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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2553
วันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2553
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. ผูชวยศาสตราจารย กมลทิพย แจมกระจาง รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
4. รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
5. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
รองอธิการบดีฝายการคลัง
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
9. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. อาจารย ดร.มาดี
ลิ่มสกุล
แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. ผูชวยศาสตราจารย ชลดา โกพัฒตา
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร
15. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา มิตรเอม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
23. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
24. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-225. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สสิธร เทพตระการพร
26. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ
27. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
28. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล
29. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
30. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
31. นางสุจิตรา
อุตมวาทิน
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
33. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
34. อาจารย ดร.นิภารัตน
ศรีธเรศ
แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
35. รองศาสตราจารย สุพงศ
ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
36. นายมนัสสิทธิ์
นาคสวัสดิ์
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
37. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
38. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
39. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
40. นางสาวอรอุมา
สมไทย
แทนผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
41. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
42. ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ วงศสุวานิช แทนประธานสภาอาจารย
43. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
44. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
45. นางรัญจวน
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
46. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
47. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
48. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
49. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา

-32. รองศาสตราจารย ไว
3. อาจารย ดร.ธเนศ

จามรมาน
เมฆจําเริญ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั

ศุภชลาศัย

ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ
แหง มธ.
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
อัศวเพิ่มพูลผล
2. รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม
3. รองศาสตราจารย ทวีป
ชัยสมภพ
4. นางสาวศิรพิ ร
อัญญณรงคกุล
5. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
6. นายสมพงษ
กันบุญ
7. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ
8. นางสุพิน
หิรัญยะวสิต
9. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
10. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
11. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
12. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
13. นางสาวมยุลี
สุดสระ
14. นายอดิศร
เพชรคุม
15. นายฐิตกิ ร
สังขแกว

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกลาง
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม ดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 43 ฉบับที่ 10 เดือนสิงหาคม 2553
2. จดหมายขาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 2 ฉบับ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง คณะศิลปศาสตรจัดงานครบรอบ 48 ป
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะศิลปศาสตรกําหนดจัดการประชุมเครือขายวิชาการ

-4และวิจัยสังคมศาสตรมนุษยศาสตร ในโอกาสครบรอบ 48 ป ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมศรีบูรพา
และชวงบายจัดกิจกรรมที่คณะศิลปศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การเปดกิจกรรม TU Open House ที่ มธ. ศูนยรังสิต
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดเปดกิจกรรม TU Open
House ในวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ มธ. ศูนยรังสิต ขอฝากผูบริหารในเรื่องการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร
การเรียนการสอนของคณะตาง ๆ โดยเฉพาะคณะของผูบริหาร
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขณะนี้จนถึงวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553 มี
จํานวนโรงเรียนที่แจงความจํานงมาทั้งหมด 204 โรงเรียน และจํานวนนักเรียนรวมถึงอาจารยแนะแนวมีทั้งหมด
7,756 คน และเมื่อถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 ซึ่งเปนวันสุดทายที่จะใหแสดงความจํานงได นาจะได
ตัวเลขใกลเคียง 10,000 คน จึงขอความรวมมือผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ไดจัดเตรียมเอกสาร
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อทําใหบธู ของหนวยงานนาสนใจ และผูปกครองมารวมงานแลวไมผิดหวัง ซึ่งไดพบ
ผูปกครองทานหนึ่งไดแจงวา ตองการมาดูโครงการที่เปน International Program ของ มธ. ผูบริหารตองไมลืมวา
ไมใชเฉพาะโครงการภาษาไทยเทานัน้ ยังมีโครงการภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก
เพื่อที่จะใหผูมารวมงานไดมองเห็นภาพของ มธ. โดยรวม มหาวิทยาลัยไดทําอยางเต็มที่ งบประมาณในครั้งนี้
จัดสรรไว 1,200,000 บาท ไดรับความอนุเคราะหจากผูสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง เปนจํานวนที่
แนนอนแลวขณะนี้คือ 600,000 บาท และอาจจะไดถึง 700,000 บาท จะใชเงินที่เคยทําไวในปที่แลว คือ งาน
ธรรมศาสตรวิชาการอีกประมาณ 500,000 – 600,000 บาทเทานั้น
ประธานกลาววา งบประมาณหลักคงเปนเรื่องสถานที่ การตกแตง และการเตรียมเอกสาร
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สําหรับผูรวมงานนาจะมีจํานวนใกลหรือมากกวา 10,000 คน และในวันอังคารที่
31 สิงหาคม 2553 จะเปนการจัดงาน Opent House ของหลักสูตร International ณ หอประชุมศรีบูรพา ฝายวิเทศ
สัมพันธและคณะตาง ๆ ที่สอนหลักสูตรนานาชาติ ไดรว มกันดําเนินกิจกรรม แตจะเปนเฉพาะหลักสูตร
นานาชาติ โดยมีเปาหมายคือ มีผูมารวมงานระดับ 500 – 700 คน แตจะเปนนักเรียนในกรุงเทพฯ เปนหลัก
ขอฝากผูบริหารหนวยงานทีม่ ีหลักสูตรนานาชาติวา ขอใหมีกิจกรรมหรือมีการแนะนําหลักสูตรในสวนของ มธ.
ศูนยรังสิต ซึ่งจะเปนนักเรียนจากจังหวัดตาง ๆ และในวงที่กวางขึ้น เพิม่ ขึ้นอีกหลายสิบเทา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การละเมิดลิขสิทธิบ์ ริษัทไมโครซอฟท
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา ในวันศุกรที่ 27
สิงหาคม 2553 ไดรับขอมูลจากอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรวา มีอาจารยทานหนึ่งไดนํา User Name
Password ของ Softwere Microsoft ซึ่งไดซื้อลิขสิทธิ์มาไปใสไวในเว็บไซตของตนเอง สามารถที่จะ Access

-5จากภายนอกได ผลคือ อาจจะทําใหมหาวิทยาลัยมีปญหากับทาง Microsoft ได เนื่องจากเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ของทาง Microsoft เพราะ Softwere ดังกลาว จัดซื้อมาเพือ่ ใชภายในมหาวิทยาลัย และสําหรับผูที่เปนบุคลากร
รวมถึงอาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึง่ เปนบุคลากรไมนับรวมนักศึกษา และเปนเรื่องภายใน
เฉพาะของมหาวิทยาลัย การที่นํารายละเอียดของ Softwere ดังกลาวไปไวบนเว็บไซตที่สามารถ Access จาก
ภายนอกเปนเรื่องอันตราย การแกไขปญหาเบื้องตนไดสงั่ การยกเลิก User Name Password ดังกลาวไปแลว
และขอใหทาง Microsoft ตั้งคา License Keys ทั้งหมด และไดนํา File ซึ่งเปน License Keys ของมหาวิทยาลัย
ที่แจกไปยังคณะตาง ๆ ไปใสไวในเว็บไซตดวย หมายความวาสามารถดาวนโหลด License Keys ไดทันที
กลาวคือ ไปนํา Softwere Microsoft ที่ใดก็ไดมาลง และสามารถใช License Keys ดังกลาว ติดตั้งไดและถูกตอง
ตามกฎหมายทุกประการ ซึง่ ไดทําการระงับ License Keys เหลานัน้ ไปทั้งหมดแลว ในชวงนีห้ ากทางคณะ
ตาง ๆ ตองติดตั้ง License Keys อาจจะมีความวุน วายเล็กนอยเพราะ License Keys ทั้งหมดไดถูกยกเลิกไปแลว
ขณะนี้ทาง Microsoft เขาใจปญหาและกําลังจะออก License Keys ใหใหม จึงตองการจะแจงผูบริหารทุกทาน
วา การกระทําดังกลาวไมถูกตองอยางยิ่ง และไมใชเฉพาะ Softwere ของ Microsoft เทานั้น Softwere ทั้งหมดที่
ไดรวมกันซื้อ ไมวาจะเปนโปรแกรม Adoby ที่เพิ่งซื้อไป โปรแกรม SPSS โปรแกรม Package ทางสถิติสําหรับ
สายสังคมศาสตร ซึ่งสายวิทยาศาสตรก็ใชดวย และ Softwere อื่น ๆ ที่ไดซื้อมา ตองไมนํารายละเอียด เชน User
Name Password ตาง ๆ ไปใสไวในเว็บไซตที่บุคคลอื่นจะเขามาได ควรจะทําเปนเรื่องภายในเทานัน้
ประธานกลาววา เจตนาของอาจารยทานนัน้ คือ เหตุผลใด
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ไมทราบเหตุผล แตไดแจงใหทาง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรไปตรวจสอบแลว
ประธานกลาววา ขอใหทําบันทึกจากทางมหาวิทยาลัยวา การทําเชนนี้เปนการละเมิดลิขสิทธิ์
และละเมิดขอตกลงซึ่งมหาวิทยาลัยทําไว และอาจจะกอใหเกิดความเสียหาย หากอธิบายเจตนาไมไดตองถือวา
อาจารยทานนีต้ องรับผิดชอบในความเสียหาย หากอธิบายเจตนาในทางวิชาการ เชน แจงวาใหนักศึกษาเขามาดู
เพื่อดาวนโหลดนําไปใชทํารายงาน ซึ่งอธิบายไดเปนอีกเรือ่ งหนึ่ง แตหากอธิบายเหตุผลไมได ไมทราบวาจะนํา
สิ่งที่มหาวิทยาลัยทําสัญญาซื้อขายมาโดยเงือ่ นไขพิเศษ ใหใชประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายไปเผยแพรให
บุคคลอื่นไดใชตอไปดวยโดยละเมิดสิทธิ์ของผูผลิตนั้น คิดเหตุผลในการรองรับไมคอยได ขอใหฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีทําบันทึกจากมหาวิทยาลัยเตือนใหอาจารยทานนั้นทราบวา การทําเชนนีจ้ ะมีปญหาใด
เกิดขึ้นและจะเกิดความเสียหายใด อาจจะเปนเรื่องหวังดีตอนักศึกษาหรือผูที่ติดตอดวย แตคงไมใชนําสิ่งที่ทํา
สัญญามานําไปใหบุคคลอื่นใชตออีก
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา เนื่องจากไดทราบขอมูลชวงบายวัน
ศุกรที่27 สิงหาคม 2553 จึงยังไมไดดําเนินการใดในแงของการทําบันทึกออกไป แตไดสั่งการใหทําบันทึกไป
แลว คาดวาจะมีหนังสือถึงผูบริหารทุกทานดวย นอกเหนือจากผูบริหารคณะทานนั้นแลว และขณะเดียวกัน
อาจจะสอบถามใหชัดเจนวา เกิดจากเหตุผลใด เห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวนจึงนํามาแจงใหที่ประชุม
ทราบ เพื่อจะไดทราบขอมูลเบื้องตน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ได
จัดทําบันทึกแจงในเรื่องดังกลาวถึงผูบริหารทุกทาน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2553 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 โดยกําหนดใหแกไขภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 นั้น เนื่องจากไดพน กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฎวาไมมกี ารเสนอขอแกไขรายงาน
การประชุมครั้งดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง การจัดสรรอัตราลูกจางชั่วคราว งบคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยฝายบริหารบุคคลไดรับแจงจากฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยี (อยางไมเปนทางการ) วา สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน คาจาง
ชั่วคราว ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใชในการจางลูกจางชั่วคราว งบคลัง ใหกับ มธ. เปนเงิน 35,832,100
บาท ประกอบกับสํานักงาน ก.พ. ไดมอบอํานาจให มธ. สามารถกําหนดกรอบอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว งบ
คลัง ไดไมเกินจํานวนกรอบอัตราลูกจางชั่วคราว งบคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 118
อัตรา ในการนี้ คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มธ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553
ไดพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ขอมูลสถิติการจางลูกจางชั่วคราว งบคลัง ในรอบ 2 ป ที่ผานมา
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553) และหนวยงานมีการจางตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลว
จึงเห็นชอบใหจัดสรรอัตราลูกจางชั่วคราว งบคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหแกหนวยงานตาง ๆ รวม
ทั้งสิ้น 104 อัตรา สําหรับอัตราที่เหลืออีก 14 อัตราใหนํามารวมไวที่สว นกลาง เพื่อจัดสรรใหกับหนวยงานที่มี
ความขาดแคลน และจําเปนตองเพิ่มอัตราในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอไป สําหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

-7คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา คณะเศรษฐศาสตรอาจจะใหรายชื่อผิด ขอตรวจสอบกอน
เพราะอาจจะไมใช Prof. Georg Erber แตนาจะเปนอีกทานหนึ่ง
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะเศรษฐศาสตรทําบันทึกแกไขมากอนวันที่ 30 กันยายน
2553 หรือภายในเดือนกันยายน 2553 กอนที่จะเริ่มอัตราจางใหมของป 2554 เพราะรายชื่อจะมาจากคณะเปน
หลัก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมไดพจิ ารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
จากผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 8 ราย และมีมติดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย
1.1 อาจารย ดร.พีระ เจริญพร
คณะเศรษฐศาสตร
1.2 อาจารย ดร.นันทวุฒิ พิพัฒนเสรีธรรม
คณะเศรษฐศาสตร
1.3 อาจารย ดร.ภาวิณี เอีย่ มตระกูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง
1.4 อาจารย แพทยหญิง รัชญา เลิศนวพันธ
คณะแพทยศาสตร
1.5 อาจารย นายแพทย ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ
คณะแพทยศาสตร
1.6 อาจารย ดร.ชาลินี รอนไพริน
คณะแพทยศาสตร
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 จํานวน 1 ราย
2.1 ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน
คณะนิติศาสตร
3. ผูไมผานเกณฑการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ตองการสอบถามถึงเหตุผลกรณี
อาจารยที่ไมผา นการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารยวา มีรายละเอียดใดบาง
ประธานกลาววา เนื่องจากรองอธิการบดีฝายวิชาการไปตางประเทศ และผูชวยอธิการบดีฝาย
มาตรฐานการศึกษารักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ และไมไดเปนคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ จะขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการทําบันทึกแจงคณะวิศวกรรมศาสตร กรณีผูสมควร
ไดรับตําแหนงศาสตราจารยจากคณะนิติศาสตรจะเปนศาสตราจารยระดับ 11 ทานที่ 2 ที่ยังอยูใน มธ. ตองเรียน
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีวา ศาสตราจารยระดับ 11 บุคคลแรกของ มธ. คือ ศาสตราจารย
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ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมีเหลืออยูคนเดียวของ มธ. แตไมใชคนแรก คนแรกคือ ศาสตราจารย
ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ไดเปนศาสตราจารย ระดับ 11 และศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน จะเปนคนที่สองที่
ยังเหลืออยู ตอจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีที่ยังมีอยู 1 ทาน เปนขาวที่นายินดีของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปไดและขอฝากใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร
เรื่องเหตุผลกรณีที่ไมผานเกณฑการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 7 ราย และกรณี
ที่ไมผานเกณฑการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 ราย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป

3.2.2 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ประธานแถลงวา ฝายบริหารบุคคลขอถอนเรื่องนี้ เนื่องจากยังดําเนินการไมครบขั้นตอน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติขอถอนเรื่องนี้

3.2.3 เรื่อง กองคลังขออนุมัตเิ ปลี่ยนตําแหนงขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองคลังเสนอขอเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 122 ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7 ซึ่งนางศิริกุล บุญสมบัติ ครองอยู เปนตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับ 7 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี
เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(อัตราเลขที่ 5808) ขั้น 17,220 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางนิติศาสตร”
(2) จาง นายกิตติพงศ กมลธรรมวงศ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย

-9วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5808) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางนายกิตติพงศ
กมลธรรมวงศ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ น.ส.ลลิลทิพย
เอียดชวย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 5188) ขั้น 16,960 บาท ซึ่งไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากแพทยสภา
(หลักสูตร 3 ป) เพิ่มขึ้นเปนใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 (วันที่สําเร็จ
การศึกษา)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ น.ส.ลลิลทิพย เอียดชวย พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เสนอขอจาง
นายคมกฤช ธาราวิวัฒน เปนพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรจีนศึกษา
วุฒิปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขการจางเปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานจีนศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวของ” ทั้งนี้
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา ประเด็นการจางยอนหลังสามารถกระทําได หากอธิบายความเห็นจาก
หนวยงาน และใชงบประมาณของหนวยงาน ประเด็นทีค่ ณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงอาจารยไดพจิ ารณา คือ ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต่ํากวาเกณฑ เมื่อพิจารณาเทียบกับผลงานอื่น
และประเมินผลงานทางวิชาการ สุดทายคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารยก็มี
ความเห็นสมควรจาง กรณีนจี้ บการศึกษาจากสาขาบัญชี จาก มธ. แตไปบรรจุใหสอนวิชาภาษาจีนและ

- 10 วรรณคดีจนี ซึ่งเปนอีกสาขาหนึ่งที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจจะไมมีความสัมพันธกับระดับ
ปริญญาตรีที่ไดเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 3.25 ที่กําหนดไว แตเนือ่ งจากเปนระดับปริญญาตรีที่ต่ํากวาเกณฑ จึงตองเขา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางนายคมกฤช ธาราวิวัฒน เปนพนักงานเงินรายได
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยประจํา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอปรับคาจาง
น.ส.สิรินันท ตรีนันทวัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญา
โท (อัตราเลขที่ 4010) ขั้น 12,950 บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 13,590 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
เปนตน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.สิรินันท ตรีนันทวัน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตขออนุมตั ิปรับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตเสนอขอปรับ
คาจาง นายจักริน มฤคินทร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงวิศวกรโยธา (อัตราเลขที่
5575) ขั้น 10,080 บาท สังกัดสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลวใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 13
กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นายจักริน มฤคินทร พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานอาคารสถานที่ ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิแตงตัง้ คณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยเพื่อปรับคาจางให
สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

- 11 รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอแตงตั้งผูอํานวยการ
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร เปนเลขานุการ ในคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยเพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และเปนกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อปรับคาจางใหสงู ขึ้น แทนตําแหนงเลขานุการคณะ เพื่อใหมี
องคประกอบครบตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในกรณีนี้เมื่อมีเลขานุการคณะแลว
ตองมาขออนุมัติอีกหรือไม
ประธานกลาววา เปนไปตามเกณฑปกติ ระเบียบกําหนดไวแลววา ใหเลขานุการคณะ
เลขานุการสํานัก สถาบัน เปนเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ เมื่อไมมีก็ตองแตงตั้งบุคคลมาแทน แตเมื่อมี
แลวก็เปนไปตามกรณีปกติ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ เปนเลขานุการในคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยเพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และเปน
กรรมการ ในคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อปรับคาจางใหสงู ขึ้น แทนตําแหนงเลขานุการคณะ ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
บรรจุอาจารยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
ประธานแถลงวา ฝายบริหารบุคคลขอถอนเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เพราะเปนกรณี
ที่ไมสมควรจาง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติขอถอนเรื่องนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทกุ
คณะ/สาขาวิชา พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปดสอนกอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

- 12 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหลักสูตรที่มีระยะเวลาครบ
กําหนด 5 ปแลวตองพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และตองจัดทํารายละเอียดหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และฝายวิชาการไดเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงใหมของคณะ/
หนวยงานตาง ๆ ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนระยะ ๆ นั้น
ฝายวิชาการขอนําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงใหมในครั้งนีเ้ พิม่ เติม
รวม 2 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา
2554 เปนตนไป โดยขอเสนอขอมูลสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงและความเห็น ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มีการปรับปรัชญาของหลักสูตรโดยจัดกลุมการพัฒนาสายอาชีพทางการเงินใหม
เปน Firm Financial Architecture (FFA), Financial Engineering (FE), Financial Analysis (FA), Research (RE)
กําหนดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ปรับเกณฑการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยกําหนดใหผูเขาศึกษา
สามารถยื่นผลคะแนน GMAT ที่มีอายุไมเกิน 5 ป แทนการสอบขอเขียนที่โครงการจัดสอบ รวมทัง้ กําหนด
ขอยกเวนใหผูสมัครจากตางประเทศอาจไดรับการยกเวนไมตองมาสอบสัมภาษณดว ยตนเอง ณ สถานที่สอบ
สัมภาษณในประเทศไทย โดยใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการฯ พรอมนีไ้ ดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษาเรื่องการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและมาตรฐานการ
เปดสอนหลักสูตรระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย
สําหรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนัน้ ยังคงจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เปน 45 หนวยกิตไวเชนเดียวกับหลักสูตรฉบับเดิม แตมกี ารปรับเปลี่ยนจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับวิชาเลือก และ
วิทยานิพนธ คือ ลดหนวยกิตวิชาบังคับ จาก 33 เปน 30 หนวยกิต โดยเพิม่ หนวยกิตวิชาเลือกของหลักสูตรแผน ข
อีก 3 หนวยกิต นอกจากนีไ้ ดเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ จาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต ใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระบบไตรภาคของ สกอ. รวมทั้งไดปรับปรุงรายวิชา โดยเฉพาะวิชาเลือก กลาวคือ
ปรับปรุง/ปรับยายรายวิชาใหเหมาะสมสอดคลองกับกลุมการพัฒนาสายอาชีพทางการเงินใหมที่ระบุไวในปรัชญา
ของหลักสูตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพิ่มวัตถุประสงควาดวยการผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ปรับแกคุณสมบัติผูเขาศึกษา โดยลดระยะเวลาประสบการณในการทํางานจาก อยางนอย
2 ป เปน อยางนอย 1 ป เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก คือ ยกเลิกการสอบวิชาเฉพาะของภาควิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ โดยพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทักษะดานการจัดการ (SMART-II) และการสอบ
สัมภาษณ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการสอบประมวลความรู จาก การสอบประมวลความรูประกอบดวยการ
สอบขอเขียนและ/หรือการสอบปากเปลา และนักศึกษาจะมีสิทธิสอบประมวลความรูไดเมื่อจดทะเบียนสอบ
ผานวิชาบังคับจํานวน 24 หนวยกิต เปน การสอบประมวลความรูประกอบดวยการสอบปากเปลา และนักศึกษา

- 13 จะมีสิทธิสอบประมวลความรูไดเมื่อจดทะเบียนสอบผานวิชาบังคับจํานวน 27 หนวยกิต รวมทั้งเพิ่มเติม
รายละเอียดการทําการสอบวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.
สําหรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนั้น ยังคงจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเปน 45 หนวยกิตไวเชนเดียวกับหลักสูตรฉบับเดิม แตมีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร คือ
ปรับเพิ่มหนวยกิตวิชาบังคับ จาก 24 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต และปรับลดหนวยกิตวิชาเลือกลง 3 หนวยกิต
ทําใหนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ตองศึกษาวิชาเลือก 6 หนวยกิต และนักศึกษาหลักสูตรแผน ข ศึกษา
วิชาเลือก 12 หนวยกิต นอกจากนี้มีการผนวกเนื้อหาวิชาบังคับ รส.721 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธและ
รส.726 การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ เปน วิชา รส.721 การวางแผนและจัดการระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ รวมทั้งปรับยายวิชา รส.666 การสื่อสารทางการจัดการ และรส.725 ความปลอดภัยและ
การควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนวิชาเลือกมากําหนดเปนวิชาบังคับเพิ่มเติม
ฝายวิชาการพิจารณาแลว มีความเห็นวาการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนไปตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนด
โครงสราง องคประกอบ และจํานวนหนวยกิตตาง ๆ เปนไปตามหลักการ/หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา จากหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีในสวนของสาขาวิชาการเงิน ระดับปริญญาโท ในกรณีของ อาจารย ดร.ธนพัฒน ชัยสันติกุลวัฒน
ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตรนั้นเขียนวา ไมมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป นาจะพิมพผิดหรือไม โดย
หลักไมนาจะไมมีผลงานทางวิชาการยอนหลังถึง 5 ป สวนกรณีของสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย โอภาส โตถิลักษณ มีผลงานทางวิชาการ 1 ชิ้น คือ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร แตไม
แจงแหลงตีพมิ พ สถานที่นําเสนอ ในขณะที่บุคคลอื่นนั้นมีขอมูลครบถวน กรณีนี้มี 4 ราย ไมทราบวา
จําเปนตองมีถงึ 5 รายหรือไม
2. ประธานกลาววา ขอฝากฝายวิชาการประสานกับทางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ไปใสขอมูลใหครบ หรือสวนใดทีย่ ังไมเหมือนบุคคลอื่น ขอใหไปปรับปรุงในรายละเอียดเหลานี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยใหฝายวิชาการและคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีนําขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปปรับแก และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา และ
สภามหาวิทยาลัยตอไป

- 14 4.2 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาแถลงวา ตามที่ มธ. ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2550 โดย สกอ. กําหนด
ใหมหาวิทยาลัยจะตองมีการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกปนั้น ฝายวิชาการขอ
เสนอรางกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 ดังนี้
1. กําหนดประเมินในวันที่ 13 - 16 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 13 กันยายน 2553 เปนการตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน การสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล และการตรวจเยีย่ มฐานขอมูลของหนวยงานในระดับ
มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 กันยายน 2553 เปนการพบ/สัมภาษณผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย รวมทัง้ การ
สัมภาษณ ผูมสี วนไดสว นเสียกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ไดแก คณาจารย นักศึกษา บุคลากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิต ผูร ับบริการ และศิษยเกา รวมทั้งเยี่ยมชมวิทยาลัยนวัตกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2553 เปนการเยีย่ มชมหนวยงาน ทีเ่ ปนตัวแทนของคณะ/สํานัก/สถาบัน
11 หนวยงาน ไดแก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร หอสมุดปวย
อึ๊งภากรณ สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะทันตแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และ
สัมภาษณผแู ทนชุมชนศูนยรังสิต
วันที่ 16 กันยายน 2553 เปนการสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินดวยวาจา
ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบดวย
1. รองศาสตราตราจารย ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. รองศาสตราจารย เทื้อน ทองแกว ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
3. รองศาสตราจารย ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี(งานดานแผนและ
งบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
5. รองศาสตราจารย ชาญ ถนัดงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณดา จันทรสม ผูอํานวยการสํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

- 15 7. รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ในวันที่ 13 กันยายน 2553 ตั้งแตชวงเชาจะไปทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรม ขอ
ฝากคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดูแลบริเวณทางเขาหนาวิทยาลัยใหดี สวน มธ. ศูนยรังสิต จะไปที่หอสมุดปวย
อึ๊งภากรณ และสํานักทะเบียนและประมวลผล ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ชวยดูโครงการทําที่
พักผอนนักศึกษา และการปลูกตนไมหนาหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ซึ่งทําไวตางหาก ไมเกี่ยวกับกรณีนี้ แตหาก
เสร็จทันงานนีก้ ็จะดูดีขึ้น หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ กําลังปลูกตนไม ซอมแซมบริเวณหนาธนาคารกรุงไทย
ในชวงบายของวันที่ 30 สิงหาคม 2553 จะมีการลงนามในสัญญาตออายุการทําบัตรนักศึกษาระหวาง มธ. กับ
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารกรุงไทยใหเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย กับบริจาคเงินปรับปรุงบางสิ่งบางอยาง
เชน ใหเงินมาซื้อรถ NGV 1 คัน และขอใหมีการปรับปรุงสวนบริเวณหนาสาขาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งอยู
หนาสํานักทะเบียนและประมวลผล และหอสมุดปวย อึ๊งภากรณ ซึ่งไดมีการปรับปรุงสวนไปแลว ขอให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ไปดูใหเสร็จทันวันที่ 13 กันยายน 2553 ในแงของขอหวงใย
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษามีเรื่องใดที่จะขอฝากผูบริหารหรือไม ในการที่จะมีคณะกรรมการไป
ตรวจเยี่ยม หรือทั้งหมดที่ทําออกมาเปนรายงานประเมินตนเองนั้นไมมีปญหาใด
2. ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา ขอหวงใยคือ เรื่องเอกสารและเรือ่ งการ
สัมภาษณ ขอใหตรงกัน เพราะขณะนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพจะพิจารณาจากการสัมภาษณและเอกสาร
ขอใหเตรียมเอกสารไวใหพรอม
3. ประธานกลาววา ในชวงตนเดือนกันยายน 2553 คณะกรรมการประเมินคุณภาพจะนํา
เอกสารทั้งหมดไปพิจารณาวา จะไปเยี่ยมหนวยงานใด ซึ่งคงจะมีความแปลกใจมาก หากชี้แจงไมตรงกับที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเขาใจมาตลอด เพราะหากพิจารณาจากเอกสารที่สงไป ปนี้ มธ. ดีกวาทั้งสองปที่
ผานมา และดีกวาเกือบจะทุกคณะ มีขอยกเวนอยูบางคณะ โดยเหตุผลพิเศษเทานั้นทีค่ ะแนนยังต่ํา แตก็มี
พัฒนาการที่ดขี ึ้นแลว
4. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา มีการเยีย่ มชม
ระบบฐานขอมูลของทางมหาวิทยาลัย ทีมที่ 1 เวลา 13.00 น. -14.00 น. ทีมที่ 2 เวลา 13.00 น – 14.00 น. ทีมที่ 3
เวลา 13.00 น. – 14.00 น. หมายถึงมารวมกันเปนทีมเดียวใชหรือไม ในวันที่ 13 กันยายน 2553 โดยในชวงแรก
แบงเปน 3 ทีม และทั้ง 3 ทีมจะมารวมกันใชหรือไม
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา จะเปนเชนนัน้
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา ขอใหไปที่อาคาร
วิทยบริการไดหรือไม

- 16 ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา สามารถไปได
5. ประธานกลาววา ขอใหปรับพื้นที่ใหสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
ใหม ขณะนี้สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนายายสํานักงานหลักทัง้ หมดไปศูนยรังสิต สวนที่
ทาพระจันทรเปนสํานักงานติดตอเทานั้น พื้นที่ของสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเดิมที่
ชั้นสอง ทางศูนยหนังสือจะขยายขึ้นไปอยูแ ทน เปนศูนยหนังสือสองชั้น ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัด
จาง
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษากลาววา หากเปนเชนนัน้ จะปรับใหไปดูทศี่ ูนย
รังสิตอีกวันหนึ่ง
6. ประธานกลาววา ขอใหหารือกับผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการ
พัฒนาวา ในเชิงของกําหนดการกอนหนานั้นสะดวกจะไปที่ใด อยางไร และอาจจะปรับสลับกับกรณีของศูนย
รังสิต หากวันเดียวทั้งทาพระจันทรและศูนยรังสิตอาจจะลําบาก ขอใหปรับโปรแกรมใหมโดยหารือกับสถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และดูวาจะกระทบกับหนวยงานใดบางที่จะตองปรับเวลาเล็กนอย
ใหหารือเฉพาะหนวยงานวา จะมีประเด็นหารือที่ประชุมหรือไม ขณะนี้ถือวามีความพรอมแลวทีจ่ ะมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาพิจารณาวา มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่ตกลงไวกบั สกอ. ใน KPI
ตาง ๆ ไดดีเพียงใด อยางไร ในปนี้ โดยรวมพิจารณาจากตัวเลขแลว ทุกหนวยงานดีขึ้นในระดับทีด่ ีมากแลว
หลายหนวยงานดีขึ้น แตยังคอนขางดีอยู ก็เขาใจไดวามีขอ จํากัดอยู แตโดยรวมมีพัฒนาการทุก ๆ หนวยงาน
เหลือเพียง 2 - 3 หนวยงานทีย่ ังคะแนนต่ํา แตก็มีการปรับปรุงที่เห็นไดชัดเจนอยู

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2552 โดยใหฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปปรับแกตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง “ราง” แผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ฉบับที่เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ไดพิจารณา “ราง” แผนกุลยุทธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และใหรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป นั้น
“ราง” แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แยกเปน 2 สวน
คือ
สวนที่ 1 เปน Conceptual plan มีองคประกอบที่สําคัญ คือ คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ คานิยมองคกร ยุทธศาสตรการดําเนินการ โดยมี 6 ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายเชิงนโยบาย
เปาประสงค ผลผลิต ตัวชี้วัดเปาประสงค/ผลผลิต แผนปฏิบัติราชการ 5 ป ประกอบดวย กลยุทธ แผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ และผูรับผิดชอบ

- 17 สวนที่ 2 ตัวชีว้ ัดเปาประสงค และคาเปาหมายในชวง 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2555 –
2559)
และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ไดมีความเห็น
เพิ่มเติมเกีย่ วกับยุทธศาสตร มธ.
ในสวนของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งเปนแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีไดเพิ่มเติมแผนตามขอกําหนดตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ตัวบงชี้คุณภาพ (สกอ.) และ
ยุทธศาสตร มธ. และกําหนดผูรับผิดชอบหลักของแผนดังกลาว
แผนสวนที่ 1 คือ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 11 ไดมีการกําหนดสิ่งที่
เพิ่มเติมเขามา ซึ่งการประชุมคราวที่แลวไดหารือกันไปหลายเรื่อง เรื่องแรกคือ เรื่องของคําขวัญ ไดมีการ
กําหนดใหชดั เจนวา คําขวัญดังกลาว Code มาจากที่ใด เรือ่ งของปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปน
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะใหประชาชนนั้นสามารถเขามาศึกษา เพือ่ ที่จะเปนบอบําบัดความกระหายของราษฎร ในเรื่อง
ของการศึกษา ซึ่งก็จะมีการใสไวใหชดั เจนวา ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ผูประศาสนการ มธ. เปนผู
กลาวคํากราบบังคมทูลตอผูสําเร็จราชการแทนพระองค รัชกาลที่ 7 ในสมัยนั้นคือ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ เรื่องของปณิธาน มธ. นั้น ตั้งไววา จะเปนมหาวิทยาลัยของประชาชน ในสวนของวิสยั ทัศนได
หารือกันไปเรียบรอยแลววา จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของทวีปเอเชีย ทีไ่ ดรับมาตรฐานในระดับสากล
ขณะเดียวกันจะมุงมั่นในการสรางองคความรูในการแกปญ
 หาของประเทศ และที่สําคัญคือ ยึดมั่นในคุณธรรม
และประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ ในแงของพันธกิจมีอยู 5 ประการ ซึ่งไดกลาวไปแลว และไดนําคําวา
ความเปนเลิศ เปนธรรม รวมนําสังคม มาเปนคานิยมองคกร ซึ่งใหทุกคนยึดถือเปนหลัก มีการนิยามชัดเจนวา
“เปนเลิศ” หมายถึงสิ่งใด “เปนธรรม” หมายถึงสิ่งใด “รวมนําสังคม” หมายถึงสิ่งใด
ประเด็นยุทธศาสตรการแขงขัน ซึ่งตองขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล ในฐานะที่
เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ไดเสนอยุทธศาสตรการแขงขัน ซึ่งขอ
เปลี่ยนชื่อเปนยุทธศาสตรการดําเนินการของมหาวิทยาลัย โดยที่มีความมุงมั่นที่จะใชความแข็งแกรงของ
มหาวิทยาลัย ในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญแก
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ และยึดมัน่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในกระบวนการดังกลาว มี
ยุทธศาสตรทั้งหมด 6 ประการ ประการแรกคือ นํายุทธศาสตรในเรื่องของการปลูกจิตวิญญาณธรรมศาสตร ซึ่ง
หลายทานอาจมีคําถามวา จิตวิญญาณธรรมศาตรคือสิ่งใด ซึ่งมีคํานิยามไวชัดเจน ขณะเดียวกันตองขอขอบคุณ
ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมีการนําขอความทีก่ ลาวถึงเรื่อง
ของจิตวิญญาณธรรมศาสตร และไดใหความรูในการที่จะนําความวา ธรรมศาสตรเปนภาษาอังกฤษ มาเขียน
เรียงกันเพื่อใหสอดคลองเปนแกว 9 ประการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดนํามาให ก.บ.ม. พิจารณาดวยวา เปนสิ่งที่
เปนจิตวิญญาณธรรมศาสตร ขณะเดียวกันจะเนนเรื่องการวิจยั การจัดการศึกษา การใหบริการความรูและ
ทางดานวิชาการแกสังคม รวมทั้งเรื่องการเสนอทางออกใหกับสังคม การสรางความเปนเลิศในการใหบริการ
สุขภาพแบบองครวม และรวมถึงการสรางความเปนเลิศในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนในเรื่องของ

- 18 ธรรมาภิบาลและสุขภาวะ ในที่นี้ไดเขียนความหมายของคําวาสุขภาวะไวอยางชัดเจน เพื่อที่จะใหเกิดความ
ชัดเจน สุขภาวะหมายถึงเรือ่ งของการที่มีภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ดาน ไมวาจะเปน กาย จิต สังคม และปญญา
สิ่งที่เพิ่มเติมในครั้งนี้ นอกเหนือไปจากเปาหมายเชิงนโยบายที่ไดคาดหวังไววา ตําแหนง
Ranking ตาง ๆ ควรจะอยูทใี่ ดแลว มีเปาหมายเชิงนโยบายวา จะเพิ่มงานวิจยั และงานสรางสรรคเชิงเศรษฐกิจ
สรางสรรค รวมทั้งงานวิจยั ในสวนที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่เปน Real Sector คือ เศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพื่อที่จะเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งการวิจยั
เพื่อสรางและพัฒนา Opensource Software ซึ่งในอนาคตอันใกลจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการที่จะทําให
ประเทศไทยนัน้ สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ขณะเดียวกัน
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ชัน้ นําของประเทศอยางแทจริง สัดสวนในระดับหลักสูตรปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาในปจจุบันอยูที่ 4 : 5.5 ดังขอมูลในตารางของเอกสารประกอบการประชุม ควรจะเพิ่มเปน
4 : 6 ซึ่งหากเพิ่มเปน 4 : 6 ในปจจุบันสัดสวนอยูที่ 99 : 148 หากตองการเพิ่มใหหลักสูตรปริญญาตรีตอ
บัณฑิตศึกษาเปน 4 : 6 ตองเพิ่มโดยประมาณ 26 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหหลักสูตรในสวนของ
ระดับปริญญาตรีตอบัณฑิตศึกษา เปน 4 : 6 คือ ประมาณ 5 หลักสูตรตอป ตั้งแตป 2555 เปนตนไป ทั้งนี้หากมี
การเพิ่มระดับปริญญาตรี ตองมีการเพิ่มระดับปริญญาโท ปริญญาเอกพรอมกันไปดวย เพื่อใหสัดสวนคงไวที่
4 : 6 และเพื่อความเปนนานาชาติปจจุบันอยูที่ 7.2 : 2.8 คือ หลักสูตรภาษาไทยกับหลักสูตรตางประเทศ/
นานาชาติ ตองเพิ่มหลักสูตรนานาชาติประมาณ 5 หลักสูตร โดยเฉลี่ยคือ 1 หลักสูตรตอป ซึ่งไดปรึกษากับทาง
ฝายวิชาการแลววา อยูใ นวิสัยที่นาจะทําได ในการที่จะเพิ่มหลักสูตรดังกลาว เพราะในแงของการประกัน
คุณภาพ ซึ่งตอไปในเรื่องประกันคุณภาพกับเรื่องของการวัดผลในเชิง ก.พ.ร. จะรวมผนวกเปนเรื่องเดียวกัน
รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทางฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
และฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดหารือกันแลววา สวนใดเปนเรื่องของการประกันคุณภาพ จะนําผลของ
การประกันคุณภาพมาใช โดยที่ไมตองมาทําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเปนปงบประมาณ เมือ่ จะสง ก.พ.ร. ทางฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีและฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะนําขอมูลมาสง ก.พ.ร. เองเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ จะไดทราบวาตัวชี้วดั ที่เปนของ ก.พ.ร. ก็ทําไปตามปกติ สวน
ตัวชี้วดั ของ สมศ. ใหทําไปตามที่ สมศ. กําหนด ไมตอ งแบงแยกวาทําของ สมศ. และทําของ ก.พ.ร. อีกครั้ง
หนึ่ง ในเรื่องดังกลาว ตัวชีว้ ัดของ สมศ. หรือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดถูกจัดกลุม ซึ่งไดเลือกตัวเอง
ดวย ไปอยูใ นกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก เปนสวนที่เปนแผนของ
มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันจะมีตัวชีว้ ัดเชิงเปาประสงคตาง ๆ ซึ่งอยูในหนาถัดมาของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร ตามที่ไดแจงใหทราบแลว เรื่องทีส่ ําคัญจะอยูในเอกสารประกอบการ
ประชุมหนา 22 เปนตนไป เอกสารหนา 22 จะเปนตัวชีว้ ดั เปาประสงคในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็น
ยุทธศาสตร ในเปาประสงคดังกลาว จะมีคาเปาหมายในรายป จะมีคา เปาหมายทีเ่ ปนคาเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยตองบรรลุ และคาเปาหมายทีห่ นวยงานสามารถกําหนดไดเอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระ ซึ่งมีการแกไขเล็กนอย เปนเรื่องดีในการแกไขคือ ตัวชีว้ ดั ที่เขียนไววามากกวาตัวเลขที่กลาวไว

- 19 จริง ๆ คือมากกวาหรือเทากับ สามารถทําไดเทานัน้ ก็ได หรือมากกวานั้นก็จะเปนเรือ่ งดี ตัวชีว้ ัดเหลานี้จะเปน
ตัวชี้วดั ซึ่งไดพิจารณาแลววา เปนตัวชีว้ ัดที่มหาวิทยาลัยจําเปนตองบรรลุ เพื่อที่จะไปสูวิสัยทัศนในป 2559
ไปสูเปาหมายเชิงนโยบายวา จะไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่เนนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงแจง
เพื่อให ก.บ.ม. ในฐานะผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ทราบ เพื่อจะไดนําไปวางแผนและจัดสรรงบประมาณที่
เกี่ยวของกับแผนนี้ตอไป ตองขอแจงอีกครั้งวา แผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 หลายทานอาจจะมีความ
สงสัยวา เหตุใดตองรีบทําในขณะนี้ ซึ่งอยูในป 2553 เทานั้น ขอแจงวาการจัดทําแผนเริ่มใชในป 2555 คือ
ปงบประมาณ 2555 เริ่มที่เดือนตุลาคม 2554 ขณะนี้ปง บประมาณ 2555 จะตองเริ่มทําแลว ประมาณเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะมีบันทึกขอความไปสอบถามวา มีการตั้ง
งบประมาณ สําหรับปงบประมาณ 2555 อยางไร ดังนัน้ จะไดตั้งงบประมาณตั้งแตขณะนี้ เพื่อทีจ่ ะให
สอดคลองกับแผนตั้งแตป 2555 เปนตนไป การที่จะใหบรรลุแผนได บางครั้งตองมีการจัดสรรงบประมาณให
เหมาะสมกับเปาหมายที่ไดวางไว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ขอใชคําวายุทธศาสตรการดําเนินงาน หากใชคําวา
ยุทธศาสตรการแขงขันจะไปตรงกับคําวา Competitive Strategy เปนยุทธศาสตรเหนือสุดขององคกร
หมายความวา ทุกสิ่งที่ตามมาตองรองรับหรือสนับสนุนยุทธศาสตรบนสุดนี้ การใชคาํ วายุทธศาสตรการ
ดําเนินการตรงกับคําวา Operational Strategy ซึ่งหมายถึงยุทธศาสตรต่ําสุดระดับปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ หากไม
ตองการใชคําวาการแขงขัน ใชคําวายุทธศาสตรหลักไดหรือไม
2. ประธานกลาววา เขาใจวาเปนเหตุผลของฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีวา ตองการ
หลีกเลี่ยงคําวาแขงขัน เพราะจะดูกลายเปนองคกรที่แขงขัน หากใชยุทธศาสตรหลักอยางเดียวและดูจะเปน
กลางมากขึ้น
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา คณะและหนวยงานที่ตองทําแผน 4 ป มหาวิทยาลัย
กําหนดหรือไมวาตองทําเมือ่ ใด และสงเมือ่ ใด ประเด็นที่สองคือ เรื่องที่ตั้งเปาหมายไววา ในป 2559 จะเปน
อันดับที่เทาใดก็ตามของ QS Asian University Ranking หากมหาวิทยาลัยทําไดตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณที่ทางฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดทําไว จะอยูอันดับที่เทาใด จะไดตามตําแหนงที่
กําหนดไวในป 2559 หรือไม ตัวที่จะเปนตัวชี้วดั ใน Ranking ควรจะตองมีสิ่งที่กําหนดไว และนาจะเนนหนัก
ไปทางดานการวิจัย และความเปนนานาชาติในลักษณะนัน้ หากมหาวิทยาลัยทําไดในป 2559 ตามนั้น จะมี
โอกาสที่จะเปน Ranking ในระดับที่กําหนดหรือไม มีความสัมพันธกันอยางไร
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา Ranking ไมไดเปนสิ่งซึ่งไป
พิจารณาวา ตองเปน QS เทานั้น เพียงแตขณะนี้ที่เดนชัดคือ การที่จะไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานสากล จะตองมีสิ่งใดเทียบ ซึ่ง Ranking ตัวนี้เปนตัวที่สามารถมองเห็นไดวา มหาวิทยาลัยชัน้ นําที่มี

- 20 ชื่อเสียงอยูในอันดับตน ๆ ดําเนินการอยางไร จึงไดนํา Ranking เหมือนเปนตุกตาตัวหนึ่ง โดยขอเท็จจริงแลว
ไมจําเปนตองไปวิ่งตาม Ranking เพราะในการวัด Ranking บางครั้งก็มีขอถกเถียงวา เหมาะสมหรือไม
เหมาะสม อยางไรก็ตามหากไมกลาวถึง Ranking กลาวถึงชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนํา ยกตัวอยางเชน National
University of Singapore อาจจะพิจารณาวา หางไกลขนาดนั้น แตตองเรียนวาในปจจุบัน หากพิจารณาในแง
ASEAN ดวยกัน มธ. อยูในลําดับที่ 15 ของภูมิภาคอาเซียน ฟงแลวเหมือนดี แตยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลาย ๆ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นวาควรจะตองไปใหสงู กวานัน้ ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส
มหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซียก็อยูใน Ranking ที่สูงกวา เพราะฉะนัน้
ควรจะตองขึ้นไปอยูในลําดับที่สูงกวานั้น เพื่อที่จะใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอยางแทจริง หากสอบถามวา มธ.
จะอยูใ นลําดับสูงอยางไร ในเรื่องการวิจยั เปนสิ่งที่ชัดเจนมากวา มธ. ควรจะตองรีบเรงอยางยิ่ง เพราะฉะนัน้
ประเด็นยุทธศาสตรจึงนําเรื่องของงานวิจยั มาเปนลําดับที่ 2 หากสอบถามวาเหตุใดจึงเปนลําดับที่ 2 เหตุใดไม
เปนลําดับที่ 1 เพราะมหาวิทยาลัยนั้นไมไดละเลยความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยที่เนนเรื่อง
ของการที่จะแกไขปญหาสังคม ไมไดเนนวิจัยเพื่อที่จะไปตีพิมพเผยแพรอยางเดียว ขณะเดียวกันตองเปนเรื่อง
วิจัยทีต่ องตอบปญหาสังคม ตอบโจทยสังคมไดดว ย เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งของการวิจยั ประเด็นยุทธศาสตรเชิง
เปาประสงคจะสูงพอสมควร งานวิจยั ตาง ๆ ตองมีจํานวนสูงขึ้นอยางมากพอสมควร เพื่อที่จะไดไปสูจุดนั้น
เพื่อที่จะไดรับการยอมรับ สวน Ranking เปนตุกตาตัวหนึ่งเพื่อใหเห็นภาพวา จะไปอยูตรงจุดใดของโลก ของ
เอเชีย ของอาเซียนได เพราะฉะนั้นตามทีไ่ ดแจงใหทราบวา การที่เพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงขึ้น
เพื่อใหมีสัดสวนมากขึน้ ขณะเดียวกันทาง สมศ. จะบังคับตามไปดวยในตัวชีว้ ัดของ สมศ. วา หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จะนับคะแนนของ สมศ. ได ตองเปนบัณฑิตศึกษาทีเ่ ปนแผน ก และตองมีนักศึกษาแผน ก
จํานวนกี่เปอรเซ็นตเปนอยางนอยดวย เพราะฉะนัน้ จะถูกบังคับใหเปนไปตามสายงาน หากสมมติไดดําเนินการ
ตามตัวชี้วดั ของ ก.พ.ร. รวมทั้งตัวชี้วดั ของ สมศ. ซึ่งไดกําหนดไวคอนขางรัดกุม ขณะเดียวกันไดนาํ สิ่งเหลานั้น
มาเปนตัวชีว้ ัดเชิงเปาประสงคของมหาวิทยาลัย เชื่อวาในป 2559 จะเขาไปอยูใน Ranking ตาง ๆ ที่ปรากฎอยู
ในเอกสารประกอบวาระหนา 3 ได และหากดีไปกวานัน้ อยางนอยทีส่ ุด ตองเปนมหาวิทยาลัยที่ดที ี่สุดแหงหนึ่ง
ของประเทศ กรณีที่กลาววาดีที่สุดแหงหนึ่งคงจะเปน Top 3 เปนอยางต่ํา หรืออาจจะเปนลําดับที่ 1 ก็จะเปน
เรื่องที่ดีในป 2559
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา เนื่องจากกําหนดเปนเปาหมายเชิงนโยบายหมายถึง
มหาวิทยาลัยจะมีความจริงจังกับการทําเชนนี้ หากสอบถามวาหนวยงานมีความเครียดหรือไมกับการตั้งเปาไว
เชนนี้ ตองยอมรับวาหนวยงานมีความเครียดวา จะทําไดหรือไม แตหากมหาวิทยาลัยแจงวา กรณีนี้เปนเพียงผล
พลอยไดของการที่จะทําใหดีขึ้น นาจะเขียนในลักษณะทีเ่ ปนผลพลอยไดแทนทีจ่ ะเปนเปาหมาย เพราะ
เปาหมายหมายถึงสิ่งที่ตองการใหเปน หากแจงวาไมใช นาจะนําสวนนีไ้ ปไวในสวนทีไ่ มทําใหเกิดความเครียด
เชนนี้ เพราะหากจะทําเชนนี้เขาใจวาตองทํากลยุทธอีกมาก อาจจะตองปรับหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกให
มากกวานี้ และตองเปนแผน ก ทั้งหมดก็ได จึงจะทําใหเขาไปสู Ranking ที่อยูในระดับนี้ได หากไมใชจะขอให
เขียนตรงสวนนี้ใหม ในลักษณะที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ไมไดนําตัวนี้มา

- 21 เปนเปาหมายเชิงนโยบาย เปนขอที่หนึ่งซึ่งตองเขียนอีกลักษณะหนึ่ง
ประธานกลาววา คงเปนเปาหมาย แตเปนเปาหมายที่ Relative เพราะขณะที่ มธ. ทํา
มหาวิทยาลัยอืน่ ก็ทํา หากเปาหมายเปนเปาหมายในเชิงเปรียบเทียบวา มธ. จะปรับจากอันดับที่ 15 ของอาเซียน
ไปเปนอันดับ 10 ตองสอบถามวาอันดับที่ 11 จนถึง 14 ทําสิ่งใดหรือไม ซึ่งคงมีเปาหมายอยางเดียวกัน เห็นวา
เปนเปาหมาย เพียงแตทแี่ จงวา ไมซีเรียสที่จะตองทําใหเสร็จภายใน 5 ป เพราะมีปจจัยที่ควบคุมไมไดอยูไม
นอยเหมือนกัน ซึ่งเขาใจขอจํากัดนี้ การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยตามที่ไดหารือกัน และเปนที่เขาใจกันใน
สถาบันอุดมศึกษา ขึ้นอยูกับวาผูใดจัดและจัดดวยเงื่อนไขใด หากกลาววา มธ. เปนมหาวิทยาลัยที่ดที ่สี ุดตามที่
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาว ซึง่ ตนเองก็ไดกลาวไวบอย ๆ อาจจะไมไดหมายความวา
ไดรับการจัดอันดับเปนที่ 1 ก็ได แตอาจจะหมายความวา มธ. มีคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรใน
Campus ที่ดีที่สุดก็ได มธ. เปนมหาวิทยาลัยที่มีผูตองการจะเขาเรียนมากที่สุดก็ได โดยไมจําเปนทีจ่ ะตองแจงวา
มีผลงานวิจัยตีพิมพมากที่สุด แนวทางในการเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด เห็นวาคอนขางมีปจจัยทีเ่ ปนนามธรรม
จะมีลักษณะ Subjective คอนขางมาก ขึ้นอยูกับบุคคลใดมองและมองมุมใด หากมองในแงของการทํากิจกรรม
เพื่อประโยชนสังคม การที่บุคคลในมหาวิทยาลัยออกไปทํากิจกรรมตาง ๆ มากมาย หากพิจารณาจากวาระเรื่อง
ขาวประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ตนเองยืนยันและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายทานก็ยืนยันวา Activity
ของ มธ. ที่ออกไปขางนอกมีมากที่สุดในจํานวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดของประเทศไทย หากนํามหาวิทยาลัยทุก
แหงมารวมกัน ขาวประชาสัมพันธที่รวบรวมมาจากหนังสือพิมพตาง ๆ นาจะยังนอยกวา มธ. ในแตละเดือน
ขึ้นอยูกับมุมทีม่ อง เมื่อกลาววาดีที่สุดหมายความวาอยางไร เห็นวาไมคอ ยเปนอุปสรรคเทาใด คือ คงมีความ
กดดันวามหาวิทยาลัยจะตองดีที่สุด เพราะฉะนั้นคณะตองดีที่สุด จะตองทําตัวเลขในสวนตาง ๆ ใหเพิ่มขึ้น ใน
แตละปก็เจรจาอยูบนพื้นฐานที่เปนไปได การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งหลังสุดไดอธิบายกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหลายทานวา เกือบจะเปนไปไมไดที่จะบังคับวา คณะตองปดหลักสูตรแผน ข และตองทําใหเกิด
แผน ก ได ยกตัวอยาง บางคณะเกือบทั้งคณะเปนแผน ข ทั้งหมด หากเปนแผน ก จะไมมีบุคคลใดมาเรียนใน
สาขาวิชาชีพนัน้ เพราะเปนลักษณะของวิชาชีพ หรือลักษณะของวิชาการบางประเภท ซึ่งเปนที่เขาใจกัน คง
กดดันแตกดดันไมมากคือ กดดันในลักษณะตองการใหทกุ หนวยงานทําใหดีขึ้นตลอด แตหากไมดีขนึ้ ก็มี
คําอธิบาย เปดแผน ก ไมได เขาใจวาขณะนีค้ ณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร จะ
มีปญหาคอนขางมากในเรื่องการที่จะเพิ่มจํานวนแผน ก เพราะอาจจะไมคอยสอดคลองกับธรรมชาติของ
วิชาการหรือวิชาชีพดานนัน้ หากกลาววาจะยืนไปที่แผน ก อาจจะตองขอใหคณะเหลานี้ปดหลักสูตรเดิม ซึ่ง
หมายความวานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจะหายไป 80% - 90% บางคณะจะหายไป 100% เปนเรื่อง
ยาก ตองคอย ๆ ไป หากตอบคําถามของคณบดีคณะพยาบาลศาสตรคือ คงกดดันบาง ตองการจะดีขึ้น ตองทํา
สิ่งใด มีเปาหมายอยู แตเปาหมายนี้คอนขาง Subjective และไป Relative กับสิ่งตาง ๆ อีกมาก อาจไดไมถึงก็ได
แตตองการคงไวเปนเปาหมายอยู แนวทางเปนเชนนี้ขณะที่หารือในสภามหาวิทยาลัย
5. ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ในเอกสารประกอบวาระหนา 12 แผนงานจัดการ
ศึกษาและแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ในขอ 3 สรางหลักสูตรใหม ซึ่งกําหนดผูรับผิดชอบจะมีหองสมุดอยู

- 22 ขอมูลผิดพลาดหรือไม มีความรูสึกวาไมนา จะเปนเชนนัน้
ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีใหหองสมุดไป
รับผิดชอบในการมีหลักสูตรใหม เห็นวามีสวนรับผิดชอบดวย
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา มีสว นรับผิดชอบในเรื่องของการ
พัฒนาหลักสูตรเดิมในความตองการของสังคม เห็นวาการที่จะมีหลักสูตรใหม หลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรใดก็
ตามแต หองสมุดจะมีสว นรวมอยางมากในการที่จะใหตวั หลักสูตรดําเนินไปได เมื่อมีหลักสูตรและตองมีเรื่อง
ของหนังสือ เรื่องของตําราตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบหลักคงเปนฝายวิชาการ ซึ่งจะประสานงานกับ
คณะ สํานัก สถาบันที่จัดการเรียนการสอน สวนหองสมุดเปนฝายสนับสนุน
6. ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา หากเปนหองสมุดรับผิดชอบ ตองเปลี่ยนเปน
สํานักหอสมุด
ประธานกลาววา ขอใหเปลี่ยนเปนสํานักหอสมุดแทน ไมใชหองสมุด เพราะอาจจะ
หมายถึงหองสมุดคณะ
7. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา มีประเด็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบวาระการประชุม
ตั้งแตหนา 22 ตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาวเกีย่ วกับเรื่องดัชนี มี 2 ประเด็น
ประเด็นแรกคือ การที่กําหนดเปนคาเปาหมายขึ้นมา สอดคลองกับ Ranking ที่จะตองไป เปนกรณีที่ไดมีการ
กลาวถึงหรือไม หรือเปนการกําหนดบนพืน้ ฐานเดิม หากไมเชื่อมโยงกันบาง จะไปไมถึง Ranking ตามที่
ประธานกลาว อาจจะเปนการบีบคั้นเล็กนอย ประเด็นทีส่ องเกี่ยวกับดัชนีเชนกัน บางดัชนีตองการคําจํากัด
ความ ซึ่งทางฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี คงมีคําจํากัดความ เพียงแตไมปรากฏอยูในเอกสาร ยกตัวอยาง
เชน เอกสารประกอบวาระหนา 22 ดัชนีรอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝงศิลปวัฒนธรรม
และจิตวิญญาณธรรมศาสตร เปนดัชนีตวั เลขจะมีคําจํากัดความ อาจจะตองขอคําจํากัดความที่ชัดเจน หรือ
เอกสารประกอบวาระหนา 36 รอยละของผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลที่มีการนําไปใชประโยชนตอ
จํานวนผลงานวิจัยทัง้ หมด คงจะตองมีคําจํากัดความวา จะใชประโยชนอยางไร และเอกสารประกอบวาระหนา
39 เกี่ยวกับระบบและกลไกทางการเงินทีม่ ี 7 ขอ มีขอสงสัยในขอที่ 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบ หมายความวาตองมีทั้งสองกรณี คงจะมีคําจํากัดความเพียงแตไมปรากฏอยูใน
เอกสารใหชัดเจนเทานัน้
ประธานกลาววา เขาใจวาเมื่อมีแผนรายปจะตองมีความชัดเจนวา แตละปตัวเลขเปน
อยางไร และหมายถึงเรื่องใดบาง
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ไมคอยเปนหวงเรื่องแผนเพราะพิจารณาแลว เปนกรอบ
กวาง ๆ ทิศทางก็ตองการใหเปนเชนนี้คือ มหาวิทยาลัยวิจยั แตสิ่งที่เปนหวงมากกวาคือ จะทําอยางไร
ยกตัวอยางเชน ในแผนเปนเรื่องของกิจกรรมมากกวา เชน ทํากิจกรรมตาง ๆ และสรางแรงจูงใจ คําวาสราง
แรงจูงใจเปนคําที่ใหญและยากมากวา จะสรางแรงจูงใจอยางไร ไมแนใจวาเมื่อแผนนี้เสร็จแลวจะทําสิ่งใดตอ
เรื่องแรกคือ มี Priority หรือไม เชน จับประเด็นเรื่องเปนมหาวิทยาลัยวิจัยขึ้นมากอน และจะทําอยางไรใหไปสู

- 23 ตรงนั้นได และกระบวนการหลังจากนี้ คือ ยังตองการเห็นการจัดการความรูในกลุมของสาขา เชน สาขา
วิทยาศาสตร สาขาสังคมศาสตร ใหจัดกลุมหารือกันในเรื่องของกระบวนการทีจ่ ะทําใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
แตละคณะอาจจะมีเทคนิค มีวิธีการอยู แลกเปลี่ยนเรียนรูวามีเครื่องมือใดบาง ตัวอยางหนึ่งที่คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตรกลาวเปนเรื่องสําคัญ บางเรื่องเปนเรื่องเชิงโครงสราง ซึ่งแตละคณะไปดูอาจจะไมได อาจจะ
ติดขัดเชิงโครงสรางของมหาวิทยาลัยเชนกัน ตัวอยางเชน การปรับไปสูแผน ก หรือแมแตที่คณะเศรษฐศาสตร
หารือกัน หากตองการใหโครงการปริญญาโทเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพ บางครั้งอาจจะจําเปนตองลดจํานวน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือไม ซึ่งคณะเศรษฐศาสตรมีความพยายามที่จะลดจํานวนลงจาก 300 คน เหลือ
200 คน Class size ลดลง สามารถเคี่ยวเข็ญนักศึกษาได จํานวนอาจารยลดลงสําหรับการสอนระดับปริญญาตรี
เพื่อไปสอนระดับปริญญาโท ลักษณะเชนนีท้ าง สกอ. ไมอนุญาต ซึ่งมีอีกหลายประเด็นที่จะสามารถปรับตรง
จุดนี้ คําถามคือ จะทํางานตรงนี้ตอไปอยางไร ไมใชมีเพียงแผนและแตละคณะไปคิด ไมแนใจวาจะเกิดสิ่งใด
ขึ้น
ประธานกลาววา สําหรับขอสังเกตของคณบดีคณะเศรษฐศาสตรมีประเด็นคอนขางหนัก
แนนอยูวา จะทําใหแผนบรรลุผลสําเร็จอยางไร หลายเรื่องเปนไปตามที่กลาวคือ ตองเปนเรื่องมหาวิทยาลัยทํา
และไมใชเรื่องแตละคณะไปทํา เพราะตองเปนเรื่องกรอบกลาง ในหลายปที่ผานมาเห็นหลายเรื่องที่
มหาวิทยาลัยทําอยู เพียงแตทบทวนความทรงจําของผูบริหารเทานั้น เชน ตกลงรวมกันในที่ประชุมนี้ในระดับ
มหาวิทยาลัยวา จะไมเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาปริญญาตรีอีก เวนแตเปนหลักสูตรนานาชาติ เวนแตเปน
หลักสูตรสหวิทยาการ หรือเวนแตเปนเรื่องอธิบายไดวา ตอบสนองความตองการที่ขาดแคลนอยูจ ริง ๆ เรื่องที่
ตกลงกันคือ จะไมเปดสอนหลักสูตรใดทีม่ ีอาจารยประจําไมครบตามเงื่อนไขของ สกอ. มาตั้งแตป 2549 เปน
ขอตกลงรวมกันในที่ประชุมนี้ หรือเรื่องที่ตกลงรวมกันวา จะไมไปเปดการเรียนการสอนนอกศูนยการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่ไปอยูขางนอกหรือมีกระแสวากําลังจะไป จะตองหยุดทั้งหมดและกลับมา จะไมทําแบบนัน้
หรือเรื่องที่กําหนดกันเปนนโยบายรวมของมหาวิทยาลัยวา จะสงเสริมสนับสนุนการทํางานทางการวิจัย โดย
การเพิ่มงบประมาณไปคอนขางมาก เมื่อพิจารณาจากตัวเงินของมหาวิทยาลัย 3 ลานบาท ปรับขึ้นเปน
30 ลานบาท ภายใน 5 ป และตกลงกันวาบุคคลใดก็ตามที่มีผลงานตีพิมพ ซึ่งตอบโจทยเรื่องแรงจูงใจ ตีพิมพใน
ระดับนานาชาติจะจายเงินให 30,000 บาทตอ Paper ที่มีการตีพิมพ หากเปนระดับชาติจะให 10,000 บาท
แนวทางที่จะแกปญหาเรื่อง KPI ของมหาวิทยาลัย เรื่องอาจารยปริญญาเอกตอนักศึกษา หรืออาจารยประจําตอ
นักศึกษา ดวยการกําหนดใหมีอาจารยประจําคูขนาน เชน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ไดขอบรรจุอัตรา
ไป หลายคณะไดบรรจุอัตราเพิ่มขึ้น และการสงเสริมใหทุนปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ทุนปริญญาเอกซึ่งเคยมี
ประมาณปละ 10 ทุน ขณะนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 25 ทุน ทุนปริญญาเอกซึ่งมหาวิทยาลัยจายเงินของมหาวิทยาลัย
และจัดสรรงบประมาณโดยเฉลี่ยประมาณปละ 30 – 40 ลานบาท จากเงินคาหนวยกิต เปนประเด็นนโยบายซึ่ง
ชวยกันทําในระดับมหาวิทยาลัย หรือการตกลงกันซึ่งอาจไมใชเรื่องทางวิชาการ ตกลงกันวา มธ. จะตอง
สะอาด หองน้าํ ทุกแหงในมหาวิทยาลัยจะตองมีการดูแลที่ดีตามสมควร ผูคนไมรูสึกรังเกียจ เปนเรือ่ งที่หารือ
กันเมื่อหลายปที่ผานมา และปจจุบันนี้ มธ. สะอาด และหองน้ําในมหาวิทยาลัยทุกแหงใชงานไดตาม

- 24 วัตถุประสงค ไมคอยมีปญหาใดมาก เรื่องเหลานี้อาจจะตองนํามาหารือกันในที่ประชุมตามครั้งตามคราว
ในขณะที่มีเรื่องนั้นเขามา เห็นวาเปนไปตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาวคือ หลายเรื่องคณะทําเองไมได
เพราะทําก็ไมมีผล แตตองทําในภาพรวม เปนการตอบโจทยดานวิจัยหรือดานวิชาการชัดเจน เชน ตอไป
มหาวิทยาลัยบังคับวาบุคคลที่จบปริญญาโทขึ้นไปตองมีผลงานตีพิมพ ตองมีบทความจากวิทยานิพนธ หรือ
สารนิพนธนําไปตีพิมพ ซึ่งนํามาสูการจัดทําวารสารวิชาการของแตละคณะ ในลักษณะที่รวบรวมบทความจาก
วิทยานิพนธเหลานี้ หากไมตพี ิมพก็จะไมจบการศึกษา เปนทิศทางที่เปนไปตามแนวทางนี้ เห็นวามหาวิทยาลัย
จําเปนตองทําตอไปตามทิศทางนี้ แตบางเรื่องคณะตองทํา บางเรื่องตองทํารวมกันในระดับนโยบายในที่
ประชุม ก.บ.ม. หรือในสภามหาวิทยาลัย
9. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีพยายาม
ที่จะมองแผนของมหาวิทยาลัยเปนที่ตั้ง และคณะก็ทําตาม ขณะนีเ้ รื่องปริญญาตรีและปริญญาโท ประสบ
ปญหาคอนขางมากเพราะหากนําอัตราของอาจารยที่มีอยูท ั้งหมดบวกกับที่ยังไมไดบรรจุประมาณ 18 อัตรา
ยังพบวาหากมีขอสมมติฐานอาจารยทุกทานที่มีคุณสมบัติที่สามารถจะรับสารนิพนธและวิทยานิพนธได เกือบ
ทั้งหมดรับสารนิพนธและมี 1% รับวิทยานิพนธ ยังขาดอาจารย 10 คน ในทางปฏิบัตอิ าจารยที่เปน
รองศาสตราจารย หรือ ดร. ขึน้ ไปก็ไมไดรบั เต็มที่คือ 15 สารนิพนธ และ 5 วิทยานิพนธ ซึ่งทําไมได เพราะ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีก็มีงานวิจัยของคณะทีจ่ ะตองทํา ขณะนี้จึงมีความรูส ึกตองการจะไปถึงตรง
นั้น แตยังมีขอจํากัด และจะตองสอน เนื่องจากหากดูงบประมาณของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี พบวา
งบประมาณพึง่ พารายไดจากคาหนวยกิตเปนเปอเซ็นตที่คอ นขางมาก ไมมี Endowment ที่เปนเรื่องการวิจัยใน
สัดสวนที่สูง เหมือนกับมหาวิทยาลัยวิจยั อืน่ ๆ เพราะฉะนั้นขณะนี้อาจารยก็จะตองสอนบวกวิจยั ของตัวเอง
ตาม KPI ของตัวเอง และตองทําไปตามเปาหมายวา ทําอยางไรจึงจะรองรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและ
เนนเรื่องแผน ก ดวย ขณะนีค้ ณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกําลังมองหาชองทางอื่น มีการรับอาจารยคูขนาน
เขามา แตกย็ ังไมเพียงพอ ตําแหนงทีเ่ หลืออยูคอนขางยากมาก มีอาจารยปริญญาเอกมาสัมภาษณกบั คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี แตในที่สุดแลวเมื่อเห็นฐานเงินเดือน ก็ไมสามารถจะรับได และไปทําในสถาบัน
อื่นเกือบทั้งหมด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีพยายามที่จะหาสิ่งจูงใจไดดีกวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สาขาที่หายาก เพราะไปทําทางดานธุรกิจกับเอกชน ผลตอบแทนในปจจุบันนี้เปนสิบเทา ไมใชสองเทาอีก
ตอไป
ประธานกลาววา ในระยะหลังหลายคณะก็มีระบบการจายคาตอบแทนในการดึงคนไดมาก
ขึ้น ตัวเลขเงินเดือนซึ่งเดิมเมือ่ สิบปที่แลวเคยเปนตัวเลขเงินอยางเดียวทีอ่ าจารยไดรับจากคณะหรือจาก
มหาวิทยาลัย ปจจุบันนี้มีคาตอบแทนพิเศษ คาตอบแทนการปฏิบัติงานครบถวนตาม Workload คาตอบแทน
การมีผลงานตีพิมพ เงินเพิ่มตาง ๆ ที่เห็นวาคณะเกินกวาครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยใชเกณฑนี้อยูแ ลว แต
เนื่องจากไมไดไปยุงเกี่ยวเรือ่ งเงินเดือนจึงดูต่ํา เมื่อเปรียบเทียบเขาไป เห็นวา ในสายธุรกิจอาจจะเปนไดวา
หางขนาดนัน้ แตในสายสังคมศาสตร สายวิทยาศาสตรโดยทัว่ ไป หรือสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หากต่ําก็ต่ํา
ไมมาก เมื่อคิดรวมกับโอกาสในการทํางานวิจัย โอกาสในการที่จะมีบทบาทตามสาขาวิชาชีพที่ศึกษามา ใน

- 25 การไปเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการตาง ๆ ในภาครัฐซึ่งไดรับการ Recognize มากกวา โดยรวมยังแขงขันได
หมายถึง มธ. ไมไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆ โดยทั่วไป ดวยชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยและเรื่องตาง ๆ
ดวย แตเห็นดวยในประเด็นนี้ เหตุผลที่มหาวิทยาลัยพยายามจะเพิ่มบุคคลเขามาในทุกคณะ ดวยระบบอาจารย
คูขนาน ดวยระบบอาจารยตามสัญญา ดวยระบบการจายคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ดวยระบบที่เปดชองใหอาจารย
ทําสิ่งใดไดมากขึ้น ตัวเลขปนี้งบประมาณวิจัยของสถาบันวิจยั และใหคาํ ปรึกษาแหง มธ. คือ บุคคล มธ. ไปรับ
วิจัยจากภายนอก งบประมาณคาจางวิจัยที่ มธ. ไดรับ ซึ่งไมไดไปที่อาจารยทั้งหมด แตไปที่สถาบัน ไปที่
เครื่องมือ ไปที่คาใชจายตาง ๆ ตัวเลขก็เกินกวา 500 ลานบาทเปนปทสี่ อง หากมาหารเฉลี่ยลงที่จํานวนนักวิจยั
ที่ปนี้ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. มีขอมูลวาประมาณ 200 กวาคน ที่ทํากับสถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหง มธ. เปนตัวเลขที่สูง และเปนโอกาสหนึ่งของนักวิชาการที่จะเขามาอยูใ นมหาวิทยาลัย แตกรณี
นี้คงเปนปญหาในระยะยาวที่จะตองรวมมือกันตอไปวา ทําอยางไรจะเพิ่มบุคคลขึ้นมารับ Load ที่มากขึ้น อีก
ทางหนึ่งลด Load ก็ได ขณะนี้ มธ. พรอม หากคณะใดจะเสนอขอลดจํานวนรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยทิศทาง
นี้ 5-6 ปที่ผานมา ยังไมพรอม และแจงวาไมควรเพิ่ม เมื่อเขาแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11 มธ. มีความพรอมที่
จะแจงตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรทดลองเสนอวา เปนไปไดหรือไมที่จะขอลดจํานวนปริญญาตรีลง เห็น
วาอธิบายได หากยังรับอยูในระดับที่มีที่นงั่ มากพอสมควร มหาวิทยาลัยแจงวาทําระดับปริญญาตรีไดดมี ากเปน
ตัวอยางใหสถาบันอื่นมาทําตาม ตอไปนี้ระดับปริญญาตรีจะสงมอบใหมหาวิทยาลัยใหม ๆ ไปทํา จะไปมุงผลิต
ปริญญาโท ปริญญาเอก ในแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11 มธ. มีความพรอมที่จะเดินไปสูทิศทางนั้นแลว หาก
คณะหารือมาขอปรับแผน ขอปรับจํานวน มหาวิทยาลัยก็มีเหตุผลที่จะไปอธิบายกับทาง สกอ. หรืออธิบายกับ
หนวยงานจัดทําแผนวา ไมกระทบตอภาพรวมของการผลิตกําลังคน เพราะจะไปเพิม่ ปริญญาโทและปริญญา
เอก ซึ่งนาจะทําไดดีกวา ทิศทางของแผนนี้นาจะเปนเชนนั้นได มหาวิทยาลัยมีความพรอมพอสมควร
10. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา คําถามที่วา ตองสงเมื่อใด ไดมี
หนังสือเวียนออกไปแลว ตัวแผนอาจจะตองนําไปหารือกันในคณะ อาจจะใหสงตามกําหนดจริงคือ ประมาณ
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2553 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารทานใหมของมหาวิทยาลัยไปดวย
เพื่อที่จะใหเห็นแนวโนม อยางไรก็ตามตัวแผนจะเปนตัวที่ตองยึดเปนหลักดวย เพราะตัวแผนไดผานการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ประการที่สองตองขอใชคําพูดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทานหนึ่งคือ
รองศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน ไดกลาววา การทําแผนเพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ในการที่จะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําของทวีปเอเชีย รวมทั้งเปนมหาวิทยาลัยที่จะ
สามารถแกไขปญหาใหแกสงั คมไดดว ย ตองเหนื่อย มีความจําเปนที่ตอ งออกแรง ตองดําเนินการ ตองกดดัน
จะมากหรือนอยขึ้นอยูก ับความพรอมของแตละคณะ ในแงของตัวชีว้ ัดวาเปนไปตาม Ranking หรือไม ขอ
เรียนวา ในแงของการจัด Ranking ไมวาจะเปนของสถาบันใดก็ตาม ตัวอยางเชน Ranking ของ ARWU ซึ่งจัด
โดย Shanghai Jiao Tong University เนนเรือ่ งของวิจัยเปนหลัก และขณะนี้ใน 500 อันดับแรก ยังไมมี
มหาวิทยาลัยไทยใดเลยที่ติดอันดับ เนื่องจากเนนเรื่องการวิจัยเปนหลัก และขอแจงวา การวิจยั ยังคงเปน
ประเด็นที่ มธ. นั้นยังมีความดอยอยู เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แมจะติดอยูในอันดับ 1 ใน 9 ก็ตาม

- 26 รองอธิการบดีฝายวิจยั ก็ทราบดีวา แมจะอยูใน 9 อันดับแรกก็ตาม แตยังเปนอันดับที่ 8 ควรจะตองเรงเครื่องใน
เรื่องวิจัยพอสมควร และในฐานะที่ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีดูแลเรื่องงบประมาณ ไดพยายามขอ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณเพิ่มมาโดยตลอดเพื่อทีจ่ ะใหงบวิจัยสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยตั้งเปาวา อยางนอย
ตอง 10-15 ลานบาท ซึ่งก็ทําไดมาจนกระทัง่ ถึงป 2553 ที่ผานมา ป 2553 รัฐบาลประสบปญหากับเรื่องของการ
ที่มีเงินเขาคอนขางนอย เศรษฐกิจตกต่ําเปนอยางมาก ทําใหตองลดงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด ทําใหตอง
ลดงบประมาณของทั้งมหาวิทยาลัยลง รวมทั้งงบวิจยั ดวย จากเดิมซึ่งกําลังขึ้นมาจาก 40 กวาลานบาท
จนกระทั่งเกือบถึง 60 ลานบาทแลว กลับรวงลงไปอยูที่ 20 กวาลานบาท โดยสํานักงบประมาณแจงวา ใหไป
เอาจากเงินวิจยั แหงชาติ ซึ่งปรากฏวา ควรจะออกมาตั้งแตป 2553 แลว แตดว ยขอติดขัดบางประการ ทําใหเพิ่ง
มาออกในปงบประมาณ 2554 จากที่ตกลงไปเหลือ 20 กวาลานบาท ไดทําใหขนึ้ มาเกือบ 30 ลานบาท แลวบวก
จากงบวิจัยแหงชาติ ซึ่งแมจะไมไดอยูก ับมหาวิทยาลัย แตอยูกับ สกอ. และเปนโควตาที่จะใชไดประมาณ 100
กวาลานบาท เปนเงินที่มากพอสมควร ซึ่งพยายามทีจ่ ะเดินไปในแนวนั้น ขณะเดียวกันอธิการบดีมีนโยบายที่
ชัดเจนทีจ่ ะเพิม่ เงินทุนวิจัย ตามที่อธิการบดีกลาวนัน้ เปนความจริงคือ ตอนที่เขามาทํางานงบวิจยั อยูท ี่ประมาณ
3 ลานบาทบาง 1.8 ลานบาทบาง ขึ้นอยูกับปที่จะจัดสรรให แตอธิการบดีไดปรับขึ้นมาจนปจจุบนั อยูที่ 30 กวา
ลานบาท มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะ Encourage ใหคณะตาง ๆ ไดนําเงินของคณะสวนหนึ่งมา
จัดสรรใหเปนเรื่องของงานวิจัย เพราะฉะนัน้ ตัวชีว้ ัดสอดคลองกับการ Ranking หรือไม จะเนนไปที่เรื่องวิจัย
สวนตัวอืน่ ๆ บางครั้งก็ไมไดอยูใน Ranking ตามที่ไดแจงใหทราบวา ไมไดตองการวิ่งตาม Ranking อยาง
เดียว แตเพื่อทีจ่ ะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตองปรับเรื่องวิจัยและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานดวย บางตัวชี้วดั เปนไปตามมาตรฐานของ ก.พ.ร. บางตัวชี้วดั ก็เปนไปตามมาตรฐานของ สมศ. ซึ่ง
หากทําไดตามนั้นก็จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําไดอยางแนนอน ในแงของคําจํากัดความตาง ๆ อยูในเอกสาร
ประกอบวาระ แตในที่สุดตองไปผนวกอีกครั้งวา ยังมีคําใดไมชัดเจนบาง ยังมีตัวชีว้ ัดใดที่ยังกําหนดไมชัดเจน
จะไดนําไปดําเนินการตอไป
ในสวนของเรือ่ งการใหบริการทางวิชาการและเรื่องการจัดการความรู เปนสิ่งหนึ่งซึ่งเนนไว
อยูในแผนเรียบรอยแลว ตองขอขอบคุณคณบดีคณะเศรษฐศาสตรที่ไดกลาวเรื่องนีม้ าโดยตลอด และในการทํา
ประชาพิจารณตาง ๆ ก็ไดเขารวมและใหความคิดเห็น ซึ่งเห็นดวยเปนอยางยิ่ง และมหาวิทยาลัยตองรับไป
ดําเนินการ โดยสวนกลางจะมีหนวยงานหนึ่งหรือหนวยงานที่มีอยูเดิม ซึ่งจะมอบหมายใหทําในเรื่องดังกลาว
เพื่อที่จะใหเปนการจัดการความรูในเรื่องทีจ่ ะตองใชสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนการจัดการ
ความรูเรื่องการใชระบบตาง ๆ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดสรางไปทั้งหมดใหทกุ คณะแลว ใหหนวยงานใชให
เปน ขณะเดียวกันจะเปนการจัดการความรูท ี่มหาวิทยาลัยมีอยูเพื่อที่จะนําไปใชในการที่จะใหความรูแ กสังคม
ในเชิงของการใหบริการวิชาการแกสังคม จะมีลักษณะเรียกวาเปน Think – Tank ของมหาวิทยาลัยที่จะเปน
หนวยงานกลางคอยดูแล ตัวอยางเชน เรื่องมาบตาพุดมองไดหลายมิตดิ วยกัน ไมวาจะเปนมิติในดาน
สาธารณสุข มิติในดานเศรษฐศาสตร มิติในดานสิ่งแวดลอม และมิติอื่น ๆ ในแงกฎหมาย จะมีหนวยงาน
เหลานี้ สามารถที่จะแจกแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหดําเนินการ นํางานวิจัยของตนเองาใหบริการ

- 27 วิชาการแกสังคม การใหบริการวิชาการแกสังคมในแผนที่ไดเขียนไว เนนการใหบริการวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งมีงานวิจยั เรื่องของผลงานวิชาการสนับสนุนอยูแลว จะไมเนนจะไมกลาวถึงการใหสมั ภาษณใน
โอกาสตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะหนา แตเพื่อใหเกิดความยั่งยืน เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศ ไปสูการเปน
ประเทศที่เปนสังคมอุดมปญญา จําเปนอยางยิ่งที่จะมีเรื่องของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม จะเนนที่
มหาวิทยาลัยนัน้ มีผลงานตาง ๆ สนับสนุนอยูแลว กลาวโดยที่มีองคความรูตาง ๆ อยูเบื้องหลังทั้งหมด เปน
ประเด็นที่ทางฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะไดนําไปแจกแจงในแผนตอไป ตองขอเรียนวาแผนนี้เปน
Conception Plan ในที่สุดแลวตองนําไปสูแผนปฏิบัติราชการในแตละปอีกครั้งหนึ่ง ซึง่ กรณีนนั้ ตองลงไปถึง
เรื่องของการจัดสรรงบประมาณในแผนตาง ๆ และในแตละปอาจจะตองนํามาพิจารณาในหนวยงานวา กรณีที่
จัดสรรงบประมาณเปนไปตามแผนที่ไดวางไวหรือไม
11. ประธานกลาววา จากประสบการณที่ไปอยูในหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย มี
มหาวิทยาลัยไมกี่แหงทีใ่ หความสนใจกับเรื่องนี้ เพราะเรือ่ งการทําแผนกลยุทธ เรื่องการทําแผนพัฒนาปกติแลว
สวนราชการทัง้ หลายมอบใหฝายที่ดแู ลแผนเปนผูทํา แผนจะเปนอยางไรก็ตามขอใหถูกตองตาม Requirement
ของหนวยงานกลางของรัฐ มธ. เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งในไมกี่แหงทีก่ ระตือรือรนกับการทําแผน เพราะผูบริหาร
ใหความสนใจและชวยกันสอบถามวา จะทําสิ่งใดไดหรือทําสิ่งใดไมได ตรงนี้เปนนิมิตรหมายที่ดขี องการ
ตื่นตัวของมหาวิทยาลัยในการที่จะปรับเปลี่ยน หากเขามาในที่ประชุมแลวผูบริหารไมมีขอสอบถามใด ไมมีผู
เสนอความคิดเห็น คงจะจบอยูที่แผนกับฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเทานั้น การสอบถามถือเปนเรื่องที่
แสดงวา ผูบริหารทุกทานรูส ึกวาเปนสวนหนึ่ง และจะรวมมือกันทําตอไป เห็นวาเปนเรื่องที่เปนภาพลักษณ
เปนภาพสะทอนที่ดีตอกรณีของการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของผูบริหารทุกคณะ
ประเด็นทีส่ องคือ ขอสังเกตเรื่องงานวิจยั ที่กลาวกันวา ตัวเลขของ มธ. เปนมหาวิทยาลัย
ลําดับที่ 8 ใน 9 แหง ที่เปนมหาวิทยาลัยวิจยั เปนตัวเลขจริงมีขอมูลรับรองวา งานตีพมิ พของ มธ. เปนเชนใด
ตองการใหยอนดูวา ตัวเลขนี้เปนตัวเลขของการเสนอแผนมหาวิทยาลัยวิจยั ในป 2552 ซึ่งเก็บตัวเลขในป 2551
หากดูสถานภาพของมหาวิทยาลัย จะเห็นวามหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มรณรงคเรื่องการวิจัยอยางจริงจังในป 2549
และป 2550 ประกาศเปนปแหงการวิจัย เริม่ เพิ่มงบประมาณ เริ่มชักชวนบุคคลมาทํา เริ่มวางหลักเกณฑในเรื่อง
การจูงใจตาง ๆ เพราะฉะนัน้ ภาพปเดียวตัวเลข มธ. ปรับขึ้นมาจนกระทั่งติดอยู 1 ใน 9 ตัวเลขในป 2554 2555 หลังจากที่ทําเรื่องนี้อยางสมบูรณแลว โดยเพิ่งทําสมบูรณในป 2553 เปนปแรก ที่มีระบบ มีงบประมาณ
มีกระบวนการจูงใจ การจัดงานนักวิจยั หลังจากที่มีปแหงการวิจยั จัดตั้งหนวยวิจัยเฉพาะทางซึ่งเริ่มมีผลงาน
เกิดขึ้น ตัวเลขป 2553 - 2554 มธ. จึงปรับมาอยูประมาณลําดับที่ 5 ในบรรดามหาวิทยาลัยวิจยั ไทย ในความ
เขาใจของตนเอง และจากนัน้ ก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ผูบริหารทั้งหลายทราบดีเหมือนตนเองวา งานวิจัย กวาจะศึกษา
กวาจะทําวิจัย กวาจะทําเสร็จ กวาจะตีพิมพ กวาจะปรากฏอยูในฐานขอมูล ไมไดใชเวลา 6 เดือนหรือ 1 ป แต
ใชเวลา 2-3 ป หากจะขับเคลื่อนทั้งมหาวิทยาลัยก็ตองการเวลาประมาณนั้น มีความมั่นใจวาการทีไ่ ดลงทุนลง
แรงไปเมื่อ 2-3 ปที่แลว ปนกี้ ับปหนาจะไดผลที่ชัดเจน และภายในป 2555 ลําดับของ มธ. หากนับจากตัวเลข
ของผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับตาง ๆ จะเปน 1 ใน 5 ในมุมนั้น ยังไมไดเปนลําดับที่ 1 หรือที่ 3

- 28 แตคงจะปรับจากลําดับที่ 8 มาลําดับที่ 5 ไดไมยาก เปนความมั่นใจซึ่งผูบ ริหารทั้งหลายคงมีโอกาสไดเห็น
ตอไปในที่ประชุม ก.บ.ม. ซึง่ จะหยิบยกมากลาว
12. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา หากพิจารณาในเอกสารหมายเลข 3 ที่เปนภาพรวม
ของแผนตามโครงสรางงบประมาณ ประกอบกับตัวชีว้ ัด ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
กลาวถึงเรื่องงบประมาณ คณะศิลปกรรมศาสตรก็กังวลเรื่องงบประมาณเชนเดียวกัน แตสังเกตวา ขอ (1)
ปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตร หากพิจารณาประกอบกับกลยุทธปลูกฝงจิตวิญญาณธรรมศาสตรในกลุม
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร แตผูรับผิดชอบเปนฝายการนักศึกษา และแผนงานตามโครงสรางงบประมาณ
ผูรับผิดชอบหลักคือ ฝายการนักศึกษา จึงสงสัยวาในสวนของอาจารยและบุคลากร ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในแง
องคประกอบของผูที่จะตองปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการเหลานี้ จะมีงบประมาณจัดสรรไวในสวนนัน้
หรือไม อีกสวนหนึ่งคือองคประกอบของการที่จะทําใหเกิดเปาประสงคหรือผลตามนั้น เปนเรื่องงบประมาณ
สนับสนุนใหครบของผูรับผิดชอบทุกสวนทั้งคณะ สวนนี้จะเปนแคฝายการนักศึกษาและเปนเรื่องเงิน ในชวง
สุดทายที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาวถึงวา จะตองลงแผนปฏิบัติและมีเรือ่ งเงินเขามา
ไมทราบวากรณีนี้เปนสวนของมหาวิทยาลัย และงานสวนนี้จะอยูในสวนของฝายการนักศึกษาเทานั้นหรือไม
และสวนของบุคลากรและอาจารยเปนอยางไร เพราะบุคลากรและอาจารยจะเปนผูทอี่ ยูในมหาวิทยาลัยยาวนาน
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีจิตวิญญาณหรือเรื่องตาง ๆ ที่จะสืบเนื่องไปได ตรงสวนนัน้ จะมี
สนับสนุนหรือไม ตองการบอกเลาประสบการณ ซึ่งไดไปตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง เมื่อถึง
เวลา 16.00 น. อาจารยและเจาหนาที่ไดเดินทางไปสถานที่แหงหนึ่งคือ ไปเรียนภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยแจงวา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายทีใ่ หบุคลากรเรียนภาษาที่สอง ภาษาใดก็ได คณะกรรมการที่ประเมินคุณภาพดวยกัน
เปนอาจารยสอนภาษาญี่ปนุ และมีสวนในการไปสอนบุคลากร และบุคลากรบางคนเลือกเรียนภาษาญี่ปุน
ภาษาอังกฤษ ทั้งอาจารยและบุคลากรจะมีโบนัสที่จะปฏิบัติตามแผนนี้ เปนแผนหนึ่งของการเตรียมที่จะเปน
มหาวิทยาลัยนานาชาติ ประเด็นนี้ขอใหเปนขอมูล ซึ่งขอตั้งขอสังเกตวาแผนและการที่ตองลงมือปฏิบัติและมี
งบประมาณสนับสนุนไดครบทุกองคประกอบ และผูที่มสี วนรวมหรือไม
ประธานกลาววา เปนเรื่องการกําหนดฝายที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา
ไมมีชื่อคณะใดเลยในเอกสารงบประมาณ หมายถึงผูที่จะตองรับผิดชอบรายงานและจัดสรรงบประมาณ
แมกระทั่งเรื่องแผนงานบริการทางวิชาการ จะเปนฝายวิจยั ฝายวิชาการ ฝายการนักศึกษาและฝายการคลัง ก็ไม
มีคณะอีกเชนกัน โดยขอเท็จจริงแลวเปนเรื่องผูรับผิดชอบตัวชี้วดั รับผิดชอบนําเสนอความเห็นเรื่องการจัดสรร
งบประมาณ แตในทางปฏิบตั ินั้นมหาวิทยาลัยคือ นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ 3 สวน เพราะฉะนั้นจะตอง
ลงไปที่ 3 สวนนั้นอยูแลว ขอกังวลของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรคงเปนประเด็นที่เปนแนวทางตามที่ได
แจงไป มหาวิทยาลัยซึ่งฝายที่รับผิดชอบที่ระบุชื่อนั้นจะตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไปยังคณะ/
หนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่โดยตรงตอไปดวย สวนเรื่องภาษา มธ. เพิ่งจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ไปเรียนภาษาในตางประเทศได โดยมหาวิทยาลัยใหเงิน อาจจะตองเปนผูที่สนใจ เปนผูที่
ตองการจะไป เปนผูที่เห็นวามีโอกาส ในภาพรวมการสงเสริมพัฒนาบุคลากรในทุกระดับนั้นไดทําอยู

- 29 หากจะสอบถามใหเปนรูปธรรม ขอแจงวางบประมาณในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นจํานวนมาก ในเรื่องการอบรมสัมมนา
อาจจะไมใชเรือ่ งภาษาโดยตรง อาจจะเปนเรื่องทักษะในการบริหาร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
แมกระทั่งการฝกอบรมโดยทั่วไป ใชงบประมาณเพิม่ ขึ้นเปนจํานวนมาก ในอนาคตแนวทางเรื่องภาษาที่สอง
อาจจะจําเปน แตคงไมใชบุคลากรทุกคน บุคลากรที่อาจจะตองดูแลรับผิดชอบโครงการนานาชาติที่จะตอง
ติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น หากเปนฝายคอมพิวเตอรอาจจะตองไปอบรมเรื่องคอมพิวเตอร ไปทําโปรแกรม
ไปชวยทําเรื่องที่เปน E-Learning ไดอยางสมบูรณ คงเปนทิศทางที่ดําเนินการอยู
13. ผูแทนประธานสภาอาจารยกลาววา เนือ่ งจากในสวนนี้ผูรับผิดชอบหลักเปนฝายการ
นักศึกษา มีขอสงสัยหรือกังวลใจวา ผูรับผิดชอบหลักที่จะไปรางโครงการ จะมีโอกาสใหคณะตาง ๆ ได
พิจารณาหรือไม จะมีสวนรวมในการดูโครงการนี้ดว ยหรือไม คณะอาจจะมีการคิดทําโครงการของคณะ ซึ่ง
ตองการงบประมาณสนับสนุน แตเนื่องจากไมไดเปนผูร ับผิดชอบหลัก จึงไมมีโอกาสที่จะเสนอโครงการ
เหลานั้น หากการเขียนโครงการตรงนี้มีการใหคณะตาง ๆ เขามามีสวนรวมเพื่อเสนอเปนโครงการประกอบ
งบประมาณดวย จะทําใหครอบคลุมตามขอกังวลใจของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรมากยิ่งขึ้น และโอกาสใน
การจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุมประชาคมจะทําใหดยี งิ่ ขึ้น ขอฝากฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
พิจารณาใหเกิดความมีสวนรวมกับทุกฝาย
ประธานกลาววา หากดูเอกสารประกอบวาระหนา 5 จะเห็นวา ภายใตแผนกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มีฝายการนักศึกษาเปนหลัก บรรทัดตอมาเขียนวา ฝายการนักศึกษาทุกหนวยงาน ฝาย
การนักศึกษาคงไปประชุมกับหนวยงานทุกหนวยงานกวาจะเสนอออกมา ในเรื่องวิชาการก็เชนเดียวกันก็ตอง
ไปประชุม รองอธิการบดีฝายวิชาการไปดูแผนของทุกหนวยงานดวย
14. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในกรณีสภาขาราชการตองการจะทําเรื่องการปลูกฝงจิต
วิญญาณธรรมศาสตร ซึ่งอยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดวย และสอดรับกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร และ
ผูแทนประธานสภาอาจารยวา หนวยงานสภาอาจารยและหนวยงานสภาขาราชการซึ่งมีหนาที่ตามขอบังคับ
โดยตรงวา หนาที่จะตองทําสิ่งใดบาง โดยรวมแลวเปนเรือ่ งของจิตวิญญาณธรรมศาสตร ตองการจะทํามาก แต
ไมมีชื่อสภาขาราชการอยูในแผนนี้ จะตองทําอยางไร หรือไมตองใหทํา
ประธานกลาววา ขอใหทํามาและรวบรวมสงมาใหมหาวิทยาลัย ตามอํานาจหนาที่ที่เขียน
ไวในขอบังคับฯ เรื่องการเสนอแนะใหความคิดเห็นตอการบริหารงานมหาวิทยาลัย และเปนเรื่องใดจะสงไปที่
ผูรับผิดชอบโดยตรง ในแผนจะมีเฉพาะฝายหลักตามทีแ่ จงวา จะไมมีชอื่ คณะใด นอกจากองคกรที่มลี ักษณะ
เปนหนวยงานกลาง เชน สํานักหอสมุด หรือสถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา จะไมไดใส
ชื่อคณะไวแมแตคณะเดียว แตหมายความวาเวลาทําตองเขาไปดูตรงนัน้ กรณีนี้เปนเรื่องผูรับผิดชอบเทานั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีนําขอคิดเห็น
ของที่ประชุมไปปรับแกตอไป

- 30 5.2 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา การรายงานครัง้ นี้ไดรวมผลงานใน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีหนวยงานที่
ตองรายงานผลผาน “โปรแกรมระบบรายงานผล” จํานวน 32 หนวยงาน และมีขอมูลจํานวน 54 รายการ (เปน
ขอมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ มธ. (กพร.) กับตัวชี้วัดหนวยงานภายใน มธ. จํานวน 33 และ 21 รายการ
ตามลําดับ) แยกเปน 9 กลุม คือ บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร วิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอก ผลงานวิจยั /
ผลงานสรางสรรค โครงการวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการ/กิจกรรมที่เกีย่ วของกับนักศึกษา และอื่น ๆ ณ วันที่
10 สิงหาคม 2553 พบวาจากหนวยงานจํานวน 32 หนวยงาน ที่ตองรายงานในครั้งนี้ มี 31 หนวยงาน ที่ได
รายงานผลมาแลว
ในสวนเอกสารหมายเลข 2 เปนสวนที่ไดนาํ ไปประมวลผลตามตัวชี้วัดตาง ๆ ของ ก.พ.ร.
ในป 2553 ในตัวชี้วดั ตาง ๆ ตัวอยางเชน เรือ่ งของบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง หรือเรื่องของ Citation ใน
Refereed Journal ขณะนี้ทําได 4.92 คะแนนแลว ใกลจะถึง 5 คะแนน ขณะเดียวกันก็จะมีตวั ชี้วดั 3.3 และ 3.4
ซึ่งกลาวถึงความเปนนานาชาติและความเปนบัณฑิตศึกษา บางตัวชีว้ ดั ก็ยังไปไมถึง แตบางตัวชีว้ ดั ก็ไดมากแลว
เชน จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ ตัวชี้วดั ที่ 3.4 ขอ 3 ตองการเพียง 7 ฉบับ แตใน
ปจจุบันได 20 ฉบับแลว แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย และยังมีตัวชี้วดั อีกหลายตัวชีว้ ัดที่คงจะตอง
เรงดําเนินการ บางคณะอาจจะยังไมไดรายงานเขามา เชน รอยละของงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรเทียบ
ตออาจารยประจํา ซึ่งตัวชีว้ ัดตัวนี้กไ็ ดคะแนนสูงทุกป เชือ่ วาอาจจะยังไมไดรับการรวบรวม ยังไมถงึ รอบที่
จําเปนจะตองทําเชนนั้น
ในเรื่อง ของตัวชี้วดั ที่เปนเรือ่ งของการมีผลงานไดรับลิขสิทธิ์ ขอมูลปจจุบันยังคงเปน 1
คะแนน แตจากขอมูลของฝายวิจยั ไดรับทราบวา ขณะนี้ไดยื่นจดลิขสิทธิ์ไปแลวทั้งหมด 671 เรื่อง หากสมมติ
ไดรับทั้งหมดก็จะเปน 44 เปอรเซ็นต โดยประมาณ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ได 5 คะแนนเรียบรอยแลว ขณะนี้
เพียงแตรอผลเทานั้น และเปนเรื่องนายินดีวา ขณะนี้มีตวั ชี้วัดเรื่องผลงานในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
หนึ่งเรื่องแลว ขอเชิญชวนใหอาจารยเรงสงมา ขณะนี้ผลงานยังไมออกในปลายปนี้ จะเปนเรื่องที่ทาํ สะสมไว
หากมีผลงานที่ไดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจซึ่งดูแลเรื่องนี้
พยายามสนับสนุนใหอาจารยไดมีผลงานในเรื่องของการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรใหมากขึ้น อํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ
ในเรื่องโบนัสของป 2552 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายทีจ่ ะใหโบนัสแกผูปฏิบัติงานเทานั้น
กรณีที่ทําอยูใ นขณะนี้คือ ป 2553 สําหรับป 2552 รัฐบาลไดแจงมาแลววา ใหเฉพาะผูปฏิบัติงานไมใหผูบริหาร
เหมือนปที่ผาน ๆ มา ขณะนีฝ้ ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกําลังพิจารณาวา จะทําอยางไร ซึ่งยังไมทราบ
จํานวนเงิน แตหากพิจารณาจากจํานวนเงินรวมที่รัฐบาลไดจัดสรรประมาณ 20% ของจํานวนเงินของป 2551
เพราะฉะนั้นหากคิดในอัตราสวนเดียวกันก็จะไดประมาณ 2 ลานบาท จากเดิมทีไ่ ดประมาณ 10 ลานบาท

- 31 เงินจํานวน 2 ลานบาท คงจะจัดสรรคอนขางยากพอสมควร แตมีหลักอยูอยางหนึ่งคือ หามนํามาหารยาว ซึ่ง
ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีตองไปหาวิธีทําใหเกิดประโยชนตอ การปฏิบัติราชการมากที่สุด ไดผล
อยางไร จะนํามาแจงใหที่ประชุมทราบตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2553 จํานวน 259 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
19%
2. ขาวการศึกษา
14%
3. บทความ/สกูปขาว
6%
4. ภาพขาว
17%
5. ขาวรับสมัครงาน
2%
6. ขาวการเมือง
29%
7. ขาวกีฬา
13%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การแตงตั้งธรรมศาสตราภิชาน
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
เสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนธรรมศาสตราภิชานมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 พิจารณาแลว มี
ความเห็นวา รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไทยศึกษา
และมีภารกิจทีต่ องปฏิบัติเพื่อประโยชนทางวิชาการในการผลักดันและเผยแพรการวิจยั ดานไทยคดีศกึ ษา
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค จึงมีมติเห็นสมควรเสนอ
รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ เปนผูสมควรไดรับการแตงตัง้ เปนธรรมศาสตราภิชาน มีวาระการ

- 32 ดํารงตําแหนง 2 ป โดยมีเงินประจําตําแหนงเดือนละ 30,000 บาท
คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงตั้งธรรมศาสตราภิชาน พ.ศ. 2552
มีดังนี้
ขอบังคับ
รองศาสตราจารย ดร. ธเนศ อาภรณสุวรรณ
1. เปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย
- เปนขาราชการบํานาญ (เกษียณอายุราชการ ตั้งแต
- มีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2552)
สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ และ
- มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไทยศึกษา
- มีภารกิจที่ตอ งปฏิบัติเพื่อประโยชนทาง
โดยมีการจัดทําผลงานหลายเรื่อง ประกอบดวย
วิชาการของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
- ตําราหรือหนังสือ
จํานวน 13 เรื่อง
- งานวิจัย
จํานวน 1 เรื่อง
- บทความทางวิชาการ จํานวน 17 เรื่อง
- มีภารกิจที่ตอ งปฏิบัติเพื่อประโยชนทาง
วิชาการในการผลักดัน เผยแพรการวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับใน - เปนที่ปรึกษาในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา
สังคม
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไปดานสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร สําหรับนักศึกษาในหลักสูตร
นานาชาติ เพื่อใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
- เปนที่ปรึกษาในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา
คณาจารยที่มีความเขาใจแนวคิดของการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทัว่ ไปแนวใหม และสามารถ
สอนใหบรรลุวัตถุประสงคได
- เปนที่ปรึกษาในการสรางเครือขายสถาบันที่มี
การเรียนการสอนไทยศึกษาในประเทศตางๆ ทั่ว
โลก
- เปนที่ปรึกษาหลักในการบริการหลักสูตร
ไทยศึกษา และการผลักดันในการวิจัยดานไทย
ศึกษาที่ตอเนื่องระยะยาว
3. วาระการดํารงตําแหนง
- มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป

- 33 ขอบังคับ
รองศาสตราจารย ดร. ธเนศ อาภรณสุวรรณ
4. เงินประจําตําแหนงและหรือคาสมนาคุณอื่น
- ไดรับเงินประจําตําแหนง เดือนละ 30,000
สําหรับธรรมศาสตราภิชาน
บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนขอเสนอการแตงตั้งธรรมศาสตราภิชานคนที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัย คนแรกนัน้ คณะเศรษฐศาสตรเสนอ ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบไปแลว ในคราวนีว้ ิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เสนอ รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ
อาภรณสุวรรณ เปนธรรมศาสตราภิชาน มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป เขาใจวา พิจารณาในกรอบของคณะ
เศรษฐศาสตรที่เสนอคาตอบแทนไมคอยสูง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นไววา ใหคาตอบแทนนอย แต
เนื่องจากเปนคนแรก ๆ ของมหาวิทยาลัย และไมใชคณะที่มีเงินมากเหมือนคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
หรือสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร อาจจะใหในเกณฑที่คอนขางต่ํา แตก็เขาใจวาเปนเกณฑที่สําคัญกับ
ภาพลักษณของ มธ. ทั้งรองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณและ ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ มี
คุณสมบัติคลาย ๆ กันคือ เปนบุคคลภายนอกแลว ตําแหนงธรรมศาสตราภิชานตองตัง้ จากบุคคลภายนอกแลว
รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ ไดเกษียณอายุราชการแลว
2. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ จะได
ตําแหนงศาสตราจารยแลว คงตองใหเปนตําแหนงศาสตราจารย
3. ประธานกลาววา เนื่องจากยังไมไดรับการโปรดเกลาฯ จึงตองดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยไปจนกวาจะไดรับการโปรดเกลาฯ เขาใจวาเรื่องการโปรดเกลาฯ อยูท ี่ฝายวิชาการ ขอให
ติดตามหากเรือ่ งเสร็จทันอาจจะรอ และทําเปนประกาศไปในคราวเดียวกัน หากลาชาก็ทําการแตงตั้งไปกอน

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ภาภรณสวุ รรณ
ดํารงตําแหนงธรรมศาสตราภิชาน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

7.2 เรื่อง การเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยไดเลือ่ นการประชุมจากวันจันทรที่ 20
กันยายน 2553 เปนวันจันทรที่ 27 กันยายน 2553 ซึ่งตรงกับการประชุม ก.บ.ม. ในวันจันทรที่ 27 กันยายน
2553 การประชุม ก.บ.ม. ในวันดังกลาว จะเลื่อนไปเปนเวลา 13.30 น. ตอจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง การติดตั้งเกาอี้อัลลอย ที่ มธ. ศูนยรังสิต

- 34 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดทําการติดตั้งเกาอี้อลั ลอยที่ศูนยรังสิต
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40 - 50 ตัว บริเวณโรงอาหาร และบริเวณทางเดิน Cover Way ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้
กําลังติดตั้งไปถึงคณะเศรษฐศาสตร หลังอาคารเดือน บุนนาค ไปจนถึงสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา โดยไดรับการสนับสนุนดวยดีจากสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. สถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา และศูนยศกึ ษาความรวมมือระหวางประเทศ 3 หนวยงาน ในการใหเกาอี้
อัลลอยหนวยงานละ 13 ตัว เปนเงินประมาณ 100,000 บาท เปนการสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในการชวยสราง
ภูมิทัศน ทําใหมหาวิทยาลัยรมรื่นนาอยู ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และใหคาํ ปรึกษาแหง มธ. ศูนยศึกษาความ
รวมมือระหวางประเทศ และสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม
นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูตรวจรายงานการประชุม

