป 2550 ที่คาง 1 หนวยงาน คือ คณะรัฐศาสตร โครงการปริญญาโทสาขา
การบริหารจัดการสาธารณะสําหรับนักบริหาร (หลักสูตรใหม) ซึ่งคางมาเปนเวลานานมากและยังไมมีความ

- 56 คืบหนา ขอใหจัดทําบันทึกแจงไปที่คณะรัฐศาสตรใหชี้แจงในกรณีดังกลาว ในการประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายเลขานุการไดทาํ บันทึกแจงใหคณะรัฐศาสตรชี้แจง
กรณีงบการเงินประจําป 2550 ของคณะรัฐศาสตร และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป

6.3 เรื่อง ผลการดําเนินคดีในศาลปกครอง
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา กรณีที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถูกฟองคดีตอศาล
ปกครองในเรือ่ งการลงมติแตงตั้งคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตั้งแตเดือนเมษายน 2550 ศาล
ปกครองมีคําพิพากษาแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 โดยศาลเห็นวา การประชุมประชาคม ซึ่งมีผูเขารวม
ประชุมไมครบเปนเรื่องที่ไมถูกตอง แตไมใชเปนประเด็นที่มีสาระสําคัญที่จะมีผลตอกระบวนการสรรหา
หลังจากนัน้ แลวคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามระเบียบฯ ขั้นตอนการประชุมประชาคมเปนแตเพียงการ
นําเสนอปญหาที่ประชาคมเขาใจใหคณะกรรมการสรรหาไดรับทราบเทานั้น จึงมีคําพิพากษาใหยกฟอง ขณะนี้
เขาใจวาครบกําหนดของการใหสิทธิอุทธรณแลว นาจะไมมีการอุทธรณ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการแมโดมเกมส
U

U

ผูอํานวยการสถาบันบัณฑิตอาสาสมัครแถลงวา การแตงตั้งคณะกรรมการแมโดมเกมส ทั้ง
คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน ไมมีชื่อผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเขาไป
เกี่ยวของดวย แตเมื่อเร็ว ๆ นี้ รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไดติดตอขอใหเปนประธานในการจัดการแขงขันกีฬา
วอลเลยบอล เห็นวาไมไดเปนกรรมการดวย มหาวิทยาลัยก็ไมไดแตงตัง้ เปนกรรมการ จะใหไปเปนประธาน
จัดการแขงขันวอลเลยบอลไดอยางไร
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา กรณีนั้นเปนเรื่องที่จะขอความชวยเหลือจากสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร เพื่อใหมาชวยงานแมโดมเกมส โดยขอใหมาเปนประธานฝายจัดการแขงขันวอลเลยบอล
ประธานกลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการไปแลว มีผูบริหารทุก
คณะ/สํานัก/สถาบัน แตยังไมเคยประชุมกัน ในกรณีที่ไมมีชื่อผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ขอให
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไดตรวจสอบดวย แตแนวทางคือ มหาวิทยาลัยจะขอใหทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน
รับผิดชอบเปนกรรมการจัดการแขงขันกีฬาหนึ่งประเภท หากทานใดไมไดเปนประธานสาขาอยูแลว ซึ่งเปน
เหตุผลในการอธิบายวา เพราะเหตุใดจึงมาขอ แตจะเลนกีฬาวอลเลยบอลเปนหรือไม หรือจะขอเปลี่ยนจาก
วอลเลยบอลเปนกีฬาประเภทใดนัน้ เปนเรือ่ งฝายการนักศึกษาไปประสาน เพราะมีคณบดีบางคนขอเปลี่ยนชนิด
กีฬามาแลว
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7.2 เรื่อง หนวยงานนําเอกสารมาแจกที่ประชุม
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารมาแจกที่ประชุม ดังนี้
1. หนังสือบันทึกธรรมศาสตร 2552 รายงานประจําปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 27
มิถุนายน 2552
2. รายงานประจําปการศึกษา 2550 - 2551 ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (AP.TU.)
3. รายงานผลการปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาระทีส่ อง
ครบ 1 ป 6 เดือน (26 ตุลาคม 2550-25 เมษายน 2552)
4. จดหมายขาวของงานประชาสัมพันธ
(1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “ดุริยารมย อุดมศึกษา” วันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยม
1 (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
(2) ธรรมศาสตรวิชาการ ป 2552 แมโดมเปดบาน แสดงศักยภาพขุมพลังทางปญญารวมสราง
ทางออกประเทศไทย
(3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญสงผลงาน
ประกวดออกแบบสายพิมพผา จังหวัดปทุมธานี ประจําป 2552 ภายใตหัวขอ “ปทุมรักปทุมชุมชีวติ ”
(4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีมติแขงขัน 25 ชนิดกีฬา ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส” ชิงชัย 266 เหรียญทอง
5. จดหมายขาวสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 6
เดือนมิถุนายน 2552
6. จุลสารเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 25 เดือนกุมภาพันธ
2552 ฉบับที่ 26 เดือนมีนาคม 2552 ฉบับที่ 27 เดือนเมษายน 2552 และฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2552
เอกสารทั้งหมดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป
U

U

ประธานแถลงวา มหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2552 ในวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ Teleconference)
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เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
U
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