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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2554
วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2554
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
3. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
5. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
7. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย คชตระการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
8. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
9. ศาสตราจารย ดร.พรชัย
ชุณหจินดา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
10. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
20. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
21. รองศาสตราจารย ดร.มยุรี นิรัตธราดร
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
22. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
23. อาจารย วัสสาวดี
วัฒนสุวรรณ แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
25. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
27. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางสุจิตรา
อุตมวาทิน
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
30. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
33. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย ดร.สุพงษ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
36. รองศาสตราจารย ดร.วิญู รัตนปติกรณ แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
38. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
39. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
41.นายสมโภช
จังวิบูลยศิลป แทนประธานสภาขาราชการ
42. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
43. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
44. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร
3. รองศาสตราจารย ดร.อุดม
รัฐอมฤต
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล
5. รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร เทพชาตรี
6. อาจารย ดร.ธเนศ
เมฆจําเริญ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.

-37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั
8. นางอุบล
9. นางสาวจารุณี

ศุภชลาศัย
แปะยิ้มลอง
มุมบานเซา

ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
4. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
5. อาจารย ศรวนีย
สรรคบุรานุรักษ คณะศิลปศาสตร
6. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
7. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล
8. นางสุพิณ
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
9. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
10. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
11. นางสาวมยุลี
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
12. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
รักษาราชการแทนหัวหนางานประชุม
13. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
13. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ....
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ออกนอก
ระบบเสนอไปที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกลับมาที่ มธ. หลายครั้ง และเมื่อตนเองไดรับตําแหนง
อธิการบดีก็ยังเสนอกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แตทายที่สุดไดมกี ารแกไขเล็กนอย แตไมกระทบโครงสรางซึ่งคณะ
กรรมการฯ ไดหารือกันไปแลว ทางสํานักงบประมาณไดขอใหแกไขเล็กนอยซึ่งไดทําการแกไขแลว สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบกลับมาเมื่อเดือนเมษายน 2554 วา มธ. มีขอสรุปตามนั้นหรือไม โดยไดตอบ
กลับไปวา เปนไปตามนั้น แตขอเรียนวา มธ. ไมไดเรงรีบในการออกนอกระบบ ใหเปนไปตามปกติ หากมี
รัฐบาลใหมภายในเวลาสองเดือนขางหนา รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คงไดรอนําเสนอ

-4สภาผูแทนราษฎร โดยเร็วทีส่ ุดคือ ป 2556 หรือป 2557 รางพระราชบัญญัติ มธ. นาจะนําเสนอสภา
ผูแทนราษฎรได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง โครงการสัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดลําดับเว็บ
มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเปนหนวยงานที่จัดทําและดูแลเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเว็บหนาแรกของ มธ. และเว็บไซตหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ นั้น ทางสถาบันฯ ไดจดั ทําและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ตั้งแตเริ่มมีเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย จนถึงปจจุบันและจากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก โดย
webometrics ป 2011 ซึ่งเปนสถาบันวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ต
และการเขาถึงขอมูลขาวสารในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ไดจดั ให “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” อยูใน
อันดับ 6 “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิคส หรือ E-university” ของประเทศไทย จาก 136 มหาวิทยาลัย และอยูใ น
อันดับ 11 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเกณฑการพิจารณาวัดจากการสืบคนดวยเสิรจเอ็นจิน และนับ
จํานวนเอกสารตีพิมพออนไลน (ในกลุมของไฟล .pdf .ps .ppt และ .doc) และจํานวนเอกสารวิชาการที่มีการ
อางอิง (citation) แบบออนไลนผานกูเกิลสกอลารที่มีอยูในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาและยกระดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย ซึ่งถือวาเปนแหลงเผยแพรขอมูล
ทางวิชาการ และเปนการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ตใหดียิ่งขึ้น ขอเสนอใหคณะตาง ๆ เพิ่ม
จํานวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพเผยแพรทางวิชาการในรูปแบบ electronic publications ใหมากยิ่งขึ้น และ
สนับสนุนคณาจารย นักวิจยั ขาราชการหนวยงานตาง ๆ ใหมีการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เอกสารตีพิมพ
โดยจัดเก็บผลงานทางวิชาการ เอกสาร ตําราเรียน สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส และเผยแพรผานทาง
เว็บไซตมหาวิทยาลัย www.tu.ac.th หรือเว็บไซตของคณะใหมากยิ่งขึน้
ประธานสอบถามวา การที่มหาวิทยาลัยไดอันดับ 6 เปนเรื่องที่ดีหรือไม
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา กรณีทจี่ ะนํามา
พิจารณาคือ จํานวนของเอกสารอิเล็กทรอนิคสที่อยูในเว็บไซต และเอกสารทางวิชาการที่ทําในรูปของ
อิเล็กทรอนิคสที่คนหาไดโดยผานทาง Search Engine เพราะฉะนัน้ หากตองการใหลําดับสูงขึ้น ตองพยายามนํา
เอกสารอิเล็กทรอนิคสไปใสในเว็บไซตใหมากขึ้น รวมถึงในสวนของคณะและสถาบันดวย
ประธานกลาววา การที่ไดอนั ดับ 6 และ 11 ซึ่งเห็นวาเปนอันดับที่ดี แตเมื่อมีการจัดอันดับ
ออกมา ถือวาใชได และหากตองการเลื่อนอันดับ ขอใหคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก นําเอกสาร
อิเล็กทรอนิคสมาใสไวในเว็บไซตดวย ในสวนของมหาวิทยาลัยไดมีการจัดการประชุม ก.บ.ม. ในระบบ

-5Paper Less แลว ขอใหคณะ/สถาบัน/สํานัก นําขอมูลไปปรับปรุงระบบการประชุมของคณะใหเปนระบบ
Paper Less เหมือนกัน ซึ่งระบบจะไปพรอมกันทั้งหมด
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา ความเร็วเครือขาย
ของมหาวิทยาลัยในขณะนี้มคี วามเร็วที่สุดในประเทศ เมือ่ เทียบกับทุกองคกร
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1.3 เรื่อง การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบปที่ 77
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เปนวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรครบรอบปที่ 77 ขอเชิญคณะกรรมการ ก.บ.ม. และผูบริหารทุกทานเขารวมงานในวัน
ดังกลาว สําหรับรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
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1.4 เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาคเอเชียโดย QS World University
Ranking
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก QS World University Ranking ไดมีการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาคเอเชีย มธ. อยูในอันดับ 88 ของภูมิภาคเอเชีย และเปนอันดับ 4 ของประเทศ
ไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนมหาวิทยาลัยที่ติด 100
อันดับแรกมี 5 มหาวิทยาลัย อันดับ 5 คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตตามที่ไดทราบคือ การประเมินตาง ๆ
ขึ้นอยูกับตัวชีว้ ัดวา วัดที่ตัวใด จากการวัดผล มธ. อยูที่อันดับ 88 ของภูมภิ าคเอเชีย ซึ่งเปนเรื่องที่ดี และมีผูใหคํา
ชื่นชมวาอยูใ น 100 อันดับแรก ถือวาเปนเรือ่ งที่ดี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง การประชุมของคณบดีสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเรื่อง มคอ.
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมคณบดีสาย
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีการหารือกันในหัวขอเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือ มคอ. (TQF)
ไดเชิญวิทยากรคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนผูนํา
เสนอ ในเรื่องสาระสําคัญของ มคอ. ทั้งหมด คือ มคอ. 1 – มคอ. 7 และกลาวถึงการขับเคลื่อนของกลุม
คณาจารยในสถาบันตาง ๆ วา ทางมหาวิทยาลัยจะมีการ Response ตอประกาศของ สกอ. ป 2552 เกีย่ วกับเรื่อง
ของ มคอ. อยางไร เพราะพบวามีหลายประเด็นที่ทาง สกอ. คอนขางที่จะควบคุมและ Impose กับมหาวิทยาลัย
คอนขางมาก และจะสงผลกระทบตอเสรีภาพทางวิชาการหลายสาขาดวยกัน ที่ประชุมของคณบดีสาย
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไดมีการสอบถามวา แตละคณะสามารถดําเนินการไดมากนอยเพียงใด อยางไร

-6โดยสวนใหญไดทําในสวนของ มคอ. 2 ที่เปนระดับหลักสูตร สําหรับ มคอ. 1 ซึ่งเปนมาตรฐานระดับชาติของ
แตละสาขา บางคณะไดมีการดําเนินการ บางคณะไมไดดาํ เนินการ และหลาย ๆ คณะกําลังเริ่มทํา มคอ. 3 ซึ่ง
เปน Course Syllabus รายวิชาในหลักสูตรเหลานั้น แตไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางวาเปนการถูกสั่งให
ทําและมีเงื่อนไขมีขอจํากัดมากในเรื่องของการดําเนินการ แตสาระสําคัญคือ เรื่องของเสรีภาพทางวิชาการ
อาจจะเสียไป ดังนั้นที่ประชุมคณบดีฯ ไดสรุปในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรวา จะหารือกับเครือขายใน
แตละสาขาวิชา เชน ทางดานเศรษฐศาสตร ดานรัฐศาสตร ดานสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ดานสังคม
สงเคราะหศาสตร ซึ่งจะไปประชุมกับเครือขายของสถาบันที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกัน และจะ
พยายามนําขอเสนอที่จะ Response ตอประกาศของ สกอ. วาดวยเรื่องของ TQF ตอไป
ประธานกลาววา ขอขอบคุณที่ประชุมคณบดีทางสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทชี่ วยกัน
ดําเนินการในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยโดยผูชว ยอธิการบดีฝายวิชาการไดเคยนําเสนอเรื่องนี้ หากสอบถามจุดยืนของ
มธ. และจุดยืนของอธิการบดีคําตอบคือ ไมคอยเห็นดวย และไดมกี ารหารือในเรื่องนีม้ าโดยตลอด แตการที่จะ
ไปตอตานหรือไมเห็นดวยและไมปฏิบัติตามจะมีปญหาคอนขางมาก ขอเรียนคณบดีสายสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตรวา กอนที่ตนจะดํารงตําแหนงอธิการบดี ที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศไดหารือกันในเรื่องนี้มาครั้งหนึ่ง
แลว และไดเสนอเรื่องไปถึง สกอ. ขอใหผอนคลายหรือใหมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ มคอ. 2 และ
มคอ. 3 ซึ่งเปนภาระใหญของอาจารย แตไมประสบความสําเร็จเพราะทาง สกอ. ยังยืนยันวา มหาวิทยาจะตองทํา
และหากทางคณบดีสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมกับ Cluster ทั้งหลายชวยกันเคลื่อนไหว ชวยกัน
ดําเนินการก็เปนเรื่องดีที่จะไปทําให สกอ. ทบทวนในเรื่องตาง ๆ และหากมีโอกาสจะอภิปรายเรื่องนี้ในที่
ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศอีกวา มธ. ไมคอยเห็นดวย เขาใจวาไมมีมหาวิทยาลัยใดเห็นดวย แต มคอ. หรือเรื่อง
เกณฑตาง ๆ ก็กําหนดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีไ่ ดไปชวย สกอ.
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1.6 เรื่อง กําหนดการจัดสัมมนาของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา ในวันที่
16-17 มิถุนายน 2554 สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ จัดสัมมนาอบรมผูประดิษฐทเี่ ปนอาจารยทวั่ ประเทศ ที่ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต ซึ่งเปนงานแรก
ที่จะจัด และเปนการเปดตัวใหกับประชาคมในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดรับทราบ จะมีการแสดงผลงานของ มธ.
เปนหลัก รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นที่เขารวมดวย ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานในวันดังกลาว และในวันศุกรที่
24 มิถุนายน 2554 จะเปนการเปดตัวสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งจะมีการสัมมนาและ
จัดเปน Workshop ในชวงบาย ขอเชิญผูบริหารทุกทานไปรวมงานในวันและเวลาดังกลาว โดยรายละเอียด
จะแจงใหทราบในภายหลัง
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-71.7 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงสงนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2554 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน
2554 จะประชุมเวลา 09.30 น. และจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอในเวลา 14.00 น. โดยจะมีการจัดงาน
เลี้ยงสงนายกสภามหาวิทยาลัย และตอนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม เวลา 17.00 น. ณ บริเวณชัน้ ลาง
อาคารโดมบริหาร ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานในวันและเวลาดังกลาว
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1.8 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารศิลปศาสตร ปที่ 18 ฉบับที่ 197 ประจําเดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม 2554
2. จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร ฉบับที่ 15 มิถุนายน 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555
3. SIIT News Thammasat University Vol. 16 No. 1 March 2011
4. จุลสารเอเชียตะวันออก ปที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม 2554
5. ผลการดําเนินงาน รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่
26 พฤษภาคม 2554 นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง กองแผนงานขออนุมัติยายสับเปลี่ยนตําแหนงหัวหนางาน จํานวน
2 ราย

-8รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองแผนงานเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ยาย น.ส.อัจฉรา จินดารัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตําแหนง
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (อัตราเลขที่ 22) อัตราเงินเดือน 36,020 บาท
หัวหนางานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ไปดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (อัตรา
เลขที่ 1101) อัตราเงินเดือน 36,020 บาท โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจายสับเปลี่ยนกับตําแหนงเลขที่ 22
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานยุทธศาสตรและติดตามผล กองแผนงาน โดยใหพนจากตําแหนงหัวหนา
งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน
(2) นางถนอมศรี ลอยเพ็ชร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตําแหนง
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (อัตราเลขที่ 1101) อัตราเงินเดือน 32,430
บาท หัวหนางานยุทธศาสตรและติดตามผล กองแผนงาน ไปดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ (อัตราเลขที่ 22) อัตราเงินเดือน 32,430 บาท โดยโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจายสับเปลี่ยนกับตําแหนง
เลขที่ 1101 และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ กองแผนงาน โดยใหพนจาก
ตําแหนงหัวหนางานยุทธศาสตรและติดตามผล กองแผนงาน
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย และสับเปลี่ยนตําแหนงหัวหนางาน สังกัด
กองแผนงาน จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.2 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั เิ ลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอขอเลื่อนระดับ
นายมงคล โรจนเสน ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 1967) อัตราเงินเดือน 20,830 บาท
สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับชํานาญการ
อัตราเงินเดือน 20,830 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายมงคล โรจนเสน ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงชํานาญการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลง ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงชํานาญ

-9การและตําแหนงเชี่ยวชาญฯ ไดพิจารณาผลงานที่แสดงความเปนชํานาญการ ระดับ 7 – 8 เสร็จเรียบรอยแลว
มีผูผานการประเมินสมควรดํารงตําแหนงผูช ํานาญการ ระดับ 7 – 8 จํานวน 3 ราย และไมผานการประเมิน
จํานวน 1 ราย ดังนี้
ผูผานการประเมิน จํานวน 3 ราย คือ
1. นางจันทนี พึ่งเถื่อน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 สถาบันไทยคดีศกึ ษา สมควรดํารง
ตําแหนงนักวิชาการการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7 – 8 ตั้งแตวนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป
2. นางฉันชนก โหยหวล ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สมควรดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ ระดับ 7 – 8 ตั้งแตวนั ที่ 26 มีนาคม 2553
เปนตนไป
3. นางจันทิมา ไหลงาม ตําแหนงนักวิชาการ 6 คณะนิติศาสตร สมควรดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7 – 8 ตั้งแตวนั ที่ 25 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป
ผูไมผานการประเมิน จํานวน 1 ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 7-8 จํานวน 3 ราย และ
ไมผานการประเมิน จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ

3.1.4 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) เปลี่ยนเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5311) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดาน
Entrepreneurship และ/หรือ Strategic Management โดยจะตองมีพนื้ ฐานทางดานบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ”
(2) จาง นางเนตรนภา ยาบุชติ ะ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5311) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 18,310 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 10 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางและจาง นางเนตรนภา ยาบุชิตะ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(อัตราเลขที่ 5897) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโท-เอก ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ”
(2) จาง นายปกรณ ลี้สุทธิพรชัย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒปิ ริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5897) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 18,310 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง นายปกรณ ลี้สุทธิพรชัย
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
นักเรียนทุน) (อัตราเลขที่ 5399) เดิมขั้น 18,310 บาท เปน “ปริญญาโท – เอก ทางชีวเวชศาสตรหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ”
(2) จาง น.ส.อมรรัตน เกิดแกว (นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารยฯ) เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5399) โดยใหไดรับคาจางขั้น
18,310 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 11 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.อมรรัตน เกิดแกว
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(อัตราเลขที่ 5273) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม/การพัฒนาชนบท”
(2) จาง นายสามชาย ศรีสันต เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5273) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 18,310 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง นายสามชาย ศรีสันต
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(อัตราเลขที่ 5922) เดิมขั้น 18,310 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
1.1 จาง น.ส.รังสิยา แจงเจนกิจ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารยวุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5922) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท
1.2 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 เปนตนไป
(2) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(อัตราเลขที่ 5815) เดิมขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ”
2.1 จาง นายอรรถพล ศรีประเสริฐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5815) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท

- 12 2.2 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.รังสิยา แจงเจนกิจ
และนายอรรถพล ศรีประเสริฐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสถาบันภาษา
ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอปรับคาจาง
น.ส.ทัชชกร บัวลอม พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 5571) คาจาง 13,450
บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปน
ขั้น 15,620 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.ทัชชกร บัวลอม พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.1.10 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตกิ าํ หนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 5976 คณะแพทยศาสตร เปนตําแหนงพยาบาล (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570
บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 5976
เปนตําแหนงพยาบาล วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.11 เรื่อง กองงานศูนยรังสิตขออนุมัตกิ าํ หนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองงานศูนยรังสิตเสนอขอกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 5975 กองงานศูนยรังสิต เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญา

- 13 ตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 5975
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองงานศูนยรังสิต ตามที่เสนอ

3.1.12 เรื่อง กองการเจาหนาที่ขออนุมตั ิยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองการเจาหนาที่ขออนุมัติยาย
นางนภาวริญจ นิพพิทานิตย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(วุฒิปริญญาตรี) อัตราเลขที่ 5740 ขั้น 10,080 บาท สํานักงานบริหารการวิจัย ไปดํารงตําแหนงบุคลากร
(วุฒิปริญญาโท) อัตราเลขที่ 5879 ขั้น 11,700 บาท สังกัดกองการเจาหนาที่ ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฏาคม 2554
เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย นางนภาวริญจ นิพพิทานิตย พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ไปดํารงตําแหนงบุคลากร สังกัดกองการเจาหนาที่ ตามที่เสนอ

3.1.13 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมตั ิปรับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอ
ปรับคาจาง น.ส.อุรฉัตร อุมาร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(อัตราเลขที่ 5577) คาจาง 10,330 บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2554
เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.อุรฉัตร อุมาร พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

3.1.14 เรื่อง กองงานศูนยรังสิตขออนุมตั ิปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย

- 14 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองงานศูนยรังสิตเสนอขอปรับคาจาง
น.ส.ปฐมา ศรีสังข พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ (อัตราเลขที่ 5649)
คาจาง 10,590 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับ
คาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 31 มีนาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.ปฐมา ศรีสังข พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองงานศูนยรังสิต ตามที่เสนอ

3.1.15 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย) ขออนุมัติ
ตัดโอนอัตรากลางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงานอธิการบดีเสนอขอตัดโอนอัตรา
กลางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5654 (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ไป
ตั้งจายที่สํานักงานบริหารการวิจัย และตําแหนงเลขที่ 5951 (วุฒิปริญญาโท) ขั้น 11,700 บาท ไปตั้งจายที่สถาบัน
ไทยคดีศกึ ษา ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตรากลางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5654 วุฒิปริญญาตรี ขั้น 9,570 บาท ไปตั้งจายทีส่ ํานักงานบริหารการวิจยั และตําแหนง
เลขที่ 5951 วุฒิปริญญาโท ขั้น 11,700 บาท ไปตั้งจายทีส่ ถาบันไทยคดีศึกษา ตามทีเ่ สนอ

3.1.16 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจางลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด
1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา หากไมไดรับการจัดสรร
กรอบอัตรา และ/หรือ งบประมาณในการจางสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากสํานักงบประมาณใหคณะ
ศิลปศาสตรรับผิดชอบงบประมาณในการจางดวย ดังนี้
1. Miss Anke Wittekindt
2. Mr. Andre Buitendag

- 15 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.17 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอจาง
Dr. David Wells Engstrom เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 1 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
30,960 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม
2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Dr. David Wells Engstrom เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 1 สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.18 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจาง
Miss Tomoo Kifuku (Severn) เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790
บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 4 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Miss Tomoo Kifuku (Severn) เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.19 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจาง
Mr. Archibald Albert Alexander III เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 3 โดยใหไดรับ
คาจางเดือนละ 35,350 บาท มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 16 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Archibald Albert Alexander III เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 3 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.20 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันภาษาเสนอขอจางลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด
1 ป ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวา หากไมไดรบั การจัดสรร
กรอบอัตรา และ/หรือ งบประมาณในการจางสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากสํานักงบประมาณใหสถาบัน
ภาษารับผิดชอบงบประมาณในการจางดวย ดังนี้
(1) Mr. Alan James Benjamin Clarke
(2) Mr. Tyler Andrew Charles
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดสถาบัน
ภาษา จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.21 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจาง
อาจารย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย อัตราคาจางเดือนละ
47,720 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฏาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางอาจารย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 ราย

- 17 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ราย โดยใหไดรบั คาจาง 10,590 บาท ดังนี้
(1) นายสิทธิพล ตรีกาญจนวัฒนา
(2) น.ส.พัชริดา ฐิตะยารักษ
(3) น.ส.นิรมล เรืองสกุล
2. ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเภสัชกร และผอนผันการยื่นใบประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม โดยบุคคลทั้ง 3 จะตองนํามายื่นภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน หลังจากทีไ่ ดรับการบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยในระหวางที่ยังไมไดใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใหเภสัชกรพี่เลี้ยงเปนผูให
คําปรึกษาในการบริการทางดานเภสัชกรรม และหากยังสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไมได ใหขยายเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.ม. เปนรายกรณีไป
3. ทั้งนี้ ขอจางยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนกรณีพิเศษตามเหตุผลความจําเปนที่
โรงพยาบาลฯ ไดชี้แจงขางตน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา กรณีนี้เปนเกณฑเดิมที่เคยทําหรือไม
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติตอบวา เปนเกณฑปกติที่เคยทํา
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีนี้คอ นขางเห็นดวย แตมีจดุ หนึ่งที่ตอง
พิจารณาและใหความระมัดระวังคือ การ Audit ในเรื่องการที่จะเปนสถานบริการที่มีมาตรฐานงานบริการ สวนนี้
จะมีปญหา หากกรรมการ Audit มาตรวจสอบโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติในชวงนี้ จะทําใหไม
ผานเกณฑในเรื่องการมีเจาหนาที่ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จะทําใหขาด
จํานวนบุคลากรในดานนี้ ตองการใหผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติพิจารณาในประเด็น
นี้ดวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา กรณีนี้เปนกรณีของเภสัชกร
ชดใชทุน ซึ่งจะคลายกับกรณีของแพทยชดใชทุน และทันตแพทยชดใชทุน ซึ่งใบประกอบโรคศิลปไมสามารถ
ออกไดทันในวันที่ 1 เมษายน 2554 ก็ตองมีการผอนผันให และหากเปนกรณีเชนนี้ ทาง HIA ก็ไมไดถือวาเปน
ความผิด และการทํางานยังอยูภายใตการกํากับดูแลของพี่เลี้ยง ซึ่งไมใชกรณีเดียวกับการรับบุคลากรที่ไมเคยมี
ใบประกอบวิชาชีพ กรณีนเี้ ปนเรื่องของนักศึกษาชดใชทุนที่จบการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งใบประกอบ
โรคศิลปไมสามารถออกใหไดทัน

- 18 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงเภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีเสนอเรื่องการกําหนดกรอบของสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรของ มธ.
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนงงาน
ของสายสนับสนุนวิชาการที่เหลือ จํานวน 46 ตําแหนงและไดมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปกําหนดกรอบของระดับสมรรถนะที่ตองการสําหรับบุคลากร ซึ่งประกอบดวย
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะในการเปนมืออาชีพ (Professional Competency) และสมรรถนะ
ประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) นั้น บัดนี้คณะกรรมการกําหนดสมรรถนะฯ ในการประชุมครั้งที่
3/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหกําหนดกรอบของระดับสมรรถนะที่
ตองการสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติใหกําหนดกรอบของระดับสมรรถนะที่ตองการในสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ในการเปนมืออาชีพ และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน โดยแยกตามประเภทของตําแหนง คือ ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป และประเภทผูบริหาร
2. พิจารณาอนุมัติในหลักการใหผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดระดับของสมรรถนะที่ตองการ
ที่กําหนดในขอ 1. สําหรับบุคลากรแตละราย ไดตามความจําเปนและเหมาะสมของงานของบุคลากรในสังกัด
โดยพิจารณากําหนดจากอายุงาน ประสบการณในการทํางาน คุณวุฒิของบุคลากร และความจําเปนของลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตลอดจนองคประกอบอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวของ
3. พิจารณาอนุมัติใหใชเกณฑประเมินพฤติกรรมในแตละระดับ โดยกําหนดวาในแตละระดับ
ตองมีพฤติกรรมที่กําหนดเกินกวา รอยละ 50 ของระดับ เปนเกณฑผานในระดับนั้น ๆ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา สมรรถนะทั้งหมดมีอยู 3 ดานคือ สมรรถนะหลัก
สมรรถนะในการเปนมืออาชีพ คือ สมรรถนะทางดานการบริหาร และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน
คณะกรรมการกําหนดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดแยกสมรรถนะทั้ง 3 ดาน และแยกแตละ
ประเภท ซึ่งขาราชการ มธ. มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประเภทผูบริหาร และประเภททั่วไป ทางคณะกรรมการฯ ไดแยกตามประเภทของบุคลากร และพิจารณาวา

- 19 สมรรถนะทั้ง 3 ดาน แตละประเภทควรจะมีสมรรถนะในระดับเทาใด ซึ่งในการกําหนดระดับสมรรถนะจะ
กําหนดเปนชวงเพื่อใหเกิดความยืดหยุนคลองตัว เพราะในการกําหนดหากกําหนดเฉพาะขั้นต่ําไวไมไดกําหนด
เปนชวง เมื่อจะประเมินหนวยงานจะไมสามารถกําหนดนอกเหนือจากนั้นได จึงมีการเปดชองไว ในเรื่องของ
สมรรถนะหลัก หากอยูในประเภทวิชาการ จะมีสมรรถนะหลักทั้งหมด 4 ดาน จะกําหนดระดับสมรรถนะที่
ตองการไวในแตละตําแหนง เชน อาจารย จะกําหนดระดับสมรรถนะที่ตองการคือ ระดับ 2 หากตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยคือ ระดับ 2 – ระดับ 3 ในการกําหนดเปนชวงนั้นหนวยงานสามารถไปกําหนดไดตามความจําเปน
และเหมาะสมสําหรับบุคลากรแตละคน กรณีนี้ขออนุมัตใิ นหลักการวา ขอใหหนวยงานไปกําหนดเองไดวา
ขึ้นอยูกับอายุการทํางาน ประสบการณและความรู และวุฒิของแตละคน
2. ประธานกลาววา ในการประชุมคราวที่แลวไดหารือกันวา เปนการกําหนดเทากันทัง้ หมดถึง
ระดับ 4 บางคนก็ไมถึงระดับ 4 กรณีนี้พยายามที่จะลดลงมาวา ระดับใดตองไดสมรรถนะใด เทาใด บางคนระดับ
1-2 บางคนระดับ 2-3 บางคนระดับ 3-4 ซึ่งจะมีระดับที่แตกตางกันไป
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา กรณีทใี่ หกาํ หนดเองไดคอื สวนใด
4. ประธานกลาววา ใหกําหนดระดับสมรรถนะที่ตองการเองได หากพิจารณาเอกสาร
ประกอบการประชุมในหนา 1 ความเปนธรรมศาสตร อาจารยตองไดระดับ 2 แตศาสตราจารยตองไดระดับ 4-5
กรณีนี้เปนเรื่องทางเทคนิค ขอใหทดลองใชไปกอน และหากมีปญหาใหนํามาปรับแกอีกครั้งหนึ่ง
5. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา กรณีนี้เปนสมรรถนะที่กําหนดไวและใหหนวยงานไปเลือก
ตามความเห็นของหนวยงาน โดยมีระดับ 1-4 และภายใตระดับ 1 ก็จะมีรายละเอียดตาง ๆ สวนระดับก็เปนตามที่
กําหนด แตกรณีแบบฟอรมที่จะตองกําหนดและประเมินเรื่องตาง ๆ คณะจะกําหนดเอง หรือมหาวิทยาลัย
กําหนด หรือตองรอจากทาง สกอ. กําหนด
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา เคยขออนุมัติในหลักการไวแลววา ขอใหใชแบบของ
สกอ. เปนแนวทาง ซึ่งหนวยงานสามารถนําแบบประเมินของ สกอ. ไปปรับใหเหมาะสมกับหนวยงานไดอีกครั้ง
หนึ่ง
6. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรสอบถามวา ในกรณีที่เปนผูชวยศาสตราจารยตองไดระดับ 2-3
รองศาสตราจารย ตองไดระดับ 3-4 ศาสตราจารยตองไดระดับ 4-5 เปนความยืดหยุน ของแตละคณะที่จะ
กําหนดใชหรือไม และความยืดหยุนนี้กรณีผูชวยศาสตราจารย ตองเลือกเพียงตัวเลขเดียวจากระดับ 2 หรือ 3
ตองแจงอาจารยวา ขณะนี้หากจะประเมินผูช วยศาสตราจารย ระดับความเปนธรรมศาสตรของผูชวย
ศาสตราจารยตองไดระดับ 2 ไมใชแจงไปที่อาจารยวา ตองไดระดับ 2-3 หรือ ระดับ 3-4 หรือ ระดับ 4-5 ใช
หรือไม
ประธานกลาววา ขอสอบถามคือ ตองแจงเปนรายบุคคลใชหรือไม ผูชวยศาสตราจารยแตละ
คนอาจจะใชระดับไมเทากัน ประเด็นที่สองเมื่อแจงเปนรายบุคคลแลว จะแจงไดหรือไมวาใชระดับ 2- 3 หรือ
ตองแจงใหชัดเจนวาใชระดับใด กรณีหลังอาจจะตอบไดไมยากวา ตองกําหนดเพราะเปนไปไมไดวา จะใชระดับ
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7. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา เปนหลักยืดหยุน ขึ้นอยูกับตัวบุคคลที่จะประเมิน และ
กําหนดวาแตละบุคคลตองมีสมรรถนะใดบาง และกําหนดระดับที่ชดั เจนใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ในการ
กําหนดฐาน เชน ระดับ 2 หมายความวา เพิ่งบรรจุเขามาใหมหรือเพิ่งเลื่อนระดับขึ้นมาเปนผูชวยศาสตราจารย
ซึ่งยังไมคาดหวังวา จะไดระดับ 3 แตเมื่อทํางานนานขึ้นและมีประสบการณเพิ่มขึ้นก็สามารถกําหนดระดับสูง
ขึ้นไดขึ้นอยูกบั แตละบุคคล
ประธานกลาววา โดยหลักทั่วไปควรจะเทากัน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่พยายามกลาว
วา หากเปนผูชว ยศาสตราจารยใหมอาจจะใชระดับ 2 แตหากเปนผูชว ยศาสตราจารยที่มีประสบการณแลวอาจจะ
ใชระดับ 3 และหากเปนผูชวยศาสตราจารยที่มีประสบการณแลวจะใชระดับ 2 ไดหรือไม ซึ่งกรณีนจี้ ะเกิดความ
วุนวายภายในคณะ
8. คณบดีคณะแพทยศาสตรสอบถามวา หากคณะกําหนดไวที่ระดับ 2 หมายความวาระดับ 2
คือบุคลากรที่ผาน Minimum ในสมรรถนะตัวนั้น กรณีนี้หากเทียบกับเงินคือ มีสทิ ธิที่จะไดขนึ้ เงินเดือนใช
หรือไม หากระดับต่ํากวา 2 หมายความวา คะแนนต่ํากวา 60% กรณีนี้คือ ตัวเดียว แตโดยขอเท็จจริงแลวเขาใจอยู
แลววาตองเปนคะแนนรวม แตควรจะชี้แจงวา จะตองได 2 หากไดคะแนนเกินระดับ 2 จะเปนการพัฒนาขึ้น แต
หากต่ํากวาระดับ 2 เชน ไดระดับ 1 หมายความวาประเด็นนี้อาจจะเกี่ยวของกับเงินเดือนจะอยูในระดับที่ต่ํากวา
จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน ประเด็นที่สอง หากมีหลายสมรรถนะ บางตําแหนงที่มี 3-4 สมรรถนะ สมรรถนะ
ประจําตําแหนง กรณีนี้คณะกําหนดไดในน้ําหนักของแตละตําแหนง เชน งานบริหารบุคคลตองทําในเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากร และงานทะเบียน จะกําหนดน้ําหนักในสวนนีไ้ ดอีกวา สมรรถนะประจําตําแหนงอาจจะมี
5% อาจจะใหงานทะเบียน 2% และใหในสวนของการพัฒนาบุคลากร 3% กรณีนี้สามารถกําหนดไดโดยการตก
ลงกันหรือไม
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ตอบวา ในการกําหนดสมรรถนะกรณีนี้เปนการขออนุมัติใน
หลักการ ตามเอกสารประกอบการประชุมขอ 2 ใหผูบังคับบัญชาสามารถกําหนดระดับของสมรรถนะที่ตองการ
ได สําหรับบุคลากรแตละราย กรณีนี้หนวยงานตองพิจารณาวา แตละตําแหนงตองมีสมรรถนะประจําตําแหนง
งาน และจะประเมินตัวใดบาง รวมทั้งหนวยงานตองไปพิจารณาและกําหนดในรายละเอียด
9. ผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา จากการพิจารณาเห็นวา เมื่อนําไปปฏิบัติจริง
อาจจะเกิดความไมชัดเจนในเรื่องลําดับขั้นตาง ๆ ของระดับสมรรถนะที่ตองการใหแบงระดับตรงนี้ อาจจะตอง
มีเกณฑเหมือนกันวา ในระดับเดียวกันจะใหใชระดับ 2 หรือ 3 นาจะมีการกําหนดเกณฑวาจะพิจารณาในระดับ
2 หรือระดับ 3 เมื่อใด มิฉะนัน้ อาจจะขึ้นอยูก ับผูบริหารวา บุคคลใดจะใชระดับ 2 หรือระดับ 3 ซึ่งอาจจะมีเกณฑ
ที่ใชประจําคณะหรือกลุมของคณะ มีขอสังเกตวาในสมรรถนะตาง ๆ เชน ความเปนธรรมศาสตรตองมีการแบง
ระดับวา บุคคลใดมีความเปนธรรมศาสตรมากหรือนอยเปนประเด็นทีร่ ูสึกวา หากเปนธรรมศาสตรก็คือ ความ
เปนธรรมศาสตร ซึ่งอาจจะมีความลึกอยู แตการแบงระดับดวยความเปนชํานาญการแลวตองเปนธรรมศาสตร

- 21 มากกวาอาจารย ซึ่งบางครั้งไมแนใจวาจะวัดแบบนัน้ ไดหรือไม
ประธานกลาววา ขอสังเกตในประเด็นหลังขอใหทดลองใชไประยะหนึ่งกอน แตใน
ขอสังเกตแรกนาสนใจคือ หากเปนผูชวยศาสตราจารยดวยกันแลว คนหนึ่งใชระดับ 2 อีกคนหนึ่งระดับ 3 ให
คณะไปกําหนดเกณฑไดหรือไมวา บุคคลใดจะใชระดับ 2 หรือระดับ 3 แตกรณีทจี่ ะเกิดขึ้นคือ คณะอาจจะไมมี
เกณฑก็ได ขึ้นอยูกบั วาจะใหบุคคลใดระดับ 2 หรือระดับ 3 และเกิดขึน้ บอยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือ
เมื่อตางคณะระดับ 2 และระดับ 3 ก็อาจจะไมตรงกัน คําถามของผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตรคือ จะกําหนด
เกณฑใหไดหรือไม เชน หากเปนอาจารยไมเกิน 3 ป ใชระดับ 2 หากเปนอาจารย 3 ปขึ้นไป ใชระดับ 3 กรณีนี้
สอบถามผูอํานวยการกองการเจาหนาที่คงไมได ขอสอบถามคณบดีคณะตาง ๆ ไดหรือไม วา ตองการกําหนด
เกณฑเชนนัน้ หรือไม เพราะคณะพยาบาลศาสตรอาจจะตองการใหวางเกณฑให แตคณะอื่นอาจจะขอไป
พิจารณาเอง ซึง่ นาจะเปนดุลพินิจที่ดกี วา
10. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ควรใหทางคณะตาง ๆ พิจารณาในเรื่องนี้เอง เพราะแตละ
คณะควรที่จะแบงและใหคณะเปนผูตัดสินใจในสวนนัน้
ประธานกลาววา ขอรับขอสังเกตของผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตรวา อยางไรก็ตาม
ขอใหทางคณะตาง ๆ มีเกณฑของคณะ และเกณฑนี้ตองคงเสนคงวา เชน เปนอาจารย 3 ป ใชระดับ 2 เปน
อาจารย 3 ปขนึ้ ไปใชระดับ 3 ซึ่งตองเปนเหมือนกันทุกคน ไมใชกําหนดเกณฑและไมเปนไปตามเกณฑ หรือไม
มีเกณฑนั้นไมได ขอใหไปกําหนดเกณฑแลวหากมีปญหาใหนํามาปรับแกอีกครั้งหนึง่

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดกรอบของระดับสมรรถนะสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่อง การรองเรียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของอาจารย
ประธานแถลงวา สืบเนื่องจากคณะนิติราษฎร : นิติศาสตรเพื่อราษฎร ไดจัดอภิปรายเรื่อง
สถาบันกษัตริย รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ณ หอง LT 1 คณะนิติศาสตร โดยมีผู
รวมอภิปราย จํานวน 4 คน
ในการนี้มีผูรองเรียนและขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบสวนทางวินัยอาจารยประจําคณะ
ศิลปศาสตรคนหนึ่ง ในฐานที่ไดอภิปรายพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริยในลักษณะที่ไมเหมาะสม
ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดทําการตรวจสอบแลว พบวามีการจัดอภิปรายในวันดังกลาว และ
การอภิปรายของอาจารยคนดังกลาว ก็มีเนือ้ หาในเชิงวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย แมอาจจะพิจารณาวา
เปนการวิจารณดว ยเหตุผลในทางหลักการเชิงสรางสรรคได แตก็อาจจะสงผลกระทบในทางเสียหายตอสถาบัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 22 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
(1) การจัดงานในลักษณะดังกลาว ขอใหกาํ หนดเปนหลักการวา เฉพาะผูมีอํานาจอนุมัติใช
สถานที่เทานั้นที่จะเปนผูอนุมัติ สวนกรณีอื่นขอมอบหมายใหคณบดีคณะตาง ๆ นําไปพิจารณา
(2) หากเปนเรือ่ งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยทกี่ ระทบความรูสึกของประชาชน ขอให
ระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติจัดงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารวิชาการ
5.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรไดเสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยกําหนดใหมผี ลบังคับใชกับนักศึกษา
ตั้งแตรุนปการศึกษา 2554 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรดังกลาวแลวขอเสนอขอมูลและ
ความเห็น ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ผาน
ความเห็นชอบจากการเวียนมติคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554
2. เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ฉบับเดิม มีแผนการศึกษา
ที่ไมรองรับกับการรับนักศึกษาทุนผูชว ยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสกว. และคณะ
ประสงคจะรับนักศึกษาทุนดังกลาวเขาศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดังนั้นในระหวางที่รอการ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะจึงรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี ไปพลางกอน จากนัน้ จึงจะขออนุมัติโอนนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ตอไป คณะจึงขอใหหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมมผี ลบังคับใชกับ
นักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา 2554 ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับการรับนักศึกษาที่ไดรับทุนผูชวยวิจัย คปก.
3. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
3.1 เพิ่มแผนการศึกษา แบบ 2.2 แผนการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ รับผูเขาศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต) โดยผูเขาศึกษา
ตองสําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และมีผลการเรียนดีอยูใ นระดับเกียรตินยิ ม หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 หรือเทียบเทา
3.2 ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมของแผนการศึกษา แบบ 2.1รับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จาก 49 หนวยกิต เปน 48 หนวยกิต
3.3 ปรับปรุงรายวิชาตางๆ ไดแก เพิ่มหนวยกิตวิชาบังคับ วศ. 810 วิธีวิจัย จาก 1 หนวยกิต

- 23 เปน 2 หนวยกิต ตัดวิชาบังคับ วศ. 830 สัมมนาทางวิศวกรรมศาสตร 2 (1 หนวยกิต) และ วศ. 840 สัมมนาทาง
วิศวกรรมศาสตร 3 (1 หนวยกิต) ปด/ตัดวิชาวิชาเลือก ซึ่งเปนวิชาหัวขอคัดสรรทางดานตาง ๆ (Selected Topics)
จํานวน 26 วิชา และเปดวิชาใหม จํานวน 22 วิชา
3.4 ยกเลิกเงือ่ นไขเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติที่กําหนดใหนักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติ
ใหผานภายในเวลา 2 ปการศึกษา นับตั้งแตเริ่มจดทะเบียนเปนนักศึกษาของหลักสูตร
3.5 เพิ่มเติมเรื่องการทําวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษได
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
มีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ขอกําหนดตางๆ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ตามที่สกอ. กําหนดไว
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาหลักสูตรฉบับเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม พบวา
ในหมวดวิชาตาง ๆ มีการเปดวิชาเลือกมากถึงหมวดละประมาณ 21-25 วิชา ยกเวนหมวดวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร และหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟา อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนกั ศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.2 สามารถ
เลือกศึกษารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาที่เปดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตรไดดว ย ขณะที่
โครงสรางหลักสูตรกําหนดใหนกั ศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 ศึกษาวิชาเลือกเพียง 3 วิชา (9 หนวยกิต) และ
แผนการศึกษา แบบ 2.2 ศึกษาวิชาเลือก 7 วิชา (21 หนวยกิต) และคณะกําหนดจํานวนรับนักศึกษาไวประมาณ
35 คนตอป ดังนั้น หากคณะไมสามารถเปดสอนรายวิชาเลือกตามที่กําหนดไวในหลักสูตรได แตนกั ศึกษามี
ความตองการเรียนวิชาเหลานั้น นักศึกษาก็อาจมีขอรองเรียน จึงเห็นควรใหคณะพิจารณาปรับลดวิชาเลือกให
นอยลง โดยอาจยุบรวมวิชาทีม่ ีเนื้อหาใกลเคียงกันเขาดวยกัน อีกทั้งคณะควรสํารวจวา มีวิชาใดบางในหลักสูตร
ฉบับเดิมที่คณะไมเคยเปดสอนเลย ขอใหคณะพิจารณาปดวิชาดังกลาว เพื่อมิใหหลักสูตรมีรายวิชาเลือกมาก
เกินไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ในเรือ่ งของวิชาเลือกที่มีหลากหลายมีความเปนมาคือ
เดิมเปนหลักสูตรปริญญาเอกของแตละสาขา จึงมีอยู 5 หลักสูตรคือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี ตอมาไดยุบรวมเปนหลักสูตรเดียวคือ ปรัชญา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยในหลักสูตรนี้ไดแยกสาขาเอง ซึ่งเปนที่มาของการมีวิชาเลือกมาก ขึ้นอยูกบั
นักศึกษาจะมีความสามารถพิเศษในดานใด เพราะฉะนัน้ การยุบวิชาเลือกตาง ๆ คงจะสงผลกระทบในการเลือ
สาขาวิชายอยของนักศึกษา นอกจากนี้การที่ยุบรวมกันเพราะเงื่อนไขจํานวนอาจารยที่ควบคุมตามขอกําหนด

- 24 ของ สกอ. ตองมีอาจารยอยางนอย 5 คน ในการดูแลหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร หากมี 5 สาขา ก็จะใชอาจารย
จํานวนมาก จึงมีการปรับเหลือเพียงหลักสูตรเดียวคือ วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
2. ผูแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในแผนแบบ 2.2 การรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรี จะมีนกั ศึกษาที่จบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่นที่เกี่ยวของ ในสวน
ของบัณฑิตที่ไมไดจบวิศวกรรมศาสตร การที่จะเขาสูแผน 2.2 อาจจะไมมีพื้นฐานทางทางวิศวกรรมศาสตร ใน
หลักสูตรนี้จะมีการปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาทีจ่ บปริญญาตรีหรือเขาสูการเรียน Coursework ที่เหมือนกัน
ทั้งหมด
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา จะมีนักศึกษาในสายวิทยาศาสตรที่จะสามารถเรียนได
หรือทางดาน Biomedical Engineering ที่ทํารวมกับคณะแพทยศาสตรและคณะสหเวชศาสตรก็สามารถเรียนได
จะมีวิชาที่ Breeding เรียนรวมกัน หากจบวิศวกรรมศาสตรก็ตองไปเรียน Anatomy หากจบพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีก็มาเรียนพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร
3. ประธานกลาววา ประเด็นแรกไดรับฟงจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ก็มีเหตุผลอยูใน
เรื่องการรวมหลักสูตรเขาดวยกัน และการเปดวิชาเลือกทีห่ ลากหลายกับการเปดจริง เขาใจวาเปนคนละเรื่องกัน
คณะจํานวนมากไมไดเปดในทุกวิชาของวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะหารือกับทางคณะเปนหลักวา ตองการเรียน
วิชาใด คงไมตอ งมีการแกไขหลักสูตร แตขอกําหนดเปนหลักการวา ใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรรับฟง
ความเห็นของนักศึกษาวา ตองการเรียนวิชาใด และพยายามเปดวิชาเลือกใหมาก สําหรับหลักสูตรนี้มีนักศึกษา
เรียนหรือไม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา มีนักศึกษาจบไปแลวหลายคน ปละประมาณ 10 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมอบหมายใหคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยตอไป

5.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะรัฐศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยคณะรัฐศาสตรไดเสนอขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชื่อหลักสูตรฉบับเดิม) โดย
กําหนดใหมีผลบังคับใชกับนักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา 2554 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองทั้ง
2 หลักสูตรดังกลาวแลว ขอเสนอขอมูลสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงและความเห็นดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงดังนี้
1.1 ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษ เพือ่ ใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตรและ

- 25 ชื่อปริญญาภาษาไทย และเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อหลักสูตร จาก Master of Arts Program in Political Science
เปน Master of Political Science Program
ชื่อปริญญา
จาก ชื่อเต็ม : Master of Arts (Political Science)
ชื่อยอ : M.A. (Political Science)
เปน ชื่อเต็ม : Master of Political Science
ชื่อยอ : M.Pol.Sc.
1.2 ปรับแกปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ยกเลิกการสอบประมวลความรูขอเขียน สําหรับหลักสูตร แผน ก. แบบ ก 2 เพื่อใหนักศึกษามีเวลาในการศึกษา
คนควาขอมูลในการทําวิทยานิพนธ
1.3 เปดโอกาสใหนักศึกษาแผน ก. แบบ ก2 สามารถโอนไปศึกษาตอหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร โดยกําหนดเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 และศึกษารายวิชาบังคับรวม วิชาบังคับเฉพาะ
สาขาวิชาเลือกในสาขาครบ 27 หนวยกิต
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.25
(3) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS
เทียบเทาไมนอ ยกวา 500 คะแนน
1.4 ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จาก 42 หนวยกิต เปน 39 หนวยกิต
โดยปรับลดจํานวนหนวยวิชาเลือกลง แตเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับรวม จาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
สําหรับหลักสูตรแผน ข มีการเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาการคนควาอิสระ จาก 3 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มีสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงดังนี้
2.1 ปรับชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ภาษาไทย เพื่อใหสอดคลองกับชื่อหลักสูตร
และชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ และเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อหลักสูตร จาก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เปน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ชื่อปริญญา
จาก ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อยอ : ร.ด.
เปน ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร)
ชื่อยอ : ปร.ด. (รัฐศาสตร)

- 26 2.2 ปรับแกปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหมีความสอดคลองตอ
สถานการณปจ จุบัน ปรับแกคุณสมบัติของผูเขาศึกษา โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ผูเขาศึกษาทีส่ ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และกลุมที่ 2 ผูเขาศึกษาที่กาํ ลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.3 เปดแผนการเรียน แบบ 2.2 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (โครงการปกติ) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แผน ก แบบ ก2 สามารถโอนมาศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
2.4 เพิ่มจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 จาก 60 หนวยกิต เปน 63 หนวยกิต
พรอมทั้งปรับโครงสรางของหลักสูตร แผนการศึกษาแบบ 2.1 จากเดิม ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
โดยมิไดกําหนดเปนวิชาบังคับและวิชาเลือก และทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต เปลี่ยนเปน ศึกษารายวิชา
27 หนวยกิต ประกอบดวย วิชาบังคับ 15 หนวยกิต วิชาเลือกในสาขา 6 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต
วิชาเลือก 3 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
ข ความเห็น 1. เนื่องจากในการเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/สาขาอื่น ๆ ให สกอ. พิจารณา
รับทราบ/ใหความเห็นชอบ สกอ. ไดเคยทักทวงใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรให
สอดคลองกับจํานวนรับนักศึกษา และภาระงานในการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
กลาวคือ สัดสวนอาจารย 1 คน : นักศึกษา 15 คน จากการพิจารณาทั้ง 2 หลักสูตรดังกลาว พบวามีการกําหนด
จํานวนรับในหลักสูตรระดับปริญญาโท 90 คน และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 10 คน รวมทั้งหมดเปน 100 คน
โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกชุดเดียวกัน จํานวน 5 คน สัดสวนของอาจารย :
นักศึกษา เทากับ 1:20 ซึ่งไมสอดคลองกับเกณฑฯ ของ สกอ. และฝายวิชาการไดมีหนังสือแจงใหคณะฯ เพิ่ม
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรอีก 2 คน เปน 7 คน เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนรับนักศึกษาและเกณฑของ
สกอ. แตคณะฯ ไดขอยืนยันตามที่เสนอมา
2. ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ไดกําหนด
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้
2.1 แผนการศึกษา แบบ 2.1 (รับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) มีจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต ประกอบดวย การศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต และทํา
วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
2.2 แผนการศึกษาแบบ 2.2 (รับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) มีจํานวน
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต ประกอบดวย การศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และทํา
วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
จากการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร พบวามีการกําหนดจํานวนรวม
ตลอดหลักสูตรสูงกวาที่เกณฑฯ กําหนดไวคอนขางมาก กลาวคือ แผนการศึกษา แบบ 2.1 มีจํานวนหนวย
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หนวยกิตรวม 102 หนวยกิต (ศึกษารายวิชา 54 หนวยกิต ทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต) ซึ่งก็เปนเรื่องที่สามารถ
กระทําไดและไมขัดกับเกณฑฯ แตอยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ไมเคยตั้งขอสังเกตวา การกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกศึกษารายวิชาจํานวนมากนัน้
อาจจะสงผลใหนักศึกษาตองใชระยะเวลาในการศึกษารายวิชาคอนขางมาก และมีเวลาสําหรับการศึกษาคนกวา
งานวิจยั นอย อีกทั้งยังอาจทําใหมีอัตราสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาจํานวนลดลงดวย จึงเห็นควรใหคณะฯ
พิจารณาปรับลดจํานวนหนวยกิตการศึกษารายวิชาของทั้ง 2 แผนการศึกษาเพื่อใหหลักสูตรมีความยืดหยุนและ
กระชับมากขึน้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ขณะนี้กําลังมีการรับอาจารยเพิ่มจํานวน 2 คน และในกรณี
เรื่องวิชาในหลักสูตรที่มีจํานวนมาก เพราะตองการใหนกั ศึกษาจบออกไปแลวมีคณ
ุ ภาพ และนาจะบริหาร
จัดการได
2. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในเรื่องระยะเวลาการศึกษา บางครั้งมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองมีการศึกษามากกวาเกณฑท่กี ําหนดไว ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว 5 ป แตทาง สกอ. ได
เพิ่มใหเปน 6 ป เทาที่ผานมามีปญหาดานนีห้ รือไม ในเรื่องระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก
คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ขณะนี้เทาที่มีบัณฑิตจบการศึกษาก็จบไดตามเกณฑที่กําหนด
คือ 5 ป แตหากไมจบการศึกษาก็จะถูก Retire

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะรัฐศาสตร และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยตอไป

5.3 เรื่อง พิจารณาโครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเขาศึกษาใน
มธ.
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแถลงวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ความโดดเดนทางดานกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานจิตอาสาและประชาธิปไตย เพื่อใหนักเรียนที่
ทํากิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยไดเขามาเปนนักกิจกรรมในมหาวิทาลัยธรรมศาสตรใหมากขึ้น ซึ่งจะ
เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนการกระตุนให
โรงเรียนตาง ๆ ไดสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยใหมากขึน้ ทั้งยังจะเปนตัวอยาง
แนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตอไปในการรับนักเรียนที่ทํากิจกรรมใหเขามาเรียนมากขึน้ ฝายการ

- 28 นักศึกษาและฝายวิชาการจึงไดจัดใหมีโครงการ “รับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ขึ้น โดยมีจํานวนรับรอยละหนึ่งของจํานวนที่รับนักศึกษาใหมในแตละป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนกั เรียนทีท่ ํากิจกรรมในดานจิตอาสาและประชาธิปไตยมีโอกาสเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกิจกรรมนักศึกษาดานจิตอาสาและประชาธิปไตยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. เพื่อเปนตัวอยางแนวทางใหแกสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตอไปในการรับนักเรียนทีท่ ํา
กิจกรรมใหเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษาใหมากขึน้
4. เพื่อกระตุน ใหโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยให
มากขึ้น
จํานวนรับนักศึกษา รอยละหนึ่ง ของจํานวนนักศึกษาทีแ่ ตละคณะรับเขาในแตละปการศึกษา
รวมทั้งหมดทุกคณะประมาณ 56 คน (หมายเหตุ : โครงการสงเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลางรับ 17 คน,
โครงการนักศึกษาพิการรับ 50 คน, โครงการผูมีความสามารถดีเดนทางดานกีฬารับปละ 112 คน, โครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองรับ 56 คน และโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทรับรอยละ 6 ของจํานวนที่รับ
นักศึกษาในแตละป)
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เปนนักเรียนที่ทํากิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอก
โรงเรียน อยางนอยขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้
(1) ทํากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เปนโรงเรียนในสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนทางเลือก โดยมีตําแหนงตาง ๆ ในกิจกรรมของโรงเรียน
ไดแก ประธานนักเรียน และกรรมการสภานักเรียน หรือตําแหนงอืน่ ใด ทั้งนี้โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน
(2) ทํากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่เปนภาครัฐ ไดแก การเปนสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย หรือเปนสมาชิกสภา
เยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีหนังสือรับรอง
(3) หรือทํากิจกรรมดานจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่เปนภาคเอกชน หรือ
องคกรเอกชน ทั้งนี้เฉพาะองคกรที่มหาวิทยาลัยไดประกาศรับรองไวเทานั้น
2. เปนผูกําลังศึกษาอยูใ นชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแตชั้น ม.4 ถึง
ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00
3. มีคะแนน GAT และ PAT ถึงเกณฑทกี่ าํ หนด
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5. ผูสมัครจะตองไมสมัครโครงการพิเศษโครงการอื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิธีการคัดเลือก
1. ผูสมัครทุกคนตองเขียนรายงานในหัวขอ “กิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยที่เคยทํามา
กิจกรรมใดทีน่ ักเรียนคิดวาเปนประโยชนมากที่สุด”
2. คณะกรรมการจะคัดเลือกจากรายงานใหเหลือ 200 คน
3. ผูผานการคัดเลือกในรอบแรก 200 คน จะตองมาเขาคายเพื่อทํากิจกรรมคัดเลือกใหเหลือ 56
คน โดยจะพิจารณาตัดสินจากเกณฑสามประการ คือ
(1) ทักษะความสามารถในการทํากิจกรรม
(2) การมีจิตอาสาในการทําประโยชนเพือ่ ผูอื่นและเพื่อสังคม
(3) การเปนพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ที่เคารพสิทธิผูอื่น เคารพกติกา และ
รับผิดชอบตอสังคม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรสอบถามวา กรณีนี้จะวัดผลวิธีการคัดเลือกทั้ง 3 ขอไดอยางไร
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาตอบวา หลักเกณฑและวิธีการในการวัดผล เปนเรือ่ งที่สําคัญ
ตองมีรูปแบบและวิธีการในการวัดผลที่เหมาะสม การวัดผลในความเปนพลเมืองมีวิธีการในการวัดไดวา เคารพ
เพียงใด แตรูปแบบกิจกรรมที่ใชหรือเกณฑตองมีความเหมาะสมและไดผลจริง จากที่ไดคิดไวจะเปนรูปแบบ
ของการเขาคาย ใหทํากิจกรรมจริงและมีผูพิจารณาใหคะแนนในการวัดผล รายละเอียดยังไมไดกําหนดชัดเจน
แตมีหลักการตามนี้ และเปนหนาที่ของฝายการนักศึกษาที่ตองไปออกแบบหลักเกณฑใหเหมาะสมตอไป และ
จะแจงใหที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะในการคัดเลือกจริงตองมีอาจารยของแตละคณะมารวมดวย
2. ประธานกลาววา โครงการนี้กวาจะดําเนินการยังเหลือเวลาอีกนาน ขอใหรองอธิการบดีฝาย
การนักศึกษานําเรื่องเกณฑตาง ๆ เสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษานําขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาและเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
6.1 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดการดาน
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ....

- 30 ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจแถลงวา สืบเนื่องจากมีการกอตั้ง
สํานักทรัพยสนิ ทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งในระเบียบฯ จะกลาวถึงการบริหารจัดการของสํานักฯ และ
โครงสรางการบริหารเปนหลัก แตในการปฏิบัติงานจริงเห็นวาจําเปนตองมีหลักการในการบริหารจัดการเรื่อง
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จึงมีการศึกษาที่จะทําระเบียบฯ ที่นําเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ มา
หลายป ตั้งแตสมัยผูบริหาร 2- 3 ชุดที่ผานมา จากนัน้ รองศาสตราจารย ดร.สมชาย วิริยะยุทธกร ซึ่งเปนอดีต
ผูรักษาราชการในตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจจนมาถึงสมัยตนเองได
นํารายละเอียดมาพิจารณาและมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยรางระเบียบการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีทั้งหมด 3 หมวด 38 ขอ คือ
หมวดที่ 1 การจัดการทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1.1) แบงเปน 5 สวน ตามประเภทของทรัพยสินปญญาที่สําคัญ ที่นาจะเกี่ยวของกับ
มหาวิทยาลัย เชน สวนที่หนึง่ เรื่องอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร สวนที่สอง เรื่องลิขสิทธิ์ สวนที่สาม เรื่องการ
ออกแบบผังภูมิวงจรรวม สวนที่สี่ เรื่องเครื่องหมายการคา สวนที่หา เรื่องอื่น ๆ
(1.2) ผูประดิษฐ หรือผูออกแบบผลิตภัณฑ หรือผูสรางสรรคงาน จะตองทราบวา การทําสิ่งใด
ใน มธ. ทุกเรื่องจําเปนตองใหมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการรับเปนเจาของสิทธิและโอนสิทธิ และเปนผูไปขอจด
แจงอนุสิทธิบตั ร หรือสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยตองขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตองนําไปจด
แจงสิทธิบัตร โดยหลักคือ สองกรณีนี้ และจะเขียนไววา อาจารยทุกคน นักวิจัย หรือบุคลากรทั้งหมดทําเรื่องใด
ก็ตาม จะตองใหมหาวิทยาลัยรับทราบ สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจจะมีหนาทีใ่ นการขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีบางกรณีที่เขียนไวชดั เจนในสัญญาวา มหาวิทยาลัยจะตองจดสิทธิบัตร ซึ่งเปน
การจดตามสัญญาอยูแลว
(1.3) กรณีที่ไปทํารวมกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก ระเบียบจะเขียนไววา ให
ขึ้นอยูกับสัญญานั้น ๆ วาเขียนไวอยางไร เรื่องนี้เปนประเด็นซึ่งหากจะพิจารณาในแง Sensitive อาจจะทําให
อาจารยเห็นวา เปนการยากลําบากขึ้นหรือไมในการที่จะไปหาทุน ซึ่งไมไดบังคับและในระเบียบไมไดเขียนวา
อาจารยตองแจงมหาวิทยาลัยทุกเรื่องในการหาทุนหรือทําสัญญา แตตองการใหอาจารย Recognize ตัวเองวา การ
ที่จะไปเจรจาหรือทําสัญญาควรจะตองกลาวถึงหรือนึกถึงมหาวิทยาลัยดวยวา มหาวิทยาลัยควรจะมี
สวนรวมกับสิง่ ที่อาจารยทําในเรื่องนั้น ในการไปตกลงกับหนวยงานภายนอก ในเรื่องของอนุสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์จะเขียนในลักษณะคลาย ๆ กันคือ เปดโอกาสหรือเปดชองไววา ระเบียบเขียนไวอยางไร ใหเปนไป
ตามนั้น สัญญาเขียนวาอยางไรก็ใหเปนไปตามนั้น สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจมีหนาที่ทํา
ตามสัญญาที่เคยทําไวเทานัน้ ขอยืนยันวาจะไมมีผลกระทบกับสิ่งที่อาจารยรับดําเนินการกอนหนานี้ หมายความ
วา เคยตกลงวาไปทํารวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติเปน
เจาของลิขสิทธิ์ ซึ่งกรณีนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกย็ งั เปนเจาของลิขสิทธิ์อยู

- 31 (1.4) ผูสรางสรรคงาน หนวยงาน จะตองไมเปดเผยสาระสําคัญ กอนการขอรับสิทธิบัตร
(1.5) สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจจะตองทําฐานขอมูลผลงานที่มีลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ไมจําเปนจะตองจดแจงลิขสิทธิ์กับกรมทรัพยสินทางปญญาก็ได
หมวดที่ 2 การรับโอนสิทธิ และการดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2.1) ถาเปนสิง่ ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑทที่ ําภายในมหาวิทยาลัย หรือรับทุนวิจยั
จากคณะ มหาวิทยาลัย หรืองบประมาณแผนดิน จะตองโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรใหมหาวิทยาลัย
(2.2) บุคลากรภายนอกสามารถโอนสิทธิการขอรับสิทธิบัตรใหมหาวิทยาลัยได
(2.3) บุคลากรภายนอกสามารถจางใหสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐได
(2.4) เมื่อมีการเจรจาธุรกิจ และมีผลประโยชนเกิดขึ้น สามารถหักคาใชจายบางประเภทได
กอนจัดสรรผลประโยชน (หักครั้งเดียวหรือเปนงวด ๆ ก็ได)
(2.5) การจัดสรรผลประโยชน จัดสรรใหแก
2.5.1 ผูสรางสรรคงานไมนอยกวา 50% กรณีนี้หลังจากทีจ่ ดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรแลวนําไปขาย โดยใชประโยชนจากสิทธิบัตรตาง ๆ อาจารยจะไดผลประโยชนในฐานะผูสรางสรรค
งาน และไดผลไมนอยกวารอยละ 50
2.5.2 หนวยงานระดับคณะ 0-25% กรณีนี้ขนึ้ อยูกับงานแตละงาน คณะมีสวนเกีย่ วของ
มากนอยเพียงใด
2.5.3 หนวยวิจยั ศูนยวิจยั ระดับมหาวิทยาลัย 0-10% นี้หากอาจารยมีผสู รางสรรค
งานหลายคนก็จะแบงกันอยูในสัดสวนที่ผูสรางสรรคผลงานจะไดรับ คณะอาจจะมีหนวยวิจยั ของคณะ หรือมี
ภาควิชา คณะก็มีสิทธิที่จะแบงใหภาควิชาเทาใดก็ไดในสัดสวนที่กําหนด คณะกรรมการบริหารจะเปน
ผูพิจารณาตามหลักการนี้ และหนวยวิจยั ระดับตาง ๆ ไดทาํ รองรับไวสําหรับ Excellence Center ในอนาคต
อาจารยหนึ่งคนอาจจะอยูกับคณะ หรือ Excellence Center ก็ได
2.5.4 สวนที่เหลือเปนรายไดของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
กรณีนี้ไดสรุปไวเปนประเด็นหลักเพื่อตองการใหอาจารยหรือบุคลากรไดรับทราบ เพราะกอนหนานี้มีการสราง
ทรัพยสินทางปญญาจํานวนมาก และปญหาคือ สรางเสร็จแลวไมทราบวาจะใหบุคคลใดจด และจดแลวจะเกิด
ประโยชนใด เมื่อหนวยงานภายนอกสอบถามก็ไมสามารถใหคําตอบได
2.6 รายละเอียดตาง ๆ ของประเภทของสิ่งประดิษฐ ประเภทของทุนวิจยั ที่เปนที่มาของ
สิ่งประดิษฐ การจัดสรรผลประโยชนในแตละประเภท อาจจะมีการพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป หรืออาจทําเปน
ประกาศของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจภายหลัง
อยางไรก็ตามกรณีนี้เปนการกําหนดแบบกวาง ๆ เพราะโดยขอเท็จจริงแลวสิ่งประดิษฐมเี ปน

- 32 จํานวนมาก และแหลงทุนก็มีหลายประเภท เพราะฉะนัน้ กรรมการบริหารหรือกรรมการอํานวยการจะมีหนาที่
ในการกําหนดรายละเอียดตอไป และถือวาเปนระเบียบฯ แรกของ มธ. ที่จะกลาวถึงเรื่องทรัพยสินทางปญญา
และลงรายละเอียดคอนขางชัดเจน อาจารยสามารถที่จะรับทราบและนําไปเปนพื้นฐานในการดําเนินการตอไป
ได กรณีอนื่ จะมีการทําประกาศติดตามออกมา
หมวดที่ 3 หมวดเฉพาะกาล
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือในระหวางที่ยังมิไดมีประกาศหลักเกณฑใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสนิ ทางปญญาตามระเบียบนี้ ใหสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
เสนอความเห็นตออธิการบดี เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามความเหมาะสม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ขอใหการอภิปรายครั้งนี้เปนการอภิปรายทั่วไป หลังจากนั้นตองการใหเปด
ระยะเวลาชวงหนึ่ง เพราะไมใชเรื่องเรงดวน ขอใหคณบดีคณะตาง ๆ ไปพิจารณารายละเอียดตาง ๆ วาเปน
อยางไร เพราะมีเรื่องสัดสวนเปอรเซ็นต เรื่องการเปนเจาของผลงาน ซึ่งเปนเรื่องทางเทคนิค และตองอาศัยการ
พิจารณาที่คอนขางละเอียด
2. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ กลาววา กอนหนานี้ไดสง
เรื่องไปที่คณะตาง ๆ แตมีการใหความคิดเห็นกลับมานอยมาก และในการจัดสัมมนาวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ก็
จะมีการหารือในเรื่องนี้ โดยจะเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานนี้มารวมเสวนา และเห็นดวยวาไมควรรีบเรงสรุปในการ
ประชุมครั้งนี้ อาจจะเสนอในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแลวจึงตอบขอสอบถามอีกครั้งก็ได
3. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ขอใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน
ในเอกสารประกอบการประชุมหนา 12-13 ขอ 36 ผลประโยชนสว นที่เหลือจากการจัดสรรใหผูที่เกีย่ วของคือ
ใหกับเจาของผลงาน คณะ และศูนยวจิ ัย ใหเปนรายไดของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ ซึ่ง
หากคํานวณแลว สมมติให Minimum กับเจาของ 50% ใหคณะ 25% และใหศูนยวิจยั 10% ที่เหลือคือ 15%
ใหกับสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจเห็นวาคอนขางสูงมาก เพราะสํานักทรัพยสนิ ทางปญญา
และบมเพาะวิสาหกิจไดหักคาใชจายในสวนของผลประโยชนไปแลวกอนหนานี้ และประเด็นที่เขียนไว
วาใหเปนไปตามประกาศของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ หรือตามมติของคณะ
กรรมการบริหาร กรณีนี้คอนขางที่จะไมเห็นดวย เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องใหญควรที่จะใหคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาในเรื่องสัดสวน
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เมื่อพิจารณาแลวไมเขาใจวา เรื่อง
ลิขสิทธิ์ หากทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนแลวจะเปนของมหาวิทยาลัยหรือไม ประเด็นที่สองเรื่อง บท
เฉพาะกาล เมือ่ พิจารณาแลวไมนาเกีย่ วของ เพราะเขียนวา หากเรื่องใดที่ไมไดกําหนดไวใหขึ้นอยูก ับอธิการบดี

- 33 และผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจเปนผูก าํ หนด เห็นวาไมใชเรื่องของบท
เฉพาะกาล
5. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา มีความเห็นคลายกับรองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการและวิจยั ในเรื่องสัดสวนซึ่งไดกลาวไปแลว ประเด็นทีส่ อง ขอ 33.4 ที่เขียนวา ใหหนวยงานระดับ
คณะที่ไดรับจัดสรรผลประโยชน กรณีนี้อาจจะเปนเรื่องเทคนิคของการเขียน เพราะหากใชคําวา หนวยงาน
ระดับคณะที่ไดรับจัดสรรผลประโยชน จะไมมี สํานัก/สถาบัน ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยอยูใ นสวนนั้น
เห็นวา หากเขียนวาใหหนวยงานระดับคณะตามขอ 33.2 จะครอบคลุมในเรื่องของสถาบันที่ดูแลเรื่องการวิจัย
ดวย ตองการใหพิจารณาใหครอบคลุมสวนของสถาบันวิจัยดวย
6. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา เรื่องคาใชจายในการจดสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ทั้งหมด บุคคลใดจะเปนผูรับผิดชอบ และเรือ่ งการแบงปนผลประโยชนขอ 33.2 และขอ 33.3 นาจะ
แบงปนในระดับที่เทาเทียมกัน เหตุใดขอ 33.2 ไดสูงสุดเพียง 25% และขอ 33.3 ไดเพียง 10% เทานั้น
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีอีก
รูปแบบหนึ่งคือ ดําเนินการเองโดยที่ไมตองแจงสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ และไมตองแจง
คณะ แตผานคณะออกไปที่กรมทรัพยสินทางปญญา ลักษณะเชนนี้ตองเขามารวมดวยหรือไม
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา เรื่องสัดสวนเปนเรื่องที่
เขียนไวกวาง ๆ รวมกันแลวเหลือ 15% ไมไดหมายความวา รวมกันทุกรายการแลวเหลือ 15% ตามที่ไดกลาวไป
วา สิ่งประดิษฐมีหลายประเภท ดําเนินการเอง ใชเงินตัวเอง มหาวิทยาลัยอาจจะใหเปอรเซนตมากขึ้น หรือคณะ
ไมมีสวนเกี่ยวของก็ให 5% - 15% ผูสรางสรรคอาจจะได 80% - 90% สวนควรจะเหลือเทาใด คณะกรรมการ
บริหารคิดหลักเกณฑและนําไป Approve ที่คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งอาจจะไมใช 15% เพราะคิดไวอยางต่ํา
วา 50% แตตองการใหถึง 70% หรือ 80% สําหรับผูสรางสรรคผลงาน ซึ่งเปนตัวเลขที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
เพราะหากไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. ก็จะตองไปพิจารณาวา งบคลังจะใหเทาใด งบกองทุนวิจัย
จะใหเทาใด งบคณะและงบสวนตัวควรจะใหเทาใด หรือหากไปทํารวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
และมีการโอนมา และอาจารยโอนสิทธิใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนําหลักการนี้ไปคิดเงินผลประโยชนที่เกิด
ขึ้นกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ เชน มีอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรสอบถามวา มหาวิทยาลัยจะรับ
หรือไม ซึ่งอาจารยแจงวา ไมรับ และอาจารยไดมาปรึกษากับทางสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ ซึ่งไดแจงไปวา อาจารยควรจะรับไว เทาใดก็ได และไดพยายามแจงวา จะไมบีบบังคับวา จะขอเทาใด
เพราะเปนเรื่องที่ผานมาแลว มีสัญญาแลว การไปเรียกรองขณะนีไ้ มเกิดประโยชนใด ๆ แตหากสอบถามวาจะรับ
หรือไม ในฐานะที่เปนอาจารย มธ. ตองรับไว สมมติให 5% เมื่อเขาระเบียบฯ นี้ ใน 5% ก็จะใหอาจารยอยางนอย
80% คณะอาจจะได 5% และที่เหลือก็ใหสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ จะใชระเบียบนี้พื่อที่จะ
ไปบริหารจัดการในทุกกรณีได แตรายละเอียดจะมีอีกมาก แตหากสอบถามวาเหตุใดศูนยวิจัยระดับคณะ ระดับ

- 34 มหาวิทยาลัยจึงไดนอย เนื่องจากอาจารยหนึ่งคนอยูทั้งสองหนวยงาน ซึ่งไมไดอยูเฉพาะศูนยวจิ ัย แตจะมี
ตนสังกัด เพราะฉะนัน้ ในระดับศูนยวิจยั หากแจงวาทําในนามของศูนยวิจยั ในสวนของคณะก็อาจจะไดนอย
หรือประมาณ 10% แตตวั เลขสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยคณะกรรมการฯ ชวยกันคิด และตนเองนําเสนอวา
ควรจะเปนเทาใด กรณีนี้เปนรายละเอียดมาก สวนกรณีสํานัก/สถาบันวิจยั อื่น ๆ จะไปพิจารณาเพื่อใหครอบคลุม
ใหเทากับคณะ ขอสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์ ในหมวดลิขสิทธิ์จะเขียนไวนอ ยมาก เขียนไวเพียงสองประเด็นได
พยายามคนควาวา ระเบียบวิจัยหรือระเบียบตําราและสื่อตาง ๆ เขียนไวชัดเจนหรือไม ซึ่งบางครั้งก็เขียน บางครั้ง
ก็ไมเขียนวา ลิขสิทธิ์เปนของผูใด แตเมื่อมีระเบียบการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลิขสิทธิ์ทุกอยางตองเปนของมหาวิทยาลัย ยกเวนจะเขียนเปนอยางอื่น แตในระเบียบฯ นี้จะมีขอแม
วา หากระเบียบเขียนไวอยางไรใหเปนไปตามนั้น เพราะการออกระเบียบหรือเรื่องใหม อาจจะมีประเด็นซึ่งเห็น
ในความจําเปนวา ลิขสิทธิ์ตองแบงคนละครึ่ง แตกรณีนจี้ ะเขียนหลักการคราว ๆ คือ ลิขสิทธิ์ตองเปนของ
มหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยจะไปจดแจงหรือไมขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ เห็นสมควร หากสอบถามวา
เอกสารการเรียนการสอนเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม ขอตอบวา เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย แต
ไมไดนําไปทําสิ่งใดเพราะลิขสิทธิ์เกิดขึ้นดวยตัวเองอยูแ ลว หากอาจารยนําผลงานไปขาย ซึ่งในความ
เปนจริงควรจะตองแจง แตก็ไมไดมกี ารกําหนดเชนนั้นวา อาจารยตองแจงทุกเรื่อง แตมีการเขียนดวยความ
ระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ และขอสอบถามอาจารยนักกฎหมายวา การเขียนเชนนี้มีความระมัดระวังพอหรือไมที่
จะไมไปกระทบกับสิทธิที่อาจารยเคยไดรับมาตลอด 77 ป เห็นวาสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจคงไมไปเกี่ยวของในเรื่องลิขสิทธิ์ของอาจารยมาก ยกเวนมีความผิดจริง ๆ ซึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่ง
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา เรื่องของลิขสิทธิ์มีกฎหมายตางหาก
ซึ่งไมใชระบบเดียวกันกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ขอสังเกตของผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผลถูกตองแลวตรงที่วา ลิขสิทธิ์มีกฎหมายคุมครองโดยที่ไมมีระบบการจดทะเบียน
ใด ๆ และในเรื่องของลิขสิทธิ์เปนของผูสรางงาน อีกปญหาหนึ่งที่เคยหารือกันในเรื่องของลิขสิทธิ์ใน
วิทยานิพนธพยายามจะเขียนวา ใหเปนของมหาวิทยาลัย เชน กรณีวิทยานิพนธ “ยาโม” ที่มีผูมารองเรียนให
จัดการกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ไดตอบไปวา ลิขสิทธิ์เปนของนักศึกษา ไมใชของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงไมตองรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามหากลิขสิทธิ์ตาง ๆ เปนของมหาวิทยาลัยก็จะมี
ผลกระทบในเรื่องนั้นเกิดขึน้ ได เพราะมีเสรีภาพในทางวิชาการที่จะเขียนได และจะตองรับผิดชอบในสวนที่
แสดงความเห็นทางวิชาการในเรื่องลิขสิทธิ์ ขอตั้งขอสังเกตในเรื่องที่เกีย่ วกับลิขสิทธิ์ ซึ่งมีความเห็นวา นาจะ
แตกตางจากเรือ่ งของสิทธิบัตร และนาจะเปนของผูสรางงานโดยเฉพาะ
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะตาง ๆ ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจจะหารือในคณะ
หรือหารือกับผูที่ทําวิจัยวา อัตราสัดสวนเปนอยางไร
9. ประธานสภาอาจารยกลาววา กรณีนี้หากยังไมมีการสรุป ขอใหสงไปใหสภาอาจารย
พิจารณา ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมสภาอาจารยและหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอาจารย

- 35 ตองการที่จะมีสวนรวมในการพิจารณา และจะมีความเห็นจากสภาอาจารยเสนอเขามาดวย ซึ่งนาจะเปน
ประโยชนกับมหาวิทยาลัยและสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ประธานกลาววา ขอใหประธานสภาอาจารยนําเรื่องนี้ไปหารือกับสภาอาจารย และเสนอ
เรื่องเขามาในนามสภาอาจารย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติมอบหมายใหคณบดีคณะตาง ๆ และประธานสภาอาจารยนํา
เรื่องนี้ไปพิจารณา และใหผอู ํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจนําเรื่องนีเ้ สนอที่ประชุม
ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 16 เมษายน 2554 – 11 พฤษภาคม 2554 จํานวน 174 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
52%
2. ขาวการศึกษา
23%
3. บทความ/สกูปขาว
2%
4. ภาพขาว
3%
5. ขาวรับสมัครงาน
3%
6. ขาวการเมือง
13%
7. ขาวกีฬา
4%
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสภาอาจารยกลาววา เนื่องจากสภาอาจารยไดรบั จดหมายจากอาจารยทานหนึ่ง ซึ่งมี
ความเห็นวา กรณี น.ส.สโรชา เนียมบุญนํา เปนผลมาจากการที่บริษัทเวิรค แอนด ทราเวล ที่เปน Agency พา
น.ส.สโรชา เนียมบุญนํา ไปทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดใหขอสังเกตในเรื่องการอนุมัติให Agency
เขามารับนักศึกษาวา มีการเขามาสองชองทาง คือ อนุมัติผานฝายการนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย และอนุมัติผาน
สํานักงานจัดการทรัพยสิน ซึ่งไดตั้งบูธเพื่อรับนักศึกษาไปทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดปญหาเชนนีก้ ็
ไดใหความเห็นวา Agency ก็ไดเงินคาหัวคิวจากนักศึกษาแลวไมไดประโยชนกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมโดยตรง จึงฝากเรื่องนี้เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. หรือสํานักงานจัดการทรัพยสินวา ควรจะมีมาตรการใน
กรณีที่มี Agency ลักษณะเชนนี้เขามารับสมัครนักศึกษา กิจกรรมเชนนีน้ าจะสงผลกระทบใดบาง และจะหาทาง

- 36 แกไขปญหาอยางไร เพื่อไมใหบุคคลใดก็ตามเขามาหาผลประโยชนในองคกร และเปนผลเสียตอมหาวิทยาลัย
โดยรวม
ประธานกลาววา เรื่องนี้ตอ งมีการอภิปราย หากตองการใหอภิปรายตองเสนอเรื่องในที่
ประชุม ขอใหสภาอาจารยตงั้ เรื่องและเสนอเรื่องเขามา ซึ่งจะมีความคิดเห็นที่หลากหลาย หากไมใชบริษัทเวิรค
แอนด ทราเวล แตเปนบริษัทหางานอื่น บริษัทที่มาตั้งบูธรับนักศึกษา มธ. ไปทํางาน ขอสอบถามคือ
มหาวิทยาลัยไดประโยชนหรือบริษัทจัดหางานไดประโยชน ซึ่งสามารถอภิปรายกันไดมาก บริษัทเวิรค แอนด
ทราเวล สามารถอภิปรายไดมากวา มหาวิทยาลัยไดประโยชนหรือบริษัทเวิรค แอนด ทราเวล ไดประโยชน
หรือไดประโยชนทั้งสองฝาย นักศึกษาก็ไดไปทํางาน บริษัทก็ไดคาสวนตาง ขอใหตงั้ เรื่องเสนอที่ประชุม เพราะ
หากเปนเชนนีต้ องมีการอภิปรายกันมาก
2. ประธานสภาอาจารยกลาววา ประธานสภาอาจารยจะตัง้ เรื่องเสนอมหาวิทยาลัย เพือ่ เขาที่
ประชุม ก.บ.ม.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากไดของมหาวิทยาลัย ระดับ
สํานักงานอธิการบดี/คณะ/สถาบัน/สํานัก/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ/หนวยงาน
ในกํากับประจําปงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา รายงานการใชจาย
งบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ระดับสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ ประจําปงบประมาณ 2554 (ไตรมาสที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน

(1)

1. สํานักหอสมุด
2. คณะเศรษฐศาสตร
3. คณะวารสารศาสตรฯ
4. คณะพาณิชยศาสตรฯ
5. คณะวิทยาศาสตรฯ
6. สถาบันทรัพยากรมนุษย
7. คณะศิลปศาสตร

ประมาณการ
รายรับ
(ทั้งป)

รับจริง
(3 เดือน)

จายจริง
(3 เดือน)

สวนตางระหวาง
รับจริง-จายจริง
(3)-(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

60.894
35.640
35.368
129.965
54.862
14.224
70.548

29.390
23.641
20.927
37.159
12.853
7.436
9.452

7.718
3.039
3.851
22.957
4.146
1.473
4.184

21.672
20.601
17.076
14.202
8.707
5.963
5.268

เงินสะสม
ที่ขออนุมัติ
ใชจากสภา
มหาวิทยาลัย
(6)

4.174
9.411
39.266
16.980
24.049

หมายเหตุ

(7)

- 37 หนวยงาน

ประมาณการ
รายรับ
(ทั้งป)

รับจริง
(3 เดือน)

จายจริง
(3 เดือน)

สวนตางระหวาง
รับจริง-จายจริง
(3)-(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8. สถาบันภาษา
9. สํานักทะเบียนฯ
10. สํานักเสริมศึกษาฯ
11. คณะพยาบาลศาสตร
12. คณะทันตแพทยศาสตร
13. คณะสังคมสงเคราะหฯ
14. คณะรัฐศาสตร
15. คณะวิศวกรรมศาสตร
16. คณะศิลปกรรมศาสตร
17. สํานักบัณฑิตอาสาฯ
18. คณะสหเวชศาสตร
19. คณะนิติศาสตร
20.คณะสาธารณสุขศาสตร
21. สถาบันเอเชียฯ
22. คณะสังคมวิทยาฯ
23. สถาบันประมวลขอมูลฯ
24. สถาบันไทยคดีศึกษา
25. คณะแพทยศาสตร
รวมคณะ/สํานัก/สถาบัน
26. โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
รวมคณะ/สํานัก/สถาบัน/รพ.ฯ
27. สํานักงานจัดการทรัพยสิน
28. มธ. ศูนยลําปาง

36.115
14.671
14.807
10.701
28.619
9.622
24.340
57.535
5.118
3.465
7.985
50.546
7.164
5.840
7.603
2.557
1.907
22.878
712.971
1,851.350
2,564.321
353.350
38.792

8.489
3.911
7.351
3.261
5.484
2.252
4.743
1.521
5.897
3.387
3.514
1.415
4.562
2.521
6.025
4.051
2.575
0.611
1.585
0.382
4.049
2.886
8.293
7.317
1.879
0.973
2.108
1.213
2.344
1.472
1.029
0.296
1.038
0.378
5.237
4.788
217.060 90.004
483.060 195.921
700.120 285.925
96.143 56.106
11.446 1.373

4.579
4.090
3.232
3.222
2.510
2.098
2.041
1.974
1.964
1.203
1.163
0.975
0.906
0.894
0.872
0.733
0.661
0.448

เงินสะสม
ที่ขออนุมัติ
ใชจากสภา
มหาวิทยาลัย
(6)

0.457
1.110

0.766
1.814

1.680
0.443
100.150

287.139
100.150
40.037
10.074

หมายเหตุ

(7)

- 38 ประมาณการ
รายรับ
(ทั้งป)

รับจริง
(3 เดือน)

จายจริง
(3 เดือน)

สวนตาง
ระหวาง
รับจริง-จายจริง
(3)-(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

39. วิทยาลัยสหวิทยาการ

25.147
79.775
112.834
41.750
24.794
13.877
1.770
2.950
25.681
55.086
18.373

12.387
26.694
28.153
14.789
6.576
3.939
1.505
1.503
3.731
10.360
-

3.590
18.566
22.256
10.834
4.927
2.587
0.257
0.383
2.717
9.760
0.919

8.797
8.128
5.897
3.955
1.649
1.352
1.248
1.120
1.014
0.600
(0.919)

40. ศูนยหนังสือ มธ.

178.500

35.386

39.171

(3.785)

หนวยงาน

(1)
29. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี ฯ
30. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ
31. วิทยาลัยนวัตกรรม
32. สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาฯ
33. สํานักพิมพ มธ.
34. โรงเรียนอนุบาลแหงมธ.
35. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ฯ
36. สํานักงานศิษยเกาสัมพันธ
37. ศูนยบริการการกีฬา
38. โรงพิมพ มธ.

เงินสะสม
ที่ขออนุมัติ
ใชจากสภา
มหาวิทยาลัย
(6)

หมายเหตุ

(7)

6.835
0.720
0.290
0.516
6.772

อยูระหวางการตรวจสอบ
รายรับคาหนวยกิตจาก
กองคลัง
มีคาใชจายดานการลงทุน
ในการปรับปรุงสถานที่

รวมหนวยงานในกํากับ
41. สํานักงานอธิการบดี
รวมทั้งสิ้น

972.680
749.493
4,286.494

252.613 173.445
208.511 194.157
1,161.244 653.528

15.130
14.354
115.280

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง รายงานการใชสาธารณูปโภคของศูนยรังสิต ประจําปงบประมาณ 2554
ในรอบ 6 เดือน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตแจงใหที่ประชุมทราบวา การใชไฟฟาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ป 2553 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 มีรายละเอียดโดย
สรุปดังนี้

- 39 ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวมของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554
27,215,882.53 Kwh (หนวย)
(3.538 บาท/หนวย) 96,295,430.97 บาท/6เดือน
(16.05 ลานบาท/เดือน)
เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา ระหวาง ตุลาคม 53 – มีนาคม 54 ของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้
หนวยงาน

ศูนยรังสิต

สํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน
ศูนยบริการการกีฬา

สวนธุรกิจ

รวมปริมาณการใช
ไฟฟา
การใชพลังงานตอ
พื้นที่
6.6 Kwh/m2-m
79.3 Kwh/m2-y

ต.ค.52- มี.ค. 53
(3.75บาท/หนวย)
19,697,813
70,399,984
11.73
8,245,086
29,467,937
4.91
1,139,460
4,072,430
0.68
814,379.31
2,910,591
4.85
27,814,553
99,398,646
16.57
4.23 Kwh/m2-m
25.39 Kwh/m2-y

ต.ค.53- มี.ค. 54
(3.53บาท/หนวย)
19,429,084
Kwh
68,740,101
บาท
11.46 ลานบาท/เดือน
7,232,744
Kwh
25,589,450
บาท
4.26 ลานบาท/เดือน
1,899,366
Kwh
6,719,957
บาท
1.12 ลานบาท/เดือน
1,029,754
Kwh
3,643,272
บาท
6.1 แสนบาท/เดือน
27,215,882 Kwh
96,295,430 บาท
16.05 านบาท/เดือน
4. 14 Kwh/m2-m
24.85 Kwh/m2-y

Kwh/m2-m

เพิ่มขึ้น/ลดลง
รอยละ

5.17

-1.36

3.71

-12.28

2.20

+ 66.69

-

+ 26.45

4.15

- 2.15

-

+ 2.13

สรุปปริมาณการใชไฟฟาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม 2553 –
เดือนมีนาคม 2554 โดยเปรียบเทียบระหวางป 2553 กับ ป 2554 โดยป 2553 มีปริมาณการใชไฟฟา 27,814,553
หนวย และในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟา 27,215,882 หนวย มีปริมาณการใช ลดลง 598,670 หนวย หรือ
ลดลง รอยละ 2.15 อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุด 10 ลําดับแรก ไดแก
1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เปนจํานวนเงิน 26,065,830.77 บาท
เปนจํานวนเงิน
5,437,552.20 บาท
2. อาคารเรียนรวม (SC)

- 40 3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนจํานวนเงิน
4,358,179.16 บาท
4. หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ
เปนจํานวนเงิน
3,487,604.73 บาท
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
เปนจํานวนเงิน
2,949,375.86 บาท
6. คณะแพทยศาสตร
เปนจํานวนเงิน
2,906,113.20 บาท
7. อาคารปยชาติ
เปนจํานวนเงิน
2,266,548.94 บาท
8. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปนจํานวนเงิน
1,303,646.86 บาท
9. สํานักงานอธิการบดี
เปนจํานวนเงิน
1,140,651.20 บาท
10. หองสมุดศูนยรังสิต
เปนจํานวนเงิน
1,073,174.46 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยไมรวม
สํานักงานจัดการทรัพยสินและศูนยบริการการกีฬา ระหวาง เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม ป 2553
เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟาลดลงจากเดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม
ป 2553 เปนจํานวน 268,728.59 หนวย หรือลดลง รอยละ 1.36 เนื่องจากเหตุดังนี้
1. คณะและหนวยงานมีมาตรการเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. คณะและหนวยงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
3. คณะและหนวยงาน มีคณะกรรมการประหยัดพลังงาน เพื่อกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน
4. ใชหลอดประหยัดพลังงาน T5/36 วัตต
5. ใชหลอด LED แทนหลอดฟูลออเรสเซนต 36 วัตต (หอสมุดปวย อึ้งภากรณ)
6. ใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน เซลแสงอาทิตย (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร)
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยบริการการกีฬา ระหวางเดือนตุลาคม 2552 –
เดือนมีนาคม ป 2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2552
– เดือนมีนาคม ป 2553 เปนจํานวน 759,906 หนวย หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.69 เนื่องจากมีการใชสนามกีฬา
เพิ่มขึ้นตอเนื่องโดยเฉพาะการใช สนามเมนสเตเดียมแขงขันฟุตบอลพรีเมียลีกส และการใชยิมเนเซียมในการ
แขงขันกีฬาและจัดงานตาง ๆ
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของสํานักงานจัดการทรัพยสนิ เดือนตุลาคม 2552 –
เดือนมีนาคม ป 2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟาลดลงจากเดือนตุลาคม 2552
– เดือนมีนาคม ป 2553 เปนจํานวน 1,012,341 หนวย หรือลดลงรอยละ 12.28 เนื่องจากการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศเปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และการใชหลอดประหยัดพลังงาน T5/36 วัตต
ปริมาณการใชฟาที่ลดลงโดยรวมเปนจํานวน 598,670 หนวย เปนเงิน 3,103,215 บาท หรือ
ลดลงรอยละ 2.15 เนื่องจาก
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายประหยัดพลังงานในภาพรวม
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พลังงาน
3. คณะและหนวยงาน มีคณะกรรมการประหยัดพลังงานประจําคณะและหนวยงาน เพื่อ
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
4. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
5. ใชหลอดประหยัดพลังงาน T5/36 วัตต
6. ใชหลอด LED แทนหลอดฟูลออเรสเซนต 36 วัตต (หอสมุดปวย อึ้งภากรณ)
7. ใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน เซลแสงอาทิตย (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร)
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตเขารวม โครงการ BEAT2010 หรือ Building Energy
Award of Thailand; BEAT โดยคัดเลือกอาคารหอสมุดปวย อึ้งภากรณ เขารวมโครงการกับสํานักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อประกวดอาคารประหยัดพลังงาน
สรุปการใชน้ําประปาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ป 2554 (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)
ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวม
การประปาสวนภูมิภาค เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554
1,062,740.00 หนวย
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งสิ้น
คิดเปนเงิน (18.67บาท/หนวย)
19,845,835.70 บาท/6เดือน
(3.46 ลานบาท/เดือน)
เปรียบเทียบปริมาณการใชนา้ํ ประปาป 2553 ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม ป 2553 และป2554
ของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้
หนวยงาน
ต.ค.52- มี.ค. 53
ต.ค.53- มี.ค. 54
หนวย
เพิ่มขึ้น/ลดลง
รอยละ
295,517
353,614
ยูนิต
ศูนยรังสิต
5,517,302
6,601,973
+ 19.66
บาท
0.91
1.10
ลานบาท/เดือน
สํานักงานจัดการทรัพยสิน

465,528
8,691,418
1.44

458,495
8,560,105
1.42

ยูนิต
บาท
ลานบาท/เดือน

- 1.51
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ศูนยบริการการกีฬา

หนวยงานอืน่ ๆ

การสูญเสียการใชน้ําประปา

รวม

ต.ค.52- มี.ค. 53

ต.ค.53- มี.ค. 54

35,350
659,988
1.09

19,509
364,233
0.60

21,506
401,517
0.66

41,576
776,223
1.29

127,123
2,373,390
3.95

189,545
3,538,820
5.89

945,025
17,647,920
2.94

1,062,740
19,845,835
3.30

หนวย เพิ่มขึ้น/ลดลง
รอยละ
ยูนิต
บาท

- 44.68

หมื่นบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

+ 46.51

แสนบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

+ 49.10

แสนบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

+ 12.46

ลานบาท/เดือน

สรุปปริมาณการใชน้ําประปาศูนยรังสิต(รวมทุกหนวยงาน) เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม
2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยป 2553 มีปริมาณการใชน้ําประปา 945,025 หนวย และในป 2554 มีการใช
น้ําประปา 1,062,740 หนวย มีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 117,715 หนวย หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.46 สวนตางการใช
น้ําประปา (การสูญเสียและอื่น ๆ) อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
1. อาคารบางอาคารไมไดทําการติดตั้งมิเตอร เชนอาคารโรงซอมยานพาหนะ,โรงเลี้ยงสัตว,
เรือนเพาะชํา อาคารประปา, อาคารบําบัดน้ําเสีย เปนตน
2. เกิดการรัว่ ไหลของน้ําประปา (นอกมิเตอร) จากทอประปาแตก และจากการรั่วซึมใตดิน
หรือใตอาคาร โดยทั้งนี้การใชน้ําประปา มีปริมาณของสวนตางการใชน้ําประปา เปนจํานวน 189,548 หนวย
รวมเปนจํานวนเงิน 3,538,820 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (รวม
สํานักงานจัดการทรัพยสินและศูนยบริการการกีฬา) ป 2554 ในเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554
มีปริมาณการใชน้ําเพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 12.45 แตทงั้ นี้สวนตางการใชน้ําประปามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป
2553 จํานวน 62,422 หนวย หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 49.10 อาจเปนผลจากการรั่วไหลของน้ําประปาภายนอกมิเตอร
หรือการใชน้ําประปาโดยไมผานมิเตอร
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1. ศูนยรังสิตปริมาณการใชนา้ํ ประปาเพิ่มขึน้ รอยละ 19.66
2. ศูนยบริการการกีฬาปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ (-44.81)
3. สํานักงานจัดการทรัพยสนิ ปริมาณการใชน้ําประปาลดลงรอยละ (-1.51)
กลุมอาคารที่มีปริมาณการใชน้ําสูงสุด ไดแก
1. หอพักเอเชีย่ นเกมส
เปนจํานวนเงิน
5,985,794.30
2. อาคารบริการ(รวมโรงพยาบาล)
เปนจํานวนเงิน
2,650,803.94
3. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนจํานวนเงิน
641,762.58
4. หอพักชาย
เปนจํานวนเงิน
577,220.39
5. หอพักหญิง
เปนจํานวนเงิน
554,199.00
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.4 เรื่อง รายงานการใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิงของศูนยลําปาง ประจําป
งบประมาณ 2554 ในรอบ 6 เดือน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง แจงใหที่ประชุมทราบวา การใชไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม
2553 – เดือนมีนาคม 2554 โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้
1. ปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน จากการเรียก
เก็บของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวม 428,722.32 หนวย คิดเปนเงิน 1,302,995.90 บาท (คาไฟฟาโดยเฉลี่ย 3.04
บาท/หนวย) แยกไดดังนี้
1.1 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ รวม 83,317.13 หนวย เปนเงิน
356,040.65 บาท
- สวนธุรกิจ (รานคา,รานถายเอกสาร) 36,925 หนวย เปนเงิน 184,625 บาท
- สวนผูรับเหมากอสรางอาคารฯ 3,831 หนวย เปนเงิน 19,155 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.กรุงไทย) 778 หนวย เปนเงิน 3,890 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.ทหารไทย) 603 หนวย เปนเงิน 3,015 บาท
หมายเหตุ ธนาคาทหารไทย ไดขอยกเลิกการติดตั้งเครื่องบริการถอนเงินสดอัตโนมัตเิ มื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2553
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เปนเงิน 145,355.65 บาท
หมายเหตุ หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร รานคาคิดหนวยละ 5 บาท
นักศึกษาคิดหนวยละ 3.30 บาท
- สวนบานพักบุคลากร
6,441 หนวย เปนเงิน
8,239.71 บาท
หมายเหตุ บานพักบุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกจากมหาวิทยาลัยและจายตรงใหแกการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
1.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารสวนกลาง รวม 345,405.19 หนวย เปนเงิน
946,955.25 บาท
- อาคารสิรินธรารัตน และสวนกลาง ถนน ที่จอดรถ
90,839.19
หนวย
เปนเงิน 170,742.91 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
64,640
หนวย
เปนเงิน 196,457.36 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
175,265
หนวย
เปนเงิน 532,674.80 บาท
- อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม
14,661
หนวย
เปนเงิน 47,080.18 บาท
2. เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ 2553 – 2554
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม 2553 และเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554)
2.1 ปริมาณการใชไฟฟาทัง้ หมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ )
- ปงบประมาณ 2553 (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมีนาคม 2553) 441,280 หนวย
เปนเงิน 1,427,852.98 บาท
- ปงบประมาณ 2554 (เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554) 428,722.32 หนวย
เปนเงิน 1,302,995.90 บาท
- 12,557.68 หนวย เปนเงิน - 124,857.08 บาท
ลดลง
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ ) เฉลี่ยลดลง
รอยละ -2.85
งบประมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ ) เฉลี่ยลดลง
รอยละ -8.74
2.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ (รานคา บริษัทกอสราง รถใหบริการ ATM
ตูบริการ ATM และหอพักนักศึกษา)
- ปงบประมาณ 2553
64,086 หนวย เปนเงิน 269,403.10 บาท
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83,317.13 หนวย เปนเงิน 356,040.65 บาท
เพิ่มขึ้น
19,231.13 หนวย เปนเงิน 86,637.55 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอืน่ ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 30.01
งบประมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิม่ ขึ้น รอยละ 32.16
2.3 ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2553
377,194 หนวย เปนเงิน 1,158,449.88 บาท
- ปงบประมาณ 2554
345,405.19 หนวย เปนเงิน 946,955.25 บาท
ลดลง
- 31,788.81 หนวย เปนเงิน - 211,494.63 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ - 8.43
งบประมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ - 18.26
3. ปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ.ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน จากการ
เรียกเก็บของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง รวม 10,365 หนวย คิดเปนเงิน 192,648.21 บาท (คาน้ําประปา
โดยเฉลี่ย 18.59 บาท/หนวย)
3.1 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง รวม 2,348.72 หนวย เปนเงิน 48,355.11
บาท
- อาคารสิรินธรารัตน
4,609.28 หนวย เปนเงิน - 80,969.18 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
249 หนวย เปนเงิน 4,628.02 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
6,709 หนวย เปนเงิน 124,696.27 บาท
- อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม 746 หนวย เปนเงิน 13,865.47 บาท
3.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ รวม 8,016.28 หนวย เปนเงิน
144,293.10 บาท
- สวนธุรกิจ(รานคา,รานถายเอกสาร) 201 หนวย เปนเงิน 3,618 บาท
- ผูรับเหมากอสรางอาคาร ฯ
598 หนวย เปนเงิน 10,764 บาท
- สวนอาคารหอพักนักศึกษา(เก็บจากหองพักนักศึกษา/รานคา) 7,217.28 หนวย
เปนเงิน 129,911.10 บาท
หมายเหตุ หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร รานคาและนักศึกษาคิดหนวย
ละ 18 บาท
- สวนของบานพักบุคลากร
280 หนวย เปนเงิน 5,040 บาท
หมายเหตุ บานพักบุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกแตละหอง โดยมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตรา
หนวยละ 18 บาท
4. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ.ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ 2553 –

- 46 2554 รอบ 6 เดือน
4.1 ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอืน่ ๆ)
- ปงบประมาณ 2553
13,618 หนวย เปนเงิน 252,874.07 บาท
- ปงบประมาณ 2554
10,365 หนวย เปนเงิน 192,648.21 บาท
ลดลง
- 3,253 หนวย เปนเงิน - 60,225.86 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทั้งพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ยลดลง
รอยละ -23.89 งบประมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพืน้ ที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอืน่ ๆ) เฉลี่ย
ลดลงรอยละ -23.82
4.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ (รานคา,บริษัทกอสรางและหอพักนักศึกษา)
- ปงบประมาณ 2553
5,409.61 หนวย เปนเงิน 97,373 บาท
- ปงบประมาณ 2554
8,016.28 หนวย เปนเงิน 144,293.10 บาท
เพิ่มขึ้น
2,606.67 หนวย เปนเงิน 46,920.10 บาท
ปริมาณและคาใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 48.19
งบประมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 48.19
4.3 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2553
8,208.39 หนวย เปนเงิน 155,501.07 บาท
- ปงบประมาณ 2554
2,348.72 หนวย เปนเงิน 48,355.11 บาท
ลดลง
- 5,859.67 หนวย เปนเงิน - 107,145.96 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ -71.39
งบประมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ -68.90
ขณะนี้ศนู ยลําปางอยูระหวางดําเนินการติดตั้งมิเตอรวดั ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคาร
หอพักนักศึกษาโดม ๑ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบปริมาณการใชนา้ํ ประปาของแตละอาคารตอไป
5. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํามันสําหรับรถยนตที่ใชในราชการของ มธ.ศูนยลําปาง ระหวาง
ปงบประมาณ 2553 - 2554 รอบ 6 เดือน
- ปงบประมาณ 2553
20,909 ลิตร เปนเงิน 626,240.41 บาท
- ปงบประมาณ 2554
17,006 ลิตร เปนเงิน 542,801.39 บาท
ลดลง
- 3,903 ลิตร เปนเงิน - 83,439.02 บาท
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยลดลงรอยละ -18.67
งบประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลดลงรอยละ -13.32
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางในการจัดรถเพื่อใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ
ภายในศูนยลําปาง ซึ่งไมมีรถยนตประจําหนวยงานยกเวนคณะนิตศิ าสตรซึ่งไดเชารถตูของคณะตั้งแตวนั ที่
1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่อง การกําหนดจุดรับบัตร เขา – ออก มธ. ศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตแถลงวา สืบเนื่องจากในปจจุบัน ศูนยรังสิตมีการ
ขยายตัวเปนอยางมากและมีกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายในการเปดศูนยประชุมธรรมศาสตร
รังสิต และการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมีปริมาณผูปวยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหบางครั้ง
มีปญหาในเรื่องการจราจร โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมใน Event ใหญ ๆ หรือในชั่วโมงเรงดวนจะมีปญหาใน
เรื่องของการจราจรติดขัดเปนจํานวนมาก ทางศูนยรังสิตไดพยายามหาวิธีในการบรรเทาปญหาการจราจร จึงขอ
เสนอที่ประชุมเรื่องศูนยรังสิตจะยายจุดรับบัตรกลาวคือ จุดรับบัตรที่ยายมาจะมีผลทําให 2 หนวยงานที่จะมีผูมา
ใชบริการไมตอ งรับบัตร หนวยงานแรกคือ ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต หนวยงานที่สองคือ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตอไปนี้ผูที่จะมาโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติและศูนยประชุม
ธรรมศาสตรรังสิตไมตอ งรับบัตร สามารถเขา – ออกไดโดยอิสระ ศูนยรังสิตจะเปดประตูพหลโยธิน 3 ซึ่งเปน
ประตูที่เมื่อเขามาแลวจะตรงกับถนนปรีดี พนมยงค บริเวณสี่แยกเมื่อเขามาแลวจะสามารถเลี้ยวขวาไป
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดทันที ดังนัน้ จุดรับบัตรประตูพหลโยธิน 4 ที่อยูขางศูนยประชุม
ธรรมศาสตรรังสิต ทางศูนยรังสิตจะเลื่อนเขามาถึงสํานักงาน SME บริเวณที่ทํานา ทําใหผูที่จะมาใชศูนยประชุม
ธรรมศาสตรรังสิตไมตองรับบัตร สามารถเขามาไดทันที สวนขาออกสามารถที่จะเดินรถไปเขาดานขางศูนย
ประชุม 1 และผานบริเวณดานหลังที่ทํานา ไปออกประตูเชียงราก 2 ไดทันที โดยที่ไมตองรับ – คืนบัตร สําหรับ
ประตูพหลโยธิน 3 จะมีจดุ รับบัตรบริเวณตนถนนปรีดี พนมยงค บริเวณดานขางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ ผูที่จะเขามาบริเวณถนนปรีดี พนมยงค คณะแพทยศาสตร อาคารปยชาติ สามารถรับบัตรไดที่บริเวณ
ตนถนนปรีดี พนมยงค สําหรับประตูพหลโยธิน 2 ที่จะเขาโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติจะทําการ
ยกเลิก แตจะใหมีการรับบัตรบริเวณหองดับจิต เพื่อปองกันไมใหรถเขามาบริเวณหอพักแพทย จุดนี้เปนจุดที่
บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร และบุคลากรในสายสุขศาสตร จะมาใชที่
จอดรถบริเวณบึงน้ําและจะรับบัตรบริเวณนี้ จุดรับบัตรประตูพหลโยธิน 1 ยังคงเดิม กลาวโดยสรุปคือ ตอไปนี้
ศูนยรังสิตจะแบงสวนที่มีการเรียนการสอนคือ ดานในมหาวิทยาลัย และฝายบริการคือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ และศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิตออกจากกัน ทําใหการเขา-ออก ในเรื่องการเรียนการสอน
ตองรับบัตร สวนศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไมตอ งรับบัตร
ไดนําเสนอบอรดของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติและบอรดของสํานักงานจัดการทรัพยสนิ แลว
สวนของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติตองไปพิจารณาเรื่องมาตรการและการรักษาความปลอดภัย
ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเพิม่ มากขึ้น สวนศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิตไดมีการจัดเวร
ยามเพิ่มมากขึ้น ในการดูแลทรัพยสินเพราะจะไมมีมาตรการในการตรวจการเขา-ออก ในจุดนี้ แตจุดที่เปนประตู
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ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ขณะนี้ไดเริ่มใชแลว และการจราจรมีความคลองตัวดีขึ้น
2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา หากเขาประตูพหลโยธิน 4 และ
เลี้ยวซายผานศูนยประชุมธรรมศาสตรเขาโรงพิมพธรรมศาสตรและเลี้ยวขวา กรณีนไี้ มตองรับบัตรใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ตอบวา เสนทางนีห้ ามเลี้ยวขวา
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา การเปลี่ยนเสนทางบอย ๆ ทําใหเกิด
ปญหา และนักศึกษาไดตอวาเรื่องทางจักรยานทางเฟซบุค คือ ทางจักรยานเดิมมีหลังคาให ซึ่งมีความรมรื่นและ
สามารถบังแดดได ตั้งแตเดือนมีนาคม 2554 ที่เปลี่ยนเสนทางจราจรถึงขณะนี้ยังไมทราบผล แตเดือนมิถุนายน
2554 เปนตนไป หากมีฝนตกก็จะไมมีทางไป และทําใหเกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพราะไดมกี ารปรับเปลี่ยน
เสนทาง
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยทราบปญหาและพยายามแกไขปญหา สิ่งที่มหาวิทยาลัยทําไป
ก็เพื่อประโยชนของผูที่อยูศูนยรังสิตทั้งหมด อาจจะมีขอดีหรือขอเสียที่แตกตางกัน แตโดยรวมพยายามจะทําให
ดีขึ้น รวมทั้งไดสั่งการใหมกี ารขยายประตูพหลโยธิน 4 ใหใหญขึ้นอีกเทาตัว จะทําถนนจาก 2 ชองทาง เปน
4 ชองทาง และจะพยายามทําอีกหลายเรื่อง
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
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