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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
          ครั้งที่ 1/2554           

วันจันทรที่ 10 มกราคม 2554 
โดยการประชมุรวมผานจอภาพระบบ Teleconference 

ทาพระจันทร ณ  หองประชมุสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ 
ศูนยรังสิต ณ  หองประชุมสภามหาวทิยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม 

--------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดี ประธาน 
2. รองศาสตราจารย เกศนิ ี วิฑูรชาต ิ รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง 
3. รองศาสตราจารย ดร.ทวปี ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท  วิศเวศวร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
5. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ  รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต  
6. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป 
7. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนติิศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารย เอกรนิทร   ยลระบิล แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 
9. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลค ุ คณบดีคณะรัฐศาสตร 
10. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวด ี ซูซูกิ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
11. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
12. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวด ี ศรลัมพ  คณบดีคณะศลิปศาสตร 
13. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
14. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
15. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
16. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล  คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
17. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตนิัดด  หะวานนท  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
18. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ  เทพชยัศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
19. อาจารย ทนัตแพทย ยวุบรูณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร 
20. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
21. ผูชวยศาสตราจารย สันตรัิกษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
22. อาจารย สุธิดา  กัลยาณรุจ คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร 
23. นายสุขุม   กําเหนดิรัตน แทนคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร 
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24. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิยาลยันวตักรรม 
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จฬุาพร  เอื้อรักสกุล คณบดีวทิยาลยัสหวิทยาการ 
26. รองศาสตราจารย ดร.พมิพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค 
27. นางจารุชา   เอื้องไมตรีภิรมย แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
28. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
29. นางศรีจันทร   จันทรชีวะ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
30. นายกิตตภิมูิ   วิเศษศกัดิ ์ แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนษุย 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีวัฒน  จันทโชติ ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
32. รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข  ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 
33. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศกึษา 
34. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
35. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม 
36. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
37. นางสาวกานติมา  พงษศักดิ ์ แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยัและใหคําปรกึษาแหง มธ. 
38. นายณรงค   เมอืงโสภา แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธปิไตย 
39. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกลุ  ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ 
      วิสาหกจิ 
40. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย  ฐติิอาชากุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ 
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย 
42. นายสุรชัย   เชื้อคําเพ็ง ประธานสภาขาราชการ 
43. อาจารย ดร.ปาริยา  ณ นคร  ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
44. นางรัญจวน   ศรวารี  ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.) 
45. นางอุบล   แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 
46. นางสาวจารุณี  มุมบานเซา ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
47. รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุย 
      เลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศกึษา 
3. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร  

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต  รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง 
5. อาจารย ดร.ธเนศ  เมฆจําเริญ ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ. 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.โกวทิย พวงงาม  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวชิาการและวิจยั 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสติ 
5. ผูชวยศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง 
6. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ไป 
7. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน 
8. รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
9. นางสาวศิริพร   อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
10. นายจกัรชัย   หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
11. นายสมพงษ   กันบุญ  ผูอํานวยการกองกลาง 
12. นางอัจฉรา   วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล 
13. นางสุพิน   หิรัญยะวสิต หัวหนางานอตัรากําลัง 
14. นางนุตรฮายาต ี  โกศลศักดิ ์ หัวหนางานประชาสัมพันธ 
15. นางสุกัญญา   กรุดเงิน  หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดกิาร 
16. นายวรพจน   เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม 
17. นายสมศักดิ์   ปฏิสังข  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8 
18. นางสาวมยุลี   สุดสระ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 
19. นายอดิศร   เพชรคุม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
20. นายภูมนิาถ   สวัสดี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.40  น. 
  ประธานกลาวเปดการประชมุ และขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ือง  วิธีการใชระบบการประชุมไรกระดาษ  

  ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาแจงใหที่ประชุมทราบวา การ 
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เขาระบบการประชุมโดยไมใชกระดาษคือ ใหเขาไปในเว็บไซตของ มธ. และเขาไปใน Intranet ซ่ึงจะตองกรอก  
User name และ Password ของแตละทาน หลังจากนัน้เขาไปที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึง
จะมีปฏิทินการประชุมในแตละเดือนวา มกีารประชุมกี่คร้ัง วันที่เทาใด เชน คร้ังนี้คือ วันจนัทรที่ 10 มกราคม 
2554 เมื่อเขาไปจะมวีาระการประชุมปรากฏอยู และในแตละวาระการประชุมจะมเีอกสารประกอบการประชุม 
และใหเขาไปที่เอกสารประกอบเพื่อพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมของแตละวาระได หากวาระการ
ประชุมใดมีเอกสารประกอบหลายชุด เชน ระเบียบวาระที่ 3.2 มีเอกสารประกอบการประชุม 3 ชุด ก็สามารถเขา
ไปพิจารณาเอกสารในแตละชุดได ซ่ึงเปน File PDF เมื่อทําการเปด File จะปรากฏที่ Tab ดานบน สามารถเลือก
พิจารณาที่เอกสารประกอบการประชุมชุดใดชุดหนึ่งได ไมตองทําการเปดใหม  
  ประธานกลาววา ตองทําการทดลองใชดวยตนเอง ในการประชุมครั้งนี้ขอใหประชุมแบบ
คูขนานควบคูกันไป  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
    1.2 เร่ือง  การเขาแขงขันอาคารอนุรักษพลังงาน ประเภทมหาวิทยาลัย 
  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2553 มธ. ไดสงอาคารหอสมุดปวย 
อ๊ึงภากรณ เขารวมโครงการสรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานหรือ BEAT 2010 ของกระทรวง
พลังงาน ขณะนี้สํานักหอสมดุไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซ่ึงเปนผูจัดการ
โครงการวา โครงการสนับสนุนงบประมาณ 15 ลานบาท เพื่อการปรับปรุงกายภาพและการประชาสัมพันธ
โครงการนี้ และอีกเรื่องหนึ่งคือ ขอความรวมมือจากทกุหนวยงานในมหาวิทยาลัยชวยกันโหวตอาคารยอดนิยม
ใหหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ โดยเขาเว็บไซต BEAT 2010.net และลงทะเบียนสมัครเพือ่ทําการโหวต ซ่ึงสามารถ
โหวตไดทุกวนัวันละหนึ่งครั้ง คูแขงขันของ มธ. คือ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขณะนี้ มธ. อยูในลาํดับที่สาม สามารถทําการโหวตไดทุกคน 
  นอกจากนี้ ในกิจกรรมประชาสัมพันธ เมื่อวันเสารที่ 8 มกราคม 2554 ซ่ึงเปนวันเดก็แหงชาติ 
อาคารหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ โดยบุคลากรไดไปรวมจดักิจกรรมวนัเดก็แหงชาตทิี่พพิิธภัณฑวิทยาศาสตรเฉลิม
พระเกยีรติ โดยมีทูตกิจกรรมของฝายการนักศึกษาจํานวน 10 คน ไปรวมดวย ขอขอบคุณฝายการนักศึกษามา ณ 
โอกาสนี้ ซ่ึงการประชาสัมพันธอาคารหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ยังตองทําตอไปเรื่อย ๆ จนถึงเดือนสิงหาคม 2554 
จึงจะสิ้นสุดโครงการ  
  อีกเรื่องหนึ่งคอื เร่ืองความรวมมือระหวางหองสมุด สํานกัหอสมุดไดรับแจงจากสถานกงสุล
นครเซี่ยงไฮ เกี่ยวกับความรวมมือกับหอสมุดเขตฉางหนงิ นครเซี่ยงไฮ เพื่อที่จะจัดทํา Window of China ที่
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ จะเปนเรื่องของการแสดงวัฒนธรรมและจัดพืน้ที่สําหรับหนังสือภาษาจีน และมีการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกบัหอสมุดเขตฉางหนิง นครเซี่ยงไฮ ในสัปดาหถัดไปกงสุลนครเซี่ยงไฮจะมาที่
หอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ เพื่อดูสถานที่และพิจารณารายละเอยีด  
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  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้  
  1. ประธานกลาววา การโหวตอาคารยอดนยิม สามารถโหวตไดถึงเมื่อใด  
      ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา โหวตไดถึงเดือนสงิหาคม 2554 
  2. ประธานกลาววา ขณะนี้ มธ. มีคะแนนเทาใด 
      ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ขณะนี้คะแนนโหวตของ มธ. อยูที่ 13,342 คะแนน 
  3. ประธานกลาววา หางจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประมาณ 10,000 คะแนน 
      ผูอํานวยการสํานักหอสมดุกลาววา ขณะนี้จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัอยูที่ 23,222 คะแนน แต
ปญหานี้เกดิตัง้แตกอนการลงทะเบียน มีการตั้งระบบไวเพื่อทําการโหวตไดตอเนื่อง ซ่ึงขณะนี้ทางโครงการฯ 
กําลังพิจารณาวา จะทําอยางไร ซ่ึงเปนความไมเที่ยงตรงของขอมูล การเปนอาคารยอดนิยมไมไดหมายความวา
ทําเชนนั้นแลวไดเปนอาคารยอดนยิม ซ่ึง มธ. ไมไดทําเชนนั้น ขอแจงวา คะแนน 13,342 คะแนน มาจาก
พันธมิตรและบุคลากรของ มธ. จริง และไมมีการติดตั้งระบบเชนนั้น  
  4. ประธานกลาววา ตองการใหบุคลากรจํานวนเทาใดทําการโหวต ใหหนวยงานละ 10 คน ทํา
หนาที่โหวต  
       ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุดจะตั้ง
โปรแกรมไว หากมีนกัศึกษามาใชงานกจ็ะขอความรวมมือในการโหวตใหทุกวัน ในสวนบุคลากรสํานักหอสมุด
มีการขอความรวมมือใหทําการโหวตใหทุกวัน และจะพยายามโหวตกันไปเรื่อย ๆ  
  5. ประธานกลาววา ขอความรวมมือจากคณบดีและผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน โดยเฉพาะ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ ซ่ึงมีบุคลากรจํานวน 2,000 กวาคน และหอพักนักศกึษา  
ขอใหมอบหมายบุคลากรอยางนอย หนวยงานละ 10 คน ทําการโหวต รวมทั้งนักศกึษาปริญญาโทและเอก 
และใหสํานักงานศิษยเกาสัมพันธแจงไปยังศิษยเกาดวย กรณีนี้เปนเรื่องความรวมมือทีจ่ะตองเขาไปทําการโหวต 
      ผูอํานวยการสาํนักหอสมุดกลาววา ในปฏิทินเว็บไซต beat 2010.net ยังมีอีกมาก จะสงไปให
ทุกหนวยงานพรอมกับสงไปใหสํานักงานศิษยเกาสัมพนัธ  
  6. ประธานกลาววา ในปฏิทนินั้นจะมีรายละเอียดวา ตองทําอยางไรบางใชหรือไม 
      ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ในปฏิทินจะแจงชื่อเว็บไซต แตเมื่อเขาไปแลวจะมี
รายละเอียดอยูที่หนาเว็บไซต  
  7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในแตละคณะจะมหีอง Lab นักศึกษา ขอใหใส 
ขอความในการรวมโหวตลงในคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ใช   
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
     1.3 เร่ือง  เอกสารแจกในที่ประชุม 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม ดังนี้  
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  1. เอกสารประชาสัมพันธการ Vote อาคารยอดนยิมประเภทมหาวิทยาลัย ในโครงการแขงขัน
อาคารอนุรักษพลังงาน และปฏิทินประจําป 2554 สํานักหอสมุด 
  2. การสัมมนาประจําปเร่ือง “1 ปกับการจบัตานโยบายรฐับาล” 
  3. จุลสารศิลปศาสตร ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2553 ปที่ 17 ฉบับที่ 195 
  4. ขาวสารสํานักหอสมุด ปที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2553  
  5. ขาวประชาสัมพันธมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
  6. หนังสือมุมมองสหวทิยาการ  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   1.4  เร่ือง  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการตรวจสอบเอกสาร   
  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุยแจงใหที่ประชมุทราบวา ตามที่อธิการบดีไดมี
นโยบายใหเร่ืองการขออนุมัติในเรื่องตาง ๆ ของกองการเจาหนาทีด่ําเนนิการดวยความรวดเร็วและถูกตอง จึงได
มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการชุดหนึ่ง เพือ่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร กอนที่จะนําเสนอที่
ประชุม ก.บ.ม. ไดดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และไดมกีารตรวจสอบเอกสารวา ครบถวน ถูกตอง ไม
มีความผิดพลาดเกิดขึน้ องคประกอบคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยประธานสภาอาจารย ประธานสภา
ขาราชการ รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุย และเจาหนาที่
ของกองการเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กรณีที่นําเสนอที่ประชมุ ก.บ.ม. ในครั้งนี้ไดผานการกลั่นกรองเรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 

   1.5  เร่ือง  แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม 
คือ รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกลุ ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกจิ ในนามของมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม  

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพือ่พจิารณาดานบริหารงานบุคคล 
    2.1 เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพือ่อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)  

2.1.1 เร่ือง  สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนมุัติกําหนดตาํแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา 
  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุยแถลงวา สํานกับัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอกําหนด 
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5964 ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนงเจาหนาที ่



- 7 - 
 

บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนัที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป  
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 5964 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักบณัฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ 

2.1.2 เร่ือง  คณะสหเวชศาสตรขออนุมตัิเปลี่ยน/ยายตําแหนงพนักงาน 
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย   

  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอดําเนนิการดังนี้  
  (1) เปลี่ยนตําแหนงพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักกายภาพบําบัด 
อัตราเลขที่ 4913 ขั้น 9,570 บาท คณะสหเวชศาสตร เปนตําแหนงนกัวิชาการเงินและบัญชี 
  (2) ยาย น.ส.พรรณี  บูรณะสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนง
นักวิชาการเงนิและบัญชี อัตราเลขที่ 5648 ขั้น 11,700 บาท กองคลัง ไปแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงนกัวิชาการเงนิ
และบัญชี อัตราเลขที่ 4913 ขั้น 11,700 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร โดยตัดโอนอัตราเงินเดือน
ตามตัวไปตั้งจายสับเปลี่ยนกนั  
  (3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป  

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและยาย น.ส.พรรณี  บูรณะสมบัติ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี กองคลัง ไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพือ่พจิารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย 
    3.1 เร่ือง  มาตรการปองกันการปลอมแปลงปริญญาบัตร  

ประธานแถลงวา เนื่องจากมขีาวเรื่องเว็บไซตรับปลอมปริญญาบัตรที่สามารถปลอมไดทุก 
มหาวิทยาลัย ไมใชเฉพาะ มธ. แตยกตวัอยาง มธ. เพราะเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่สามารถปลอมได ซ่ึงไม
ทราบวา ปลอมสําเร็จหรือไม มีการยกตวัอยางวา มหาวทิยาลัยของรัฐสามารถปลอมของ มธ. ไดแนนอน 
มหาวิทยาลัยอ่ืนก็ไมมีปญหา และสามารถปลอมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพได โดยสรุปคือ มหาวิทยาลัยไดมกีาร
ดําเนินการ 3 เร่ือง เร่ืองที่หนึง่คือ ใหนิตกิรไปแจงความดาํเนินคดกีับเวบ็ไซตดังกลาว ซ่ึงมีการแจงความเสร็จ
เรียบรอยแลว เร่ืองที่สอง ไดฝากฝายบริหารทรัพยากรมนุษยวา เมื่อมกีารรับบุคคลมาเปนอาจารย หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ไมเคยมีการตรวจสอบวา เอกสารที่นํามาสมัครเปนเอกสาร 
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ที่แทจริงหรือไม เชน หากแจงวา จบจากสถาบันใดสถาบนัหนึ่ง สอบถามวา มีการตรวจสอบกลับไปหรือไมวา
จบจากสถาบนันั้นจริง คําตอบคือ ไมเคยตรวจสอบ ปญหานี้ไมใชปญหาของ มธ. เทานั้น แตเปนทุกแหงของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย กรณีนีใ้หฝายบริหารทรัพยากรมนุษยทําการตรวจสอบเรียบรอยแลว แตหากใหทํา
การตรวจสอบวา หลักฐานจริงหรือไมจริงแลวจึงรับ จะทําใหการดําเนินการลาชา ส่ิงที่ส่ังการไปคือ ขอใหทํา
การตรวจสอบในลักษณะคูขนานหมายความวา มีการรับบุคคลตาง ๆ และใหไปตรวจสอบยอนหลังวา ปริญญา
บัตรที่ไดมาเปนปริญญาบัตรที่แทจริงหรือไม กรณีนี้ตองไปสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยขึน้ ในการ
ประชุมครั้งนี้เปนการหารือเร่ืองมาตรการที่สาม เร่ืองการปลอมแปลงปริญญาบัตร มีความเปนไปไดเพยีงใดที่
ไมใชเปนเพียงการปลอมชื่อ ปลอมปริญญาบัตรเทานั้น แตมกีารเขาไปในฐานขอมลูของ มธ. ดวย เพื่อจะปลอม
ฐานขอมูลของ มธ. เชน คณะนิติศาสตรจบการศึกษาปละ 500 คน สามารถแทรกเขามาเปนคนที่ 501 ไดหรือไม 
มีความเปนไปไดหรือไมที่จะ Hack ขอมูล ขอใหผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลชี้แจงขั้นตอน
วิธีการวา กระบวนการทีจ่ะทําการ Hack เขามาหรือกระบวนการปองกันขอมูลของ มธ. มีความเปนไปไดมาก
นอยเพยีงใด ตองมีการประเมินสูงไวกอน โดยขอเท็จจรงิแลวอาจจะทาํไมไดกไ็ด 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในเอกสารประกอบการประชุมจะแสดงให 
เห็นวา กระบวนการผลิตปริญญาบัตรเปนอยางไร เพื่อจะตอบคําถามในชวงทายไดวา หากจะทําการปลอมจะทํา
อะไรไดมากนอยเพียงใด โดยฐานขอมูลดานทะเบยีนนกัศึกษาของสํานกัทะเบยีนและประมวลผล มีอยูประมาณ 
8 ฐานขอมูล ซ่ึงเริ่มตั้งแตนกัศึกษาเขามาจนจบการศึกษา จะเห็นวา มีฐานขอมูลตั้งแตรับเขา ทะเบยีนประวัติ 
หลักสูตร การจดทะเบียน การประมวลผลขอมูลและผูสําเร็จการศึกษา ขอมูลเหลานี้จะเขามาเปนระยะ ๆ ใน
ระหวางทีน่ักศกึษาอยูในสถานภาพและลงทะเบียนเรียนกับ มธ. หลังจากนั้นเมื่อขอมลูทั้งหมดครบ นักศึกษา
สําเร็จการศึกษา ขอมูลจะถูกดึงออกมาเพือ่ผลิตเอกสาร 3 ชุด คือ ปริญญาบัตร ทรานสคริปต และหนังสือสําคัญ 
หนังสือสําคัญที่เรียกวา หนังสือรับรอง จะคลายกับหนังสือตราครุฑของทางราชการและมีขอความคลายกับ
หนังสือราชการ จะเปนกระดาษสีขาวและมตีราธรรมศาสตรอยูดานบน สวนนี้คือ ฐานขอมูลที่มีอยู 8 ฐานขอมูล 
เพื่อที่จะรวมขอมูลออกมาเปนเอกสารสําคัญ 3 ฉบับ  

ในสวนของบคุลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตเอกสาร เจาหนาที่ก็จะแบงหนาที่กัน เชน  
ฝายทะเบยีนศกึษาภาระหนาที่จะเกี่ยวของกับฐานขอมูลบางฐาน ซ่ึงฐานใดที่เกี่ยวของกับงานของฝายนี้ กจ็ะมี
สิทธิเขาไปแกไข เปลี่ยนแปลง อัพเดทขอมูล ซ่ึงอาจจะเห็นฐานขอมูลของงานอื่น แตสามารถดูเพื่อประกอบการ
ใชงานไดอยางเดียว และกวาจะออกมาเปนปริญญาหนึ่งใบหรือทรานสคริปตหนึ่งใบ จะตองผานกระบวนการ
ตาง ๆ มากมาย  

หากเปนกระบวนการปลอมตามที่อธิการบดีไดกลาววา มกีารใสขอมูลเขาไปใหม จะตองทําใน 
ลักษณะนี้คือ นําขอมูลประวัตินักศกึษาเขา ลงทะเบียนทุกภาคการศกึษา ใหผลการศึกษาประมวลผลออกมา 
เพราะฉะนั้นในแงของการใสช่ือลงไปและใสขอมูลเขาไปทั้งหมด หากสามารถ Hack เขามาได โดยขอเท็จจริง
สามารถทําได แตทําไมไดงาย ๆ และตองรูสองเรื่องคือ ตองรูทางดานเทคนิค และตองรูวา หลักสูตรที่จะปลอม  



- 9 - 
 

เรียนวิชาใดบาง และตองรูขอบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรวา หนึ่งภาคการศึกษาลงทะเบียนเรียนไดกีห่นวย
กิต และระบบประมวลผล ซ่ึงตองทราบขอมูลมากพอสมควร  

ในสวนทีเ่กีย่วกับวัสดุทีใ่ชในการผลิตปริญญา หนังสือสําคัญ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 
และทรานสคริปต ในสวนของทรานสคริปตใชกระดาษที่ส่ังพิมพจากโรงพิมพ มธ. และมีลายน้ําตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย ดานหลังเปนภาษาอังกฤษที่เปนคําอธิบายตัวยอตาง ๆ บนทรานสคริปต สวนหนังสือสําคัญคือ 
กระดาษเอ 4 ธรรมดา เพียงแตที่หัวกระดาษจะเปนตราสญัลักษณธรรมจักรสีเหลือง-แดง หากสอบถามวา มีส่ิง
ใดพิเศษหรือไม ขอตอบวา ไมมี หากถึงขั้นที่ฝงขอมูลลงไปไดแลว ขัน้ตอนในการพิมพก็จะไมยาก  

สวนวิธีปลอมอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะทําและทาํไดงายคือ การเขาไปเปลี่ยนชื่อ เชน ในฐานขอมูลมี 
ช่ือบุคคลหนึ่งจบคณะนิติศาสตร แตจะเปลี่ยนชื่อเปนอกีบุคคลหนึ่ง หากผานระบบของมหาวิทยาลัยเขาไปได 
เมื่อทําการเปลี่ยนชื่อ ช่ือเดิมก็จะหายไปจะกลายเปนชื่อใหม จะเปลี่ยนเปนเชนนัน้ แตส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ เมื่อ
ทําทรานสคริปตตัวจริงออกมาเสร็จและใหนักศกึษาไปแลว จะเก็บคูฉบับไวในสองลักษณะคือ เก็บไวเปน PDF 
File และคูฉบบัที่เปน Hard Copy เพราะฉะนั้นหากมีผูนาํไปใช และผูที่รับเอกสารไปใชและสงกลบัมา
ตรวจสอบ ก็จะไมตรงกนัเพราะ PDF File ที่เปนเลขทะเบียนคือ ช่ือบคุคลที่จบคณะนิติศาสตร แตที่พิมพออกมา
ในภายหลังอาจจะเปนอีกชื่อหนึ่ง ซ่ึงจะไมตรงกัน ในสวนนี้อาจจะไมไดไปเกีย่วของมากกับวัสดุทีใ่ชในการ
ผลิต ไมไดมีการทําไวเปนพิเศษ ซ่ึงมีการหารือกันมาตั้งแตป 2553 วา จะตองทําเหมือนกับกระดาษที่ใชผลิต
ธนบตัรหรือไม หรือจะใหมรีหัสพิเศษ มีบารโคด หรือ QR Code หรือมีตัวเลขที่ถูกสรางขึ้นมาสําหรับทราน
สคริปตแตละฉบับ มีการหารือกันอยู  

ในเอกสารประกอบการประชุมหนาถัดไปเปนกระบวนการตรวจสอบวฒุิการศึกษา เจาหนาที ่
สํานักทะเบยีนและประมวลผลไดรับการรองขอจากหนวยงานที่เปนนายจางหรือแมกระทั่งจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นอาทิ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัสงรายชื่อนักศึกษาที่สอบเขาศึกษาตอปริญญาโทและ
ปริญญาเอกมาใหสํานักทะเบยีนและประมวลผลตรวจ 400 กวารายการวา เปนผูจบการศึกษาจาก มธ. จริง
หรือไม ในกระบวนการตรวจสอบจะทําเปนรายบุคคล เร่ิมจากใสขอมูลช่ือและเลขทะเบียนเขาไป ขอมูลจะ
ปรากฏขึ้นมาจาก PDF File ที่เก็บไวใหตรวจสอบกับรายชื่อหรือเอกสารที่สงมา จากการสอบถามวา ตรวจสอบ
เชนนี้ใชเวลามากนอยเพียงใด ไดคําตอบวา คนละไมถึงหนึ่งนาที เปนคําตอบจากผูที่ปฏิบัติงานอยูเปนประจําใน
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพราะฉะนัน้หากมีสําเนาทรานสคริปตมาใหพิจารณา แมกระทั่ง Front ตัวหนังสือ
ตางกันกย็ังทราบ และทําการตรวจสอบทุกรายจริง ๆ  

หากเปนกระบวนการปลอมแปลงโดยเปลีย่นชื่อซ่ึงทําไดงายที่สุด จะมาตรวจสอบวาตรงกับ  
PDF File หรือ Hard Copy ที่เก็บไวหรือไม แตหากทาํไดถึงขนาดที่ฝงขอมูลทั้งหมดลงไปใหม ซ่ึงไมใชเร่ืองงาย 
ตองทราบเรื่องเทคนิคและระบบการศึกษาของ มธ.  

จากการสอบถามเจาหนาทีว่า เทาที่ผานมาพบปริญญาปลอมบางหรือไม ไดรับคําตอบวา 2-3  
เดือนจะพบประมาณหนึ่งราย สวนใหญจะเปนการปลอมแบบ งาย ๆ คือ การตัดปะ การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยน  
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GPA ใหสูงขึ้น เพื่อใหศึกษาตอได เพื่อใหสอบชิงทุนได กรณีนี้เปนการเปลี่ยนขอมูลของตนเอง และมีบาง
ประเภทซึ่งไมนาเกิดขึน้แตกเ็กิดขึ้น เชน นาํทรานสคริปตมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมาและนําตราสัญลักษณ มธ. ไป
ถายเอกสารและนําไปสแกน โดยปกตแิลวจะสามารถตรวจพบได  

เร่ืองระบบการรักษาความปลอดภัยตองแจงวา ในขณะนีม้ี Firewall อยูสองตัวที่จะปองกันตัว 
เว็บเซิรฟเวอร ในสวนทีแ่สดงผลงานใหทราบผานระบบ www. และตัว Database จะม ีFirewall สองตัวนี้ที่
ปองกันไว แตไมสามารถตอบไดรอยเปอรเซ็นตวา จะปองกันได เพราะหากพบกรณีทีม่ี Hacker ก็ไมแนใจวา  
จะสามารถปองกันไดหรือไม สํานักทะเบยีนและประมวลผลไดหารือกันวา สมมติมผูีรับจางและแอบอางวา 
สามารถนําชื่อมาใสไวในฐานขอมูลได ทั้งหมดขึ้นอยูกับปริญญาที่ทําขึ้นมาวา ทําไดจริงหรือไม หากเห็น
ปริญญานั้นจึงจะสามารถแจงไดวา จริงหรือไมจริง สวนที่กลาววาถึงขนาดเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรได
นั้น เหน็วา ทาง สกอ. ไมไดระบุชัดเจนวา เปนของสถาบันใด เพราะ มธ. มีระบบบัตรประจําตัวบณัฑิต ซ่ึงมา
จากขอมูลการขึ้นทะเบยีนบณัฑิตและขอมลูตาง ๆ ไมใชจะใสหรือเพียงแทรกขอมูลและสามารถเขารับ
พระราชทานปริญญาบตัรไดเลย  
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา โดยสรุปคือ หาก Hack ขอมูลเกงก็สามารถทําได แตโดยทั่วไปคงจะทําได
ลําบาก เทาที่ไดรับฟงจากผูอํานวยการสํานกัทะเบยีนและประมวลผล ส่ิงที่ทําในขณะนี้เหมาะสมแลวหรือควร
จะตองทํามากกวานี้ หรือควรจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือไม  
  2. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศกึษาและการพัฒนากลาววา โดยขอเทจ็จริงแลว
มีระบบปองกนัอยู เหน็วา มหีลายระดับดวยกัน ตั้งแตระดับของโครงสรางพื้นฐานเครือขาย ตามที่ผูอํานวยการ
สํานักทะเบยีนและประมวลผลกลาวถึงคือ เร่ืองของ Firewall คือการปองกันระดับทีห่นึ่ง เมื่อผานระดับนีแ้ลว
กอนเขาสูฐานขอมูลก็ยังมีการปองกันอีกชัน้หนึ่ง หมายความวา การที่จะเขาสูฐานขอมูลนั้นตองมีการ
ลงทะเบียนไวเบื้องตน หากไมมีการลงทะเบียน Username Password ไวก็จะไมสามารถเขาไปในฐานขอมูลได 
หากปองกนัแลวสามารถหลุดเขามาได ก็จะทําการยอนกลับไปตรวจสอบได สมมติมีเหตุการณเกดิขึ้นสามารถ
ยอนกลับมาไดวา ในขณะนัน้มีบุคคลใดเขามาทําสิ่งใดไมวาจะเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงเรียกวา 
มีการ Log เก็บไว การทํากิจกรรมทุกอยางจะถูกบันทกึไวทั้งหมด จะมหีลักฐานอยู เพราะฉะนัน้ชวงการปองกนั
ก็มี ชวงของการทํากิจกรรมทุกอยางบนเครือขายและฐานขอมูลก็มีหลักฐาน เพราะฉะนั้นสวนนี้เปนขอมูลที่
สามารถตรวจสอบได ซ่ึงไดหารือกับผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลวา มีเหตุการณใดที่สังเกตวา 
ผิดปกติหรือไม หากมีใหนําจุดนั้นมายอนดูวา เกิดจากเหตุใด ซ่ึงนาจะทําได  
  3. ประธานกลาววา จากการรับฟงเห็นวา ไดทําไปแลวพอสมควรตามที่ควรจะทํา  
  4. ผูแทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมกลาววา สามารถเติมสีหรือสารเคมี 
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บางชนิดเขาไปในสีที่ใชพิมพ ซ่ึงจะทําใหตรวจสอบไดงายขึ้นและตนทุนจะถูกลงดวย 
      ประธานกลาววา ขอใหผูอํานวยการสํานกัทะเบยีนและประมวลผลรับไปพิจารณา ในเรื่อง
การทําสัญลักษณไวในใบปริญญา 
  5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา ขอสนับสนุนความเหน็ของผูแทนผูอํานวยการสํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม กรณีที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาวถึงเรื่องการผลิตเอกสารคง
เปนเรื่องไมยาก แตการกําหนดสีในเอกสารสําคัญโดยเฉพาะสีเหลือง-แดง นาจะมีสเปคพิเศษหรือไม หากทําที่
โรงพิมพ มธ. อยูแลวและเพือ่ใหเปนบรรทดัฐาน เห็นวา กรณีของปริญญาและเอกสารที่เกี่ยวของ และรวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ทางราชการของ มธ. สัญลักษณตราธรรมจักรและสีเหลือง-แดง นาจะมีสเปคที่เปนบรรทัดฐาน  
ซ่ึงจะมีอยูที่ มธ. เทานั้น นาจะมีสีใดบางอยาง อาจจะมองในแงศิลปะ นาจะทําใหแตกตางได การตัดแปะกจ็ะยาก
ข้ึน  
  6. ประธานกลาววา File PDF ที่มีอยูนั้นสามารถแกไขไดหรือไม มีระบบตรวจสอบหรือไมวา 
เจาหนาที่สํานกัทะเบยีนและประมวลผลที่พิมพรายช่ือผูจบการศึกษามจีํานวนกี่คน ตองพิมพสองครั้งใหตรงกัน
หรือไม อยางไร 
      ผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผลกลาววา จะแยกกนัทําในการประมวลขอมูล และ
เมื่อจะทําการ Print ก็เปนอีกคนหนึ่ง ไมไดขึ้นอยูกับคนคนเดียวที่ทําทั้งหมด 
  7. ประธานกลาววา สมมติตนเองเปนผูพิมพขอมูล มีผูสงชื่อมา 500 ช่ือ แตพิมพไป 501 ช่ือ ผู
พิมพก็จะพิมพ 501 ช่ือ เปนการทําโดยบุคคลคนเดียวหรือไมที่สามารถเพิ่มชื่อไดทันท ี 
      ผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผลกลาววา ตองทําการเพิ่มจากในระบบเพราะ
ปริญญาบัตรหรือทรานสคริปตหนึ่งใบ ตองมาจากขอมูลตั้งแตนักศกึษาสมัครเขามา มีการลงทะเบยีนเรียน จงึจะ
ไปสูขอมูลสําเร็จการศึกษา และจะถูกดึงขอมูลมาเพื่อพิมพหนังสือสําคัญและเอกสารตาง ๆ ซ่ึงตองผานหลายคน 
ขณะนีเ้จาหนาที่ของสํานักทะเบียนและประมวลผลที่ทําไดทั้งหมดทุกฐานขอมูลและทุกเครื่องมือที่ตองทําเพียง
คนเดียวทุกเรื่องนั้นไมมี เจาหนาที่บางคนที่ทําหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรใหไปทําหลักสตูรคณะ
แพทยศาสตร ก็จะทําไมได ไมใชเพยีงการเพิ่มชื่อ แตเปนการใสขอมูลเขาไปใหมทั้งหมด 
  8. ประธานสภาอาจารยกลาววา ขณะนี้กําลังพิจารณาสองดานคือ ดาน Supply Side คือ ดาน
ของ มธ. ที่เปนผูผลิตปริญญาเพื่อใหผูรับปริญญานําไปใชอางอิง อีกดานคือ ดาน Demand Side คือ ผูที่รับ
บัณฑิตและจะตองตรวจสอบ หากดาน Supply Side มีการปองกันจนครบถวนทุกดานแลวและไมสามารถจะ
ปลอมแปลงไดอีก เมื่อถึงดาน Demand Side   ประเด็นทีม่ีปญหาคือ ในการนําไปสมัครงานกับหนวยงานของรัฐ 
และหนวยงานเอกชนที่มีช่ือเสียงและมี List ชัดเจนอยูในฐานขอมูลรายงาน สวนผูประกอบการรายยอย ไมมีขอ
กังวลเทาใด ในประเดน็ที่เปนหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีช่ือเสียง เชน การไฟฟานครหลวง บริษัท
ปูนซีเมนตไทยจํากดั ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกจิ นาจะมี Criteria บางอยาง ซ่ึงจะขอเสนอวา ทุกครั้งที่มีการสมัครงาน 
ทางบริษัทอาจจะรับเฉพาะเอกสารสําเนาหรือใหสง File ไปทางอีเมล เพราะฉะนัน้ควรจะมมีาตรการหลังจากทํา 
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การสัมภาษณในกระบวนการตาง ๆ ครบถวนแลว ตองใหสงเอกสารฉบับจริงมาดวย หาก Supply Side จัดการ
เรียบรอยจนครบทุกกระบวนการแลว ตองใหมีการตรวจสอบที่ Demand Side ดวย ซ่ึงตองมีการนําเอกสารฉบับ
จริงมายืนยัน และหากมีขอสงสัยสามารถที่จะสงกลับมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบวา ครบถวน ถูกตองหรือไม 
จึงจะครบวงจร เพราะบางครั้งทําดาน Supply Side จนครบทุกดานแลว แตสุดทายทางผูกระทําความผิดยังทํา
ตามที่ผูอํานวยการสาํนักทะเบียนและประมวลผลกลาวคือ มีการตัดปะ และใชโปรแกรม Photoshop โดยไมมี
การตรวจสอบตนฉบับ จะทําใหส่ิงที่วางแผนดาน Supply Side ไมไดผลและไมไดประโยชนใด เห็นวานาจะมี
มาตรการบางอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ และบริษัทเอกชนที่มีช่ือเสียง ซ่ึงนาจะมี
การแจงไปวา มหาวิทยาลัยมมีาตรการอยางไรเพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  
      ประธานกลาววา เปนเรื่องที่ทําลําบากเพราะหากมหีนังสือไปแจงวา หากมีบณัฑิตของ มธ. 
ไปสมัครงาน ขอใหตรวจสอบปริญญาบัตรดวย จะเปนเรื่องที่ลําบากมาก การที่มีขาวแพรหลายโดยทั่วไปกจ็ะมี
การตระหนกัถึงเรื่องนี้อยูแลว หากหนวยงานใดตองการตรวจสอบ มธ. ก็พรอม ไมมีปญหาใด ผูอํานวยการ
สํานักทะเบยีนและประมวลผลก็มีฐานขอมูลนี้อยู คงจะจัดการได 
  9. ประธานสภาขาราชการกลาววา เร่ืองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลนั้นมีความรอบคอบและแนนอน เพราะไดตดิตอกับเจาหนาที่สํานักทะเบยีนและประมวลผล 
2-3 คน หลังจากมีหนังสือ “ลับ” ฉบับนี้ กระบวนการตรวจสอบนั้นมีความรัดกุมมาก โอกาสในการปลอมนั้น
ยาก เพราะเมื่อนักศึกษาจะไปสมัครงาน หนวยงานตองสอบถามมาที่สํานักทะเบียนและประมวลผลกอนวา มี
นักศึกษาดังกลาวจบจากมหาวิทยาลัยนี้จริงหรือไม และจะตอบกลับไปวา จริง ใบปริญญาจริงหรือไมจริงก็จะ
ตอบกลับไป แตในบางครั้งกจ็ะเปนตามที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา มีของปลอม ซ่ึงจะ
ทราบทันทีเหมือนการจับธนบัตรวา ใบนีเ้ปนปริญญาบัตรปลอมและจะตอบกลับไปวา ปลอม แสดงวา ในสังคม
มหาวิทยาลัยมกีารปลอมปริญญาเชนนี้อยูจริง มาตรการที่ทําอยูขณะนีเ้ห็นวา มีความรอบคอบเพียงพอ ยังมองไม
เห็นวา จะซื้อปริญญาบัตรกันไดอยางไร เวนแตจะมกีารนําขอมูลไปอางอิงเพื่อที่จะสมัครเขาทํางานเทานั้น แต
เพื่อไมใหเร่ืองนี้เปนปญหาตอไปในอนาคต นาจะมกีารประสานงานกบัหนวยงานทีเ่ชี่ยวชาญในดานนี้จริง ๆ 
เพื่อปองกันชือ่เสียงของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ไมใชเฉพาะ มธ. แตรวมถึงทุกมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย เพราะมิเชนนั้นประเทศตาง ๆ ก็จะมองวา ประเทศไทยมกีารปลอมแปลงใบปริญญาบัตรและเรื่อง
อ่ืน ๆ ทําใหประเทศไทยเสียช่ือเสียง ธนบัตรยังสามารถปลอมได และเหตุใดปริญญาจะปลอมไมได ในอนาคต
จะตองมีเหตุการณเชนนีเ้กิดขึ้นอีก หากเปนไปไดตองการใหอธิการบดพีิจารณาหาทางปองกันในภาพกวางใน
อนาคตที่จะเกดิขึ้น  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบมาตรการปองกนัการปลอมแปลงปริญญาบัตร และ 
มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 
      3.2 เร่ือง  มาตรการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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  รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา  ดวยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนโยบายใน
การสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวทิยาลัย เพื่อกาวไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย (Research 
University)” ที่ใหความสําคญักับคุณคาของการวิจยัวา เปนภารกจิหลักในการเสริมสรางองคความรูในทาง
ทฤษฎีความรูเชิงประยุกตใหม ๆ อันเปนพืน้ฐานสําคัญในการสนับสนนุหรือสงเสริมภารกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเปนการขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยใหเขาไปมีบทบาทสําคัญตอชุมชน สังคม ประเทศ
และสากล การวิจัยจึงนับเปนภารกิจหลักทีสํ่าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในฐานะแหลงความรูสําคัญของ
ประเทศและสากลในที่สุดดวย อาจกลาวไดวา สถาบันใดที่มีการวจิัยเขมแข็งมีผลงานวิจยัที่มีคุณภาพยอมแสดง
ถึงศักยภาพความสามารถในการพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการไดอยางรวดเร็ว เหมาะสมและเปนที่ตองการ
ของสังคม 

จากความสําคญัและคุณคาของการพัฒนางานวิจยัดงักลาว จึงเปนการสมควรที่ 
มหาวิทยาลัยจะไดมกีารกําหนดมาตรการสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
การมุงไปสูการเปนมหาวทิยาลัยที่ใหคณุคากับการวจิัย ในการนี้ฝายวิจยัจึงขอเสนอมาตรการการสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใน 4 ดาน ดวยกนัดังตอไปนี ้
  1. การเพิ่มเงินอุดหนุนการวจิัย 
      แนวทางการสนับสนุน 
      1.1. การเพิม่สัดสวนงบประมาณที่จดัสรรใหแกกองทนุวิจยั 
             สืบเนื่องจากนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํา
วิจัย และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการเปนมหาวิทยาลัยวิจยัของ มธ. ดังนั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายทีจ่ะเพิ่มสัดสวนเงนิงบประมาณที่จะจดัสรรใหแกกองทนุวจิยัของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 2 
ปงบประมาณขางหนา โดยในการเพิ่มสัดสวนงบประมาณที่จะจัดสรรใหแกกองทุนวิจัยนั้น จากทีก่องทนุวจิัย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนรอยละ 4 ของงบดําเนินการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะเพิ่มสัดสวนขึ้นเปนรอยละ 5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเปนรอยละ 6 ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามลําดับ  
            กรณีนี้เปนความชัดเจนและจะเปนงบประมาณที่เขาไปในโครงการวิจยั ที่จะสนับสนุน
ใหอาจารยเพิ่มผลงานวิจัย  
      1.2 การเพิ่มวงเงินสนับสนุนงานวิจยัตอโครงการ 
            เทาที่ผานมาหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณในการวจิยัตอโครงการที่ใชอยูอาจไม
เหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทําใหโครงการวิจยัมักเปนโครงการขนาดเล็ก และไม
สามารถบูรณาการใหมีลักษณะเปนโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการได ดังนั้น เพื่อใหโครงการวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมขีนาดและขอบเขตของโครงการที่เหมาะสม กับทั้งสามารถทําใหมีลักษณะเปน 
โครงการแบบสหวิทยาการได จึงเหน็ควรใหมีการปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑการสนับสนุนการทํา 
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วิจัยในแตละโครงการ โดยพจิารณาใหมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนการวจิัยในแตละโครงการ เพื่อใหงบประมาณ
ดังกลาว เพียงพอตอการวาจางผูชวยวจิัย หรือคาวัสดุ อุปกรณที่มีความจําเปนตอการวิจัย 
            ปจจุบันจะมีการกําหนดเพดานในการสนับสนุนการวิจัยของแตละโครงการอยู หากเปน
ทุนวิจยัทั่วไปจะกําหนดไวไมเกิน 300,000 บาทตอโครงการ กรณีนีจ้ะมีการทบทวนและมีการเพิ่มมูลคาของ
โครงการใหเหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยูกับขอเสนอของโครงการและศักยภาพของนักวจิัย ซ่ึงจะพยายามเพิม่ใหมาก
ที่สุด ประมาณโครงการละ 1,000,000 บาท เพื่อใหโครงการนี้ได Output ที่เปนรูปธรรมเปนผลงานตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ โดยขึ้นอยูกับอาจารยและนกัวจิัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจจะเสนอโครงการ ซ่ึงพยายาม
ทําในลักษณะการบริหารที่คลองตัว ไมมีการกําหนดเรื่องใดมากนอกจากใหมกีารสงรายงาน Progress Report 
และพยายามทีจ่ะกําหนดงวดเงินใหนอยที่สุด แตหากโครงการมีมูลคาสูงขึ้น Output จะมีเกณฑที่เขมขนขึ้น ตอง
ขอใหอาจารยสงหลักฐานการตีพิมพที่ชัดเจนเพื่อใหมีการเบิกจายงวดสุดทาย สวนนีเ้ปนสวนที่คาดหวังจาก
นักวจิัยที่มีประสบการณ มีผลงานในอดีต ซ่ึงสามารถผลิตผลงานไดอยางตอเนื่อง แตก็มีอาจารยใหมที่ตองการ
เงินเริ่มตนในการทําวิจยั สวนนี้จะพยายามตอไปและใหมีความตอเนื่อง โดยเฉพาะคณะที่มีศกัยภาพนอยมี
งบประมาณรายไดนอยจะมีการเนนในคณะเหลานั้นดวย 
  2. การปรบัระบบแรงจูงใจเพื่อใหมีการทําวิจัย 
      แนวทางการสนับสนุน 
      2.1 การใหคาตอบแทนพเิศษแกเจาของบทความวจิัยที่ไดรับการตพีิมพในวารสารทาง
วิชาการในระดับนานาชาต ิ
            เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการเพิ่มวงเงินสนบัสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และเพื่อเปนการจูงใจใหคณาจารยและนักวิจัยของมหาวทิยาลัยไดรวมกันยกระดับมาตรฐานงานวจิัยใหสูงขึ้น 
ฝายวิจยัจึงมีขอเสนอแนวทางในการใหคาตอบแทนพิเศษแกเจาของบทความวจิัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ทางฝายวจิัยของมหาวิทยาลัยจกัไดรวมมือกับคณะตาง ๆ ในการจดัทําบัญชี
รายช่ือวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตใินแตละสาขาวชิา เพื่อใชเปนมาตรฐานในการจายเงินคาตอบแทน
พิเศษแกเจาของบทความวจิัยตอไปในอนาคต 
            อนึ่ง แนวทางดังกลาวขางตน ฝายวจิยัจะมุงเปาหมายหลักไปยังคณะหรือหนวยงานที่ไม
มีระบบการสนับสนุนคาตอบแทนดังกลาวกอนเปนอันดับตน 
           การสํารวจจากคณบดทีุกคณะ สํานกั สถาบัน โดยใหสงขอมูลกลับมาพบวา บางคณะมี
การใหคาตอบแทนในการตพีิมพผลงานตาง ๆ อยูบาง และจะมใีนรูปแบบของ Workload สําหรับงานวิจยั ดวย
ซ่ึงปจจุบันทางมหาวิทยาลัยใหคาตอบแทนในการตีพิมพวารสารระดบันานาชาติอยูแลว แนวทางตอไปคือ 
พยายามเพิ่มคาตอบแทนใหสูงขึ้น ปจจุบนัหากเปนการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่
รับรองแลวหรือมี Impact Factor จะไดบทความละ 30,000 บาท อาจจะมีการเพิ่มคาตอบแทนในสวนนี้ตอไป 
เปนแนวทางทีทุ่กมหาวิทยาลัยและในบางคณะไดมีการกําหนดไว อาจจะสูงกวาของ มธ. ดวย  
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  3. การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั  
      แนวทางการสนับสนุน 
      3.1 การสงเสริมและสนับสนุนวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ ใหเปน
วารสารทางวชิาการที่มีคุณภาพสูงและไดรับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาต ิ
            ในปจจบุันมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะวิชาและสถาบันตางมีวารสารทางวิชาการทั้งที่
เปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงในแงหนึ่งแลวการมีวารสารทางวิชาการหลายฉบับ
นับเปนสิ่งที่ดตีอการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย แตทั้งนี้ ประเด็นสําคัญที่ตองกลาวถึง
นอกเหนือจากจํานวนของวารสารทางวิชาการ ก็คือ คุณภาพของวารสารทางวิชาการเหลานั้น ดังนัน้ ฝายวจิัยจึงมี
เปาหมายทีจ่ะยกระดับใหวารสารทางวิชาการของมหาวทิยาลัยที่ดําเนนิการโดยฝายวิจัยทัง้ 4 ฉบับ ไดแก 
วารสารธรรมศาสตร วารสาร Thammasat Review วารสาร Thammasat International Journal of Science and 
Technology และ วารสารวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ใหเปนวารสารทางวิชาการที่มีคณุภาพไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ 
            สําหรับวารสารทางวชิาการที่ดําเนนิการอยูโดยคณะและหนวยงานตาง ๆ นั้น 
มหาวิทยาลัยจะไดพจิารณาใหความชวยเหลือเพื่อยกระดบัใหวารสารเหลานั้นมีคุณภาพไดรับการยอมรับตอไป 
ทั้งนี้ การสนับสนุนใหเปนไปตามความเหมาะสมของงบประมาณที่ฝายวิจยัไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
            วารสารทางวิชาการหากเปนระดับมหาวิทยาลัยควรที่จะทําใหเปน International Journal 
จริง ๆ มีตัวอยางอยูหลายมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
วารสารที่นักวชิาการพยายามสงเขามาตพีิมพเพราะคอนขางจะมีระบบที่ดีมีการสงแบบออนไลน มีการติดตาม 
สามารถที่จะตรวจสอบไดและมีคิวยาวมากในปจจุบัน ซ่ึงตั้งใจวาจะทําใหไดในระดับนั้นเพราะขณะนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็เขาไปในฐานขอมูลและมี Impact Factor แลว เขาใจวามีการแบงออกมาเปนกลุม
สาขาวิชา ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สุขศาสตร และทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร นอกจากนี้มวีารสารของ
คณะซึ่งอยูในเอกสารประกอบการประชุม จะเห็นวา มีอยูเปนจํานวนมากประมาณ 20 กวาวารสาร ขึ้นอยูกับ
นโยบายของแตละคณะ บางวารสารใชภาษาไทยและเปนวารสารระดบัชาติ ในปจจบุันทาง สกอ. สนับสนุนอยู
เปนบางวารสาร 
      3.2 การสนับสนุนการแปลบทความวิจยัใหเปนภาษาอังกฤษ หรือปรับปรุงแกไขภาษาของ
บทความวจิัยใหมีความเหมาะสมสําหรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
            เพื่อเปนการสนับสนุนใหนกัวจิัยของมหาวิทยาลัยสามารถเผยแพรผลงานวิจัยของตนใน 
วารสารทางวชิาการระดับนานาชาติได ฝายวิจยัโดยความรวมมือกับฝายวิเทศสัมพนัธ จะไดรวมกนัวางระบบ
และกลไกในการชวยเหลือนกัวิจยัใหสามารถตีพิมพผลงานวิจยัในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติได 
โดยจะมีการจดัหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาและมีความเขาใจในศาสตรดานนั้น ๆ เพือ่ใหความ
ชวยเหลือแกเจาของผลงานวิจัย ทั้งในลักษณะที่เปนการแปลจากบทความภาษาไทยใหเปนภาษาอังกฤษ และ 
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การปรับปรุงบทความภาษาองักฤษใหมีระดับภาษาทีเ่หมาะสมสําหรับการตีพิมพในวารสารทางวชิาการระดับ
นานาชาต ิ
            กรณีนี้เปนนโยบายตัง้แตสมัย ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมจะเห็นวา อาจารยใหความสนใจนอยมาก มีการพยายามทีจ่ะจดัระบบใหมใหมีความ
คลองตัวมากขึน้ ซ่ึงทางรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธมีการเตรียมทีจ่ะจดัการในสวนนี้  
      3.3 การใหคําแนะนําแหลงในการตีพิมพบทความวจิยั 
            เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวงทีก่วางขึน้ ฝายวจิัยโดยความ
รวมมือของผูทรงคุณวุฒิจกัไดทําหนาที่ในการใหคําแนะนําวารสารทางวิชาการที่มคีวามเหมาะสมสําหรับการ
ตีพิมพเผยแพรบทความทางวชิาการแตละบทความ แกเจาของบทความทางวิชาการตอไป การใหคําแนะนํา
ดังกลาวจะมีสวนชวยสนับสนุนใหผูวิจยัมโีอกาสเผยแพรผลงานของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักวิจยั
รุนใหม 
            มีการใหขอมูลเกี่ยวกบัแหลงในการตีพิมพซ่ึงจะตองทําฐานขอมูลที่ดีกวานี้ ปจจุบัน
ฐานขอมูลยังไมดีเทาใดและตั้งใจที่จะปรับปรุงใหมีฐานขอมูลในเรื่องของการวิจยัเพื่อสนับสนุนการตีพิมพให
มากขึ้น  
  4. การสนับสนุนการจดัประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 
      แนวทางการสนับสนุน 
      4.1 การสนับสนุนงบประมาณบางสวนแกคณะหรือหนวยงานสําหรับการจัดประชมุทาง
วิชาการในระดับนานาชาต ิ
            เพื่อเปนการสนับสนุนใหคณะและหนวยงานตาง ๆ จัดการประชมุทางวิชาการในระดบั
นานาชาติใหมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดยฝายวจิัย จะไดมกีารตั้งงบประมาณสําหรับสนับสนุนคณะและ
หนวยงานตาง ๆ ในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สัดสวนการสนับสนุนงบประมาณดังกลาว
จะเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการที่เสนอ และความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการวจิัยของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงจะไดมีการกาํหนดและประกาศใหเปนทีรั่บทราบโดยทั่วกันตอไปในอนาคต   
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา เร่ืองวิจยัเปนเรื่องใหญของมหาวิทยาลัย ตองการให มธ. เปนมหาวิทยาลัย
วิจัย และมีผลงานวิจยัที่โดดเดนและนําไปใชกับสังคมได ที่ผานมามีปญหาเรื่องเงินซึ่งเปนเรื่องใหญ หากมีเงิน
จะทําวิจัยไดมาก โดยขอเท็จจริงแลวบุคลากร มธ. มีความรูทางวิชาการและเรื่องตาง ๆ มาก โดยปกติ มธ. ใชเงิน
ประมาณ 30-40 ลานบาทตอปในการทําวิจยั ซ่ึงเปนเงินของ มธ. เอง มีการใหเงนิอาจารยสําหรับทําวิจัย
ประมาณ 25 ลานบาทตอป สูงสุดคือ 300,000 บาท ไมมีเกินกวา 300,000 บาท วงเงินทั้งหมด 25 ลานบาท 
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โดยประมาณ งบประมาณอกีจํานวนหนึ่งคือ มีเงินใหอาจารยที่เขียนบทความตีพิมพลงในวารสารในประเทศ
และนานาชาตทิี่มีและไมมี Impact Factor จํานวน 5,000 บาท 15,000 บาท และ 30,000 บาท โดยประมาณ 
ขณะนีไ้ดพจิารณางบประมาณของ มธ. ที่จะทําวจิัยวาสามารถเพิ่มขึ้นไดหรือไม ไดพจิารณาอยู 3-4 เร่ืองที่เห็น
วา จะเพิ่มเรื่องงบวิจยัไดมากขึ้น เร่ืองที่หนึง่ที่ทําไปแลวและขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังทําคือ 
จะตั้งศูนยเครือ่งมือทางวิทยาศาสตรของ มธ. ขึ้น ไดทําเรือ่งของบประมาณจากสํานกังบประมาณ 1,000 ลาน
บาท และเปนงบประมาณอนัดับแรกของ มธ. ในงบประมาณป 2555 เห็นวาสูงสุดนาจะได 500-600 ลานบาท 
ซ่ึงจะทําใหการวิจัยทางวิทยาศาสตรกาวกระโดดไปขางหนา  

เร่ืองที่สองไดใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังและรองอธิการบดีฝายทรัพยากร 
มนุษยไปพิจารณาเงินหลายแหลง ซ่ึงไดพบแหลงหนึ่งคอื เงินของพนกังานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมวีงเงนิเก็บอยู
ประมาณ 300 ลานบาท แตพจิารณาตวัเลขแลว จะสามารถนํามาใชในดานการวจิัยไดปละ 10-20 ลานบาท
โดยประมาณ ซ่ึงเปนตัวเลขที่สอง ตัวเลขที่สามคือ กอนที่ ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน จะพนจาก
ตําแหนงไป ไดปรับเงินคาหนวยกิตใหสูงขึ้นประมาณปละ 20 ลานบาท ในป 2555 นาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 40 
ลานบาท ซ่ึงตัวเลข 40 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญจะนํามาทาํวิจยั งบประมาณกอนแรกจะขอจากสํานกังบประมาณ 
1,000 ลานบาท งบประมาณกอนที่สองจะนํามาจากเงนิของพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณกอนที่สามคือ 
เงินเพิ่มคาหนวยกิต ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังไดเคยกลาวไปแลววา เงินที่เพิ่มนี้สนบัสนุน
ทางการวิจยั จะใหไปตามคณะโดยมีตวัช้ีวัดที่เหมาะสม เร่ืองสุดทายทีจ่ะกลาวและมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายวางแผนและการคลังไปพิจารณาคือ โครงการบริการสังคมตาง ๆ ของ มธ. ทํามานานแลวและการเก็บ
คาธรรมเนียมจากโครงการบริการสังคมอยูที่ 5% มหาวทิยาลัยจะมีแนวโนมปรับตัวเลขนี้ใหสูงขึ้น แตเงินที่เก็บ
เพิ่มขึ้นไมไดนําไปทําสิ่งใด แตเพื่อมาทําวจิัยเปนหลัก มกีารตั้งเปาหาเงินมาทําวิจยัเพิ่มอีก 30-50 ลานบาท
โดยประมาณ โดยรวมในลักษณะเชนนี้ตัวเลขงบประมาณวจิัยของ มธ. ก็จะสูงขึ้นประมาณ 50-100 ลานบาทตอ
ป ในชวงสามปที่ดํารงตําแหนงอธิการบดี จึงตองการขอความคิดเหน็จากคณบดแีละกรรมการ ก.บ.ม. เร่ืองการ
ปรับเปอรเซนตของโครงการบริการสังคมยังไมตองอภิปรายก็ไดเพราะจะมีการนําเขามาเสนออีกรอบหนึ่ง เร่ือง
นี้ทราบวา คณบดีและผูอํานวยการสํานัก สถาบัน อาจจะไมเห็นดวย แตโดยรวมจะหารืออีกครั้งหนึ่ง เมื่อได
ตัวเลขเรียบรอยแลววา ทั้งหมดจะเปนอยางไร แตจะหารอืในเชิงวา มีเงนิจํานวน 30-50 ลานบาทตอป จะทําเรื่อง
ใดเพิ่มขึน้ ซ่ึงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยไดกลาวไปแลววา จะทําในหลายเรื่อง เชน จะปรับ
วงเงินสําหรับทําวิจยั ซ่ึงเดิมนั้นเปนจํานวนที่ต่ํามาก จะปรับขึ้นไปเปน 1 ลานบาท โดยให 5 ทุน หรือ 10 ทุน 
ทุนละ 1 ลานบาท ซ่ึงเปนมาตรการบางอยางที่จะทํา สวนอีกเรื่องหนึ่งที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
กําลังพิจารณาคือ จะทําการ Top up ไปยังพนกังานมหาวิทยาลัยที่มกีารตีพิมพในตางประเทศและมี Impact 
Factor ที่ดี เดมิจายให 30,000 บาท อาจจะปรับขึ้นเปน 50,000 บาท หรือมากกวานั้น ขณะนีก้ําลังพจิารณา
ตัวเลข รวมถึงเรื่องที่ไดฝากใหรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธไปตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่แปลบทความของ
อาจารยคนไทยหรือ Edit ภาษาอังกฤษใหคนไทยเพื่อสงไปตีพิมพในวารสารตางประเทศ จะมีการทาํในหลาย 
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มาตรการเชนนี้เพื่อใหระบบวิจัย มธ. กาวกระโดดไปขางหนา  
  2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีกีรตยาจารย แตกรณนีั้นเปนการเชิด
ชูเกียรติ หากจะมีระบบใดที่เปนการใหอาจารยที่มีประสิทธิภาพเพยีงพอที่จะเปนผูนาํในสาขานั้น ไดมีสวนใน
การขับเคลื่อนเหมือนที่ สกว. มีระบบเมธีวจิัยอาวุโส กรณีนี้จะเปนเมธีวิจัยของ มธ. ที่อาจจะใหทนุแกอาจารย
ทานนี้เพื่อสรางทีมและนกัวจิัยรุนใหมเพื่อที่จะใหผลงานกาวไปขางหนา ตองการเสนอไวเร่ืองหนึ่ง เพราะเงิน
อยางเดยีวอาจจะไมเพียงพอ ตองมีระบบงานวิจยัและระบบพี่เล้ียงสําหรับดึงทั้งระบบขึ้นไป อาจจะแบงเปน
สาขาหลัก หรือแบงตามคณะก็ได 
      ประธานกลาววา ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยัรับไปพิจารณา 
  3. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา ขณะนี้มีอาจารยชาวตางประเทศ
คอนขางมาก เปนไปไดหรือไมที่จะเปดโอกาสใหอาจารยชาวตางประเทศเสนอผลงานเพื่อตีพิมพดวย อาจจะมี
คาตอบแทนใหดวย อีกเรื่องหนึ่งคือ อาจารยกลุมที่มีความสามารถคือ อาจารยที่ตออายุราชการ อาจารยกลุมนี้
ควรจะมีขอกําหนดในการตองทํางานวิจยัและตีพิมพในระดับนานาชาติดวย  
      ประธานกลาววา จะรับไปพิจารณาแตในกรณีหลังอาจจะยากเล็กนอยขึ้นอยูกับแตละบุคคล 
แตหากจะกําหนดเกณฑวา ตองตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติจะทําใหมีผูตออายุราชการนอยลงมาก  
  6. รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ  ธีระมั่นคง กลาววา เนือ่งจากไดเขารวมประชุมโดย 
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยเปนประธานเกีย่วกับเรื่องการวิจัย ซ่ึงมหีลายประเดน็ที่ไดอภิปรายในที่
ประชุม ขณะนี้รองอธิการบดีฝายบริการวชิาการและวิจยันาจะมีขอมูลในระดบัหนึ่งเกี่ยวกับมีมาตรการที่จะทํา
ใหงานวิจยัของ มธ. สูงขึ้น ซ่ึงตองการให มธ. มีงานวิจยัมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะเลื่อนลําดับจากลําดับที่ 7 ขึ้นเปน
อันดับ 1 หรือ 2 และมีประเดน็ที่ไดกลาวในที่ประชุมเกีย่วกับเรื่องการเงิน เห็นวา ประเด็นหนึ่งทีน่าคิดคือ การ
บริหาร Asset ของ มธ. มีวิธีการใดที่บริหาร Asset ของ มธ. ไดดี เพื่อทีจ่ะนําเงิน Asset ของ มธ. ไปใชใน
งานวิจยั การเก็บเงินเฉพาะในสวนของ Operating เชน เกบ็เงินคาลงทะเบียนเพิ่มอาจจะชวยไดในระยะหนึ่ง แต
ในระยะยาวเหน็วา Asset ของ มธ. มีมากอยูระดับหนึ่ง จะบริหารอยางไรเพื่อที่จะใหเกิดเปนคณุคาขึ้นมาและ
สามารถนําไปใชในการวิจยัได เปนประเดน็ที่อาจจะยังไมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัเทาใด แตกรณีอ่ืนใน
ที่ประชุมมีการอภิปรายไปมากแลว เชน เร่ืองของการมีพี่เล้ียง เร่ืองการเงิน หากมกีารตีพิมพแลวจะให
คาตอบแทน หรือเร่ืองการจดัตั้ง Funding เพื่อที่จะดึงนักศึกษาที่เกงเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก มีการหารือในหลาย ๆ ประเดน็  
  5. ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวสิาหกิจกลาววา มีความยินดทีี่
อธิการบดีใหการสนับสนุนที่จะเพิ่มงบประมาณที่ชัดเจนและมากกวาเดมิ 2-3 เทาขึ้นไปในระยะเวลาสามป แต
ส่ิงที่จะขอฝากรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยคือ ส่ิงที่ยงัขาดและยังทําไมสําเร็จคือ เร่ืองของการทํา
กลุมวิจยั มีหนวยวิจยัเฉพาะทาง ซ่ึงเคยคิดไววา จะเปนกลุมที่เล็กที่สุดในการทํางานเปนกลุม หากใหญขึ้นมาจะ
เปน Research Chapter ขณะนี้กําลังมี Research Chapter ซ่ึงอยูในโครงการของมหาวทิยาลัยวจิัยแหงชาติอยู 6  
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Chapter ตองยอมรับวามีปญหามากและลาสุดไดขาววา งบประมาณอาจจะใชไดไมสะดวกมากเทาใด อาจจะ
ตองกันเงินไวหรือพยายามผลักดันกลุม Chapter ทางสังคมศาสตรมากขึ้น หรือแมแตทางเทคโนโลยีสุขภาพให
มากขึ้นและชดัเจนขึ้น หากเปนไปไดใหกลาวถึงเรื่องการมี Excellent Center ทางดานวิจยัตาง ๆ เพราะ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ภายนอกไดกลาวถึงเรื่องนี้และอยูใน KPI ของมหาวิทยาลัยวิจยัแหงชาติดวย เหน็วา ในสวนนี้
ตองการใหกันเงินไวเพื่อเปนทุนสนับสนุนเรื่องนี้ดวย เพราะจะเปนรากฐานในการทําวจิัยเร่ืองใหญ ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
  6. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา เร่ืองแรกเห็นดวยกับที่มหาวิทยาลัยจะเพิ่มสัดสวนของเงินวจิัย 
แตประเด็นสําคัญนาจะอยูทีว่ิธีบริหารจัดการเงินวิจยัดวย บางครั้งเมื่อเพิ่มจํานวนเงนิและคิดในเชิงเพิ่มปริมาณ
เพียงอยางเดยีว รวมทั้งจํานวน Paper ตีพมิพ ไมแนใจวาสิ่งนั้นคือ ภาพสะทอนการเปนมหาวิทยาลัยของ มธ. 
หรือไม โดยขอเท็จจริงแลวอาจจะตองกําหนดวา เงินสวนหนึ่งมีไวสําหรับเพิ่มจํานวน Paper ตีพมิพ อีกสวน
หนึ่งตองคํานึงถึงโครงการวิจัยขนาดใหญเพื่อแสดงวา องคความรูทางวิชาการของ มธ. จะไปทางใด ซ่ึงกรณีนี้
อาจจะตองคิด เพราะหากเปนมหาวิทยาลัยสําคัญ 1 ใน 2 ของประเทศ ทิศทางทางวิชาการบางเรื่องของ มธ. มี
ความสําคัญคือ การแสดงวากําลังอยูในทิศทางใด เห็นวาตองมีเงินสวนหนึ่งซึ่งสนับสนุนโครงการวจิัยขนาด
ใหญและเปนการทํางานวจิยัขามคณะดวย หากเปนไปไดสําหรับการบูรณาการ ประเด็นที่สองเหน็ดวยกับการ
สนับสนุน International Conference แตอาจจะตองมีขอกําหนดหรือมีเกณฑ มเิชนนัน้บุคคลใดก็จะจัด 
International Conference ซ่ึงในที่สุดจะกลายเปนการชวยในการจบการศึกษาของนกัศึกษาหรือไม อาจจะตอง
กําหนดเรื่องการมี Proceeding การมีเกณฑที่เปนสากลเพื่อที่จะยกระดับขึ้นมา ไมใชมีเพียงการจดั International 
Conference เพียงอยางเดียว  
  7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ในแงของ Research Agenda ควรจะม ีTheme ที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรไปกังวลมากกับเรื่อง Ranking และ Publication ที่จะตองตพีิมพตาม Criteria ที่กําหนด 
ใหพิจารณาวา งานวิจยัที่จะสนับสนุนควรมี Impact ตอเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ส่ิงแวดลอม Natural disaster ที่
เปน Theme ของมหาวิทยาลัย พยายามกําหนด Research Agenda ใหไปในทิศทางที่เปนกลุมเดยีวกัน 
  8. อาจารย ดร.ปาริยา  ณ นคร กลาววา เห็นดวยในการที่จะสนับสนุนหรือมีเงินเพิ่มในสวน
ของทุนวิจยัมากขึ้น ตนเองก็เปนอาจารย อาจารยทุกคนตองพยายามทีจ่ะทํางานวิจยัออกมาใหมากทีสุ่ด แตเมื่อ
จะเพิ่มทนุวจิัยตองมีการระดมทุนตามที่อธิการบดีไดกลาวไป ในฐานะที่เปนตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ จะกลาวอีกมุมหนึ่ง ในขณะที่อธิการบดีกลาวในแงของเงินทุนของพนักงานมหาวิทยาลัย ไมแนใจวา 
20% ของ 300 ลานบาท หรือ 20 ลานบาทตอป ในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่กีย่วของกับเงินทนุในสวน
นี้ จะมีทั้งพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จาํนวนเงินที่
จัดสรรจะไปอยูกับกลุมคนบางกลุมในลักษณะสวนตวัหรือไม ขอฝากอีกประเดน็วา สามารถที่จะนําเงินจาก
สวนอื่นมาไดหรือไม และสวนนี้อาจจะเปนสวนสมทบเพิ่มเติม เพราะเห็นวา มพีนักงานมหาวทิยาลยัสวนอื่น
อีกที่อาจจะไมไดเขามาใชประโยชนในสวนนี้ และอาจจะเกดิการตั้งคําถามวา เหตใุดไมนําเงินสวนนี้ไปใช 
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ในสวนของสวัสดิการหรือการขึ้นเงินเดือน มีความหวงใยในเรื่องของการดึงเงินจากกองทุนพนกังาน
มหาวิทยาลัยไปใช แตในสวนของการเพิ่มเงินทุนวจิัยนั้นเห็นดวย เพราะตนเองก็ของบของมหาวิทยาลัย
เชนเดยีวกันและเกิดปญหา ซ่ึงอาจารยหลายทานไดกลาววา จํานวนเงนินอยหากตีพมิพออกมาก็จะไมครบ
สมบูรณ Paper อาจจะไมไดคุณภาพ ซ่ึงการเพิ่มเงินนัน้สมเหตุสมผล แตทุนที่จะดึงเขามาจะขอฝากไวอีก
ประเด็นหนึ่ง  
      ประธานกลาววา เร่ืองเงนิพนักงานมหาวิทยาลัยจะนํามาจายเปนทุนวิจัยใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไมไดนํามาจายใหขาราชการ และเปนเงนิที่มหาวิทยาลัยไดคํานวณทกุอยางรอบคอบพอสมควรวา 
จะมีเงนิจายเงนิเดือนครอบคลุมไปกี่ป มีเงินสําหรับจายคาตอบแทนตาํแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ทั้งหมด ขอฝากไววากรณีนี้ไมนาเปนหวง 
  9. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา ในเรื่องการสนับสนุนดานการแปล คณะศิลปศาสตรมีศูนย
การแปลราชนครินทร ซ่ึงในหลาย ๆ บทความนั้นคณะศลิปศาสตรก็เปนผูดูแล ในสวนนี้ตองการใหทาง
มหาวิทยาลัยประสานงานกนักับคณะในกรณีที่จะตองมีการแปลบทความ ที่ผานมาบางครั้งขาดการประสานงาน 
ทําใหจํานวนเงินคาแปลที่จายใหคณะศิลปศาสตรนั้นสูงเกินไป หากมีการสอบถามกอนจะไมสูงเชนนั้น อีก
ประเด็นหนึ่งคอื เร่ืองของบทความ บางบทความที่สงมาให Edit นั้นจะตองมีการแกไขใหมทั้งหมด เพราะฉะนั้น
สวนนี้จะเปนเรื่องยาก ประเด็นตอมาคือ สวนใหญจะเปนบทความทางวิทยาศาสตรหรือ ทางดานการแพทย ซ่ึง
เปนเรื่องยากสาํหรับคณะศิลปศาสตรเชนกนัที่จะตองหา Technical Terms เชน ในป 2553 มีเร่ืองโรคอุจจาระ
รวงเฉียบพลันก็ตองใชเวลาพอสมควร ปญหาขอสุดทายที่เกดิขึ้นคือ การจายคาตอบแทนใหกับผูแปล ที่ผานมา
เมื่อแปลเสร็จแลวกวาจะไดคาตอบแทนใชเวลาประมาณครึ่งป ซ่ึงลาชาเกินไปทําใหผูแปลหลายคนไมตองการ
รับงานแปลของมหาวิทยาลัย สวนที่มหาวทิยาลัยจะตั้งหนวยงานแปลนั้น ก็ตองขอความรวมมือจากคณะศิลป
ศาสตรอีกเชนกัน หากจะไมใหซํ้าซอน อาจจะใชบริการศูนยการแปลของคณะศิลปศาสตรก็ได และทางศูนยการ
แปลของคณะศิลปศาสตรไมไดคิดกําไร จะคิดไปตามเนื้องานจริง  
      ประธานกลาววา ขอมอบหมายใหรองอธิการฝายวิเทศสัมพันธรับไปพิจารณาและประสาน 
กับศูนยการแปลคณะศิลปศาสตรในเบื้องตน 
      รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธกลาววา เร่ืองการแปลไดหารือกับรองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวจิัยวา ปญหาทีพ่บจากการสงบทความตาง ๆ ไปที่ศูนยการแปลมีเร่ือง Technical Terms  ตามที่
คณบดีคณะศลิปศาสตรกลาว จึงมีแนวคดิวา จะไมดําเนนิการแปลเอง จะยังคงใชศูนยการแปล แตพยายามหา
ชองทางเพิ่มคือ จัดทํารายชื่อผูพิจารณาในเรื่องของ Technical Terms ตาง ๆ เชน Content ในทางวิทยาศาสตร 
จะมีผูตรวจสอบ Content กอน แตในสวนของศูนยการแปลที่มีอยู อาจจะชวยไดมากขึน้ในเรื่องของการ Edit 
คือ จะไดไมตองทําใหมหมดทั้งฉบับ เพราะฉะนัน้สวนที่เหมือนเปนตรงกลางที่ยังขาดอยูเพื่อทีจ่ะตรวจสอบ 
Content คือส่ิงที่พิจารณาวา จะทําอยางไร จะหาบุคคลกลุมนี้จากที่ใด อีกประเดน็หนึ่งที่รองอธิการบดีฝาย
บริการวิชาการและวิจยัยังไมไดกลาวถึงคอื ที่ผานมาไมทราบวา แปลแลวไดรับการตีพิมพจริงหรือไม 
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ซ่ึงเปนอีกปญหาหนึ่ง อาจจะตองพิจารณาในเรื่องกลไก กลไกของการจายเงินจะเปนอยางไร การแปลเมื่อเสร็จ
แลวคุณภาพจะเปนอยางไรก็ตามและจะไดรับการตีพิมพหรือไม ก็เปนอีกปญหาหนึ่ง ซ่ึงจะตองพิจารณาทั้ง
ระบบ จะมกีารประสานงานอีกครั้งหนึ่ง 
  10. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา เห็นดวยที่จะใหมกีารเพิ่มทุนวิจยัของมหาวิทยาลัย แต
หากจะใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ควรสนับสนุนใหนักวิจยัของ มธ. หาทุนจากภายนอกดวย มีความเห็นวา ใน
ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมกีารสนับสนุนนักวิจัยอยูสองระดับ ระดับเริ่มตนและระดับกลาง ซ่ึงไดรับทุนวิจยั 
300,000 บาทตอป ในเรื่องของนักวจิัยใหมที่เคยสัมผัสมามีความรูสึกวา นักวจิัยใหมอาจจะยังมีจํานวนนอย แตก็
เห็นวานาสนับสนุน แมงานวจิัยที่ทํามาจะมคีุณภาพระดับปานกลาง ก็ยังนาสนบัสนุน แตในสวนของนักวจิัย
ระดับกลางเหน็วา นาจะมีระบบประเมนิงานวิจยัใหมีประสิทธิภาพสูง หากเห็นวางานวิจยัใดสามารถจะไป
แขงขันภายนอกไดกจ็ะไปขอเพิ่มขึ้น สําหรับกรณีที่มีประสิทธิภาพระดับกลางหากมรีะบบผูประเมนิที่ดี จะ
สามารถทําใหงานวิจยัมีระดบัดีขึ้น และสามารถที่จะไปตพีิมพในวารสารระดับสูงขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
หรือตองการวารสารที่ทําในมหาวิทยาลัยนาจะมีระบบทีท่ําใหสามารถรับตีพิมพผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูงขึ้นดวย หากมีระบบ Reviewer ตามที่คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ควรจะมีผูชวย Edit ซ่ึงที่ผานมา
จะเห็นวา หากเปนวารสารทีม่ี Impact Factor สูง ๆ สวนใหญนักวิจยัแมจะเกงเพยีงใดก็ตามก็ยงัตองพึ่งผูชวย 
Edit ก็จะทําใหดีขึ้น ในปจจบุันนี้จะเหน็วา Journal ตาง ๆ จะ Recommend วา ควรจะมกีารจางผูมา Edit กอนที่
จะสงไปตีพิมพ ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อกลาวถึงศูนยการแปล เห็นวา คณะสหเวช-ศาสตรมีผูที่มีความรู 
ความสามารถในการแปลทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยูในระดับหนึง่ หากจะใชบริการก็สามารถทําได 
  11. นางสาวจารุณี  มุมบานเซา กลาววา เหน็ดวยที่มหาวทิยาลัยจะเพิ่มทุนวิจยัสําหรับอาจารย 
เพราะเปาหมายคือ การเปนมหาวิทยาลัยวจิยั ในสวนนีไ้มมีความคิดเหน็ที่แตกตาง แตก็เห็นดวยกับ อาจารย ดร.
ปาริยา  ณ นคร วา ในสวนของกองทุนพนกังานมหาวิทยาลัย ยังมีความเห็นขัดแยงวา หากมหาวิทยาลัยไม
สามารถที่จะหาแหลงทุน หรือไมสามารถที่จะหางบประมาณจากภายนอกเพื่อมาอุดหนุนใหคณาจารย สาย
วิชาการ หรือนักวจิัยในมหาวิทยาลัยได ขอใหเปนแหลงสุดทายที่จะนํามาใช ในฐานะที่ตนเองเปนพนักงานสาย
สนับสนนุวิชาการ ส่ิงที่ไดรับหรือส่ิงที่มีผลกระทบก็คอนขางที่จะทราบกันอยูในบางเรื่องบางประเด็น ในสวนที่
อธิการบดีกลาววา เงนิในสวนของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยจะสนบัสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
แตกย็ังเปนเฉพาะกลุม ยังไมกระจายอยางทั่วถึง จะมารวมอยูในพนักงานมหาวทิยาลยั สายวิชาการ ในเมื่อ
งานวิจยัของมหาวิทยาลัยเปนสวนที่ตองใชงบประมาณ ควรที่จะมกีารทบทวนบทบาทของตนเองเพิ่มเติม นาจะ
มกีารหารายไดเขามา และเมื่อการประชุมครั้งที่ 22/2553 ไดเสนอวา ใหมีการทําประกันใหกับบุคคลใน
ครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มหนึ่งคน มีการตัง้คําถามวา เหตุใดบิดา มารดา จึงกําหนดอายุเพียง 65 ป 
คําตอบที่ไดรับคือ วงเงินทีท่ําประกันใหคนละ 4,000 กวาบาท ใชวงเงินจํานวน 6.6 ลานบาทที่จะจายใหกับ
บริษัทประกัน เห็นดวยกับ อาจารย ดร.ปารยิา ณ นคร วา นาจะนํามาพิจารณาเปนทางเลือกสุดทายเพือ่ความ
มั่นคงของการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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        ประธานกลาววา อธิการบดีไมไดมหีนาที่เพียงพจิารณาวา มีงบประมาณจํานวนเทาใดและ
นํามาใช กรณทีี่ไดเสนอวิธีการหางบประมาณไว 4 ทาง สวนใหญมาจากภายนอกไมไดนําเงินพนักงาน
มหาวิทยาลัยมาใช แตเร่ืองกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยก็หารือกันนาน โดยขอเท็จจริงแลวใชคําผิด เงินที่นํามา
เปนเงินที่รัฐบาลใหมาเพื่อทาํในเรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัย แตไมใชกองทุนพนักงานมหาวทิยาลัยโดยตรง 
เงินมีอยูสองสวนดวยกัน จะขอรับไปพิจารณา เร่ืองพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยก็
ไมไดทอดทิ้งหลายเรื่องก็พยายามทําอยูพอสมควร 
  12. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศกึษากลาววา สถาบันเอเชียตะวันออกศกึษาไดมีการ
จัดตั้งศูนยความรวมมือระหวางประเทศและการแปล ซ่ึงเปนแผนกลยทุธของสถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษา และ
มีประธานศูนยเปนอดตีผูอํานวยการสถาบันภาษา ในคณะกรรมการจะมีผูเชี่ยวชาญทีเ่ปนนักแปล ซ่ึงเปนลาม
และเปนนักแปลระดับประเทศ นอกจากจะแปลภาษาอังกฤษยังมภีาษาจีน เกาหลี ญ่ีปุน คณะกรรมการชุดนี้ได
ดําเนินการคอนขางจะตอเนือ่ง ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการจัดทําระเบยีบการแปล และมีการแบงกลุม Cluster 
ซ่ึงเปนการแปลในกลุมแพทยและสาธารณสุข กลุมทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และในกลุมนี้กําลังหาผูเชีย่วชาญทางดานการแปลแตละดานหากทางคณะสหเวชศาสตรจะรวม
เปนผูเชี่ยวชาญการแปลกับทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา กจ็ะทาบทามไปอีกครั้งหนึ่ง ในขัน้ตอนนี้ไดทํา
การแปลและ Edit ดวย และทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษายนิดีที่จะใหความรวมมือกับมหาวทิยาลัยโดยจะ
ประสานงานกบัรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ในการจดัหากลุมผูเชี่ยวชาญเรื่องการแปล ในสวนนี้ไมไดทํา
การแปลเพียงอยางเดยีว แตจะทําหนาที่ในการ Edit ดวย ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินงานจัดระบบการแปล
ไดทําระเบยีบนี้ และโลโกเสร็จแลวและมีลักษณะการทํางานกึ่งเอกชนคอื เปนโครงการเลี้ยงตัวเอง  
  13. ประธานสภาอาจารยกลาววา ประเดน็แรกตรงกับที่ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวนัออก
ศึกษาไดกลาวไป จะมีอยูสองสวนคือ สวนที่เปนการแปลภาษาและสวนที่เปนการ Edit ที่ทําให Content เขากับ
ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ซ่ึงผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาไดกลาวไปแลววา จะมีหนวยงานที่
รับผิดชอบ ประเด็นนี้เนื่องจากเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็คอนขางจะนําเรื่องนี้มาเปน
เร่ืองสวนกลางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษามนีโยบายในเชิงที่จะแบง Cluster ของ
ผูเชี่ยวชาญไวเปนสวน ๆ อยูแลว นาจะนํามาประสานกบัทางคณะที่มคีวามเชี่ยวชาญดานภาษาบวกกับ Cluster 
ที่เกี่ยวของ เชน สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายสุขศาสตร หรือ สายมนุษยศาสตรและสายสังคมศาสตร 
ซ่ึงอาจจะทําในลักษณะของ Editorial Board โดยทําหนาที่สองขั้นตอน ขั้นที่หนึ่งคือ พิจารณาวา Paper มี
ศักยภาพในการตีพิมพหรือไม เพราะ Paper ที่เปนภาษาไทย บางครั้งกต็องพจิารณาวา เมื่อแปลแลวอาจจะไมได
รับการตีพิมพหรือศักยภาพไมถึงในระดับนานาชาติ อาจจะตองมี Editorial Board มีบัญชีรายช่ือของผูที่มีความ
เชี่ยวชาญใหครบทุกดานในมหาวิทยาลัยมาพิจารณากลั่นกรองในขั้นแรก เพื่อที่จะพิจารณาวา สามารถผานไป
ในขั้นตอนตอไปในการพิจารณาเรื่องภาษา Content Editorial อีกขั้นตอนหนึ่ง เห็นวามหาวิทยาลัยอาจจะแตงตั้ง
กรรมการที่เปน Editorial Board ที่เกี่ยวของกับการแปลโดยเฉพาะ ทําหนาที่ในการกลั่นกรอง และทําหนาทีใ่น 
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การ Implement ใหงานวิจยัที่เปนภาษาไทยเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษและมีศักยภาพในการตีพิมพได ประเด็นที่
สองเรื่อง การสงเสริมอาจารย โดยเฉพาะอาจารยใหม ขณะนี้มีอาจารยที่บรรจุใหมเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ไมไดเปนขาราชการ จะผูกตดิอยูกับตวัสัญญาจาง ซ่ึงใน Requirement หรือ TOR ของสัญญา มีการระบุชัดเจน
วา ตองมีสัดสวนของการวิจยัเทาใด ปจจุบนัเทาที่สังเกต อาจารยหลายทานเมื่อเขามาในคณะหรือภาควิชา หลาย
คร้ังมีความจําเปนที่จะตองกาํหนดเงื่อนไขขอบังคับในคณะวา มีอาจารยนอยอาจจะตองทํางานอื่นมากกวา คือ 
งานบริหาร งานสอนมาก จนทําใหงานวิจยัซ่ึงเปนสัดสวนสําคัญที่ตองนํามาใชในการประเมินอาจจะขาด
หายไป เมื่อถึงเวลาประเมินหลายทานอาจจะไมผานการประเมิน ซ่ึงนาเห็นใจเพราะมีความจําเปนที่ตองชวย
ทํางานดานอื่นใหครบถวน ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องของการสงเสริมอาจารยใหมในเรื่องของ
การทําวิจยั หรืออาจจะพจิารณาการประเมนิในสวนงานวิจัยใหเหมาะสมกับเงื่อนไข สภาพแวดลอมของอาจารย
ที่อยูในคณะนัน้ ซ่ึงอาจจะตองพิจารณาในเรื่องบูรณาการองครวมดวย เชน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปนตัวอยางทีม่ีงานวิจยัจํานวนมาก เพราะมีการผูกติดกบัสัญญา ซ่ึงเปนเรื่องดีที่จะตองมีผลงานวิจยัจํานวน
เทาใดตอป แมกระทั่งการไดตําแหนงรองศาสตราจารยแลวก็ตองมีการกําหนดวา หากผลงานวิจยัต่าํกวาจํานวน
ที่กําหนดไวกจ็ะมีผลตอการตอสัญญา ทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรอาจจะมีแนวคิดทีน่าสนใจวา 
สําหรับอาจารยใหมจะสงเสริมอยางไร เพือ่ที่ใหงานวิจยัออกมาแลวมปีระสิทธิภาพ สวนอาจารยทีท่ํางานมา
นานแลวมีความเชี่ยวชาญก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ตองการใหเนนที่อาจารยใหม ขอใหมหาวิทยาลัยสงเสริมผูที่เปน
อาจารยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งพนกังานมหาวิทยาลยัไดรับโอกาสในการทําวิจัย และดูแลกรณกีารวจิัยเปนพิเศษ  
  14. ประธานสภาขาราชการกลาววา มีแนวคิดของกรรมการ ก.บ.ม. ที่กลาวถึงเรื่องการ 
สนับสนุนนักวิจัยรุนใหม นกัวิจยัระดับกลาง และนกัวิจยัที่เปนผูเชี่ยวชาญ ขอฝากอธิการบดีวา มีคร้ังหนึ่งที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประชุมกันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกลาวถึงเรื่องความเหลื่อมลํ้า
ของประเทศ ฝากใหกับที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยรับไปพิจารณาเพื่อแกปญหาความเหลื่อมลํ้าของ
ประเทศไทย และที่ประชุมไดแยกออกเปนสามทางที่จะแกไขปญหาโดยการสอน กระบวนการวจิัย และ
กระบวนการดานสังคม ตนเองมีโอกาสไดเขารวมในกลุมที่สองคือ กลุมดานกระบวนการวจิัย และไดไปยก
ประเด็นซึ่งเปนความเห็นของอธิการบดีวา หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวดัที่ มธ. ตองการทําคือ การเขาไปชวย
สังคมในการลดความเหลื่อมลํ้าของประเทศ โดยการทําบัญชีครัวเรือน ปรากฏวามีการชื่นชมอธิการบดีวา เปน
ความคิดที่เหน็ชัดที่สุดวา นาจะทําวิจัยในเรือ่งนี้ และจะทาํวิจยัในเรื่องใดที่จะชวยเหลือความเหลื่อมลํ้านั้นได มี
โอกาสเปนไปไดหรือไมวา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ หรือขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 
ที่ตองการจะทาํงานวิจยัเพื่อไปรองรับงานระดับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยหรือระดับประเทศ สามารถ
ใชเงินกองทนุที่อธิการบดีจะหามาประมาณ 30-50 ลานบาทไดดวย เพราะในระบบแทงที่กําลังจะใชอยูในขณะนี้ 
ผูที่จะเปนระดบัเชี่ยวชาญพเิศษ จะตองมีงานวิจยัที่ตีพิมพในประเทศและตางประเทศ และงานวิจยัเหลานั้น
จะตองเปดโอกาสใหพิมพใน Journal ที่มีอยูในรายการดวย เพราะฉะนั้นหากสงเสริมนักวจิัยรุนใหม หรือ 
นักวจิัยสมัครเลน จะเปนการสนับสนุนงานวิจัยมากขึ้น 
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        ประธานกลาววา ขอเสนอทั้งหมดจะมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
วิจัยรับไปพิจารณา มีประเดน็สุดทายที่เกี่ยวกับเรื่องวิจัย เมื่อสัปดาหที่ผานมาไดรับเรือ่งจาก ศาสตราจารย ดร.
สมนึก  ตั้งเติมศิริกุล กลาวถึง Career Path ของนักวจิัยวา มหาวิทยาลัยบางแหงมีการใหเปนผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยวิจยัไดดวย กรณีนีจ้ะรับไปพิจารณา เพราะมีนักวิจยัจาํนวนมากที่ไมใชอาจารย แตนักวจิัย
เหลานี้ไมม ีCareer Path ที่ชัดเจน และดแูลวิทยานิพนธตาง ๆ ก็ไมได หลายมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ ได
เร่ิมทําเรื่องเหลานี้ จะขอรับไปพิจารณาและถึงเวลาจะนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึง่  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา 
ตอไป   
       3.3 เร่ือง  มาตรการการรักษาความปลอดภัยรถตูรับ-สงสาธารณะ  

  รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไปแถลงวา ในชวงปลายป 2553 ไดเกดิอุบัติเหตุคร้ังรายแรงซึ่ง
เกี่ยวของกับ มธ. โดยตรง จึงขอกลาวถึงเหตุการณและมาตรการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ตนเอง
ไดรับโทรศัพทจากผูชวยอธิการบดีฝายบรหิารทั่วไปวา ไดทราบขาวทางโทรทัศนวาเกิดอุบัติเหตุรถตู ซ่ึงยังไม
ทราบวา เปนรถตูสายใดและไดรีบหาขอมลู ไดตรวจสอบและทราบวา เปนรถตูที่วิ่งระหวาง สวทช. – สวน
จตุจักร แตไดมาคิดวา รถตูสายนี้นาจะมนีักศึกษาและบุคลากรของ มธ. โดยสารไปดวย ตนเองและผูชวย
อธิการบดีฝายบริหารทั่วไปจึงไดไปที่โรงพยาบาลวภิาวดี ระหวางทางไดโทรศัพทตดิตอผูบริหารหลายทาน ซ่ึง
รองอธิการบดีฝายการนักศกึษาเดินทางมาสมทบที่โรงพยาบาลวิภาวดใีนเวลาตอมา เกิดความวุนวายพอสมควร 
ไดทราบขอมูลจาก อมธ. วา ยังไมมีผูบริหารของมหาวิทยาลัย จึงรีบไปอํานวยความสะดวกในการสงตัว
นักศึกษาเขารักษาพยาบาล และติดตามรายชื่อผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในเบื้องตนไดรายช่ือผูเสียชีวิต
จํานวน 8 คน ไมทราบชื่อ 1 คน และผูไดรับบาดเจ็บ 7 คน ไมทราบชื่อ 1 คน ไดหารือกับแพทยและพยาบาล 
และไดไปดูศพ ไดพบผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธซ่ึงมีอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
เสียชีวิตหนึ่งคน ไดมีการประสานงาน มีอาจารยหลายคนและนกัศึกษาจํานวนมากมาที่โรงพยาบาลวิภาวดี 
หลังจากนัน้ไดกลับมาที่มหาวิทยาลัยและเรียกประชุมรถของมหาวิทยาลัยทั้งหมด งานยานยนตและรถตูทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยที่วิ่งอยู 3 สาย ถึงแมรถตูที่เกิดเหตุจะไมใชรถตูที่อยูในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ก็ได
เชิญรถตูที่เกี่ยวของทั้งหมดมาประชุมและไดออกมาตรการ 6 มาตรการ ไดลงนามในคําสั่งขอปฏิบัติการใชรถตู
ของมหาวิทยาลัยใหม ซ่ึงคงไดติดตามจากขาวประชาสัมพันธของสื่อตาง ๆ ขอแจงอีกครั้งเพื่อใหผูบริหารทุก
หนวยงานนําไปชี้แจงและขอฝากประกาศไปติดตามหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงหลายหนวยงานคงทราบกนัอยูแลว  

มาตรการที่หนึ่งคือ การกําหนดใหทุกทีน่ั่งตองคาดเขม็ขัดนิรภยั สําหรับรถตูที่วิ่งอยู 3 สายใน 
มหาวิทยาลัย รถตูที่วิ่งในมหาวิทยาลัยมีอยู 3 สาย สายแรกคือ ต. 85 มีรถทั้งหมด 45 คัน จะวิ่งระหวาง มธ. ศูนย
รังสิต – อนุสาวรีย ขณะนี้มเีข็มขัดนิรภัยแลว 34 คัน ยังไมมี 11 คัน และสายที่สองวิ่งจาก มธ. ศูนยรังสิต – มธ.  
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ทาพระจันทร มีจํานวน 25 คนั มีเข็มขัดนิรภัยแลว 8 คัน ยังไมมี 7 คัน สายที่ส้ันที่สุดสวนใหญเปนการบริการ
นักศึกษาคือ สาย มธ. ศูนยรังสิต – ฟวเจอรพารค รังสิต มีรถจํานวน 27 คัน มีเข็มขัดนริภัยแลว 15 คัน ยังไมมี 
12 คัน ไดมีการหารือกับบริษัทรถตูใหรีบดําเนินการติดตั้งเข็มขัดนิรภยัใหเร็วที่สุด โดยขอเท็จจริงแลวตองการ
ใหติดตั้งในวนัถัดมาหรือภายใน 1-2 วัน แตการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยจะตองยกที่นั่งทั้งหมดของรถตูลงและนําที่
นั่งชุดใหมทั้งหมดเขาไปตดิตั้งพรอมเข็มขัดนิรภยัที่ติดตัง้แลว ซ่ึงบริษทัรถตูไดส่ังจองไปตั้งแตวันที่ 28 
ธันวาคม 2553 หลังจากเกิดอบุัติเหตุ ซ่ึงทั้งหมดจะทําการตดิตั้งเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2554 ตั้งแตวนัที่ 1 
กุมภาพนัธ 2554 เปนตนไป ทุกที่นั่งของรถตูที่วิ่งบริการทั้ง 3 สาย ใน มธ. จะมีเข็มขดันิรภยัติดตั้งทั้งหมด 
มาตรการที่สองคือ กําหนดใหพนักงานขับรถโดยสารใชความเร็วไมเกนิที่กฎหมายกาํหนด หรือกรณีจําเปนไม
เกิน 100 กิโลเมตร เร่ืองเหลานี้เปนรายละเอียดคอนขางมาก เชน นกัศึกษาจะรีบไปสอบ เจาหนาทีจ่ะรีบไป
ประชุม บางคนมีธุระดวน กจ็ะไปเรงใหขบัเร็วข้ึน กรณนีี้เปนความจรงิ รถใชความเร็ว 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
ก็แจงวา ชาเกนิไป ตองการใหขับเร็ว ๆ ในบางกรณีขอรองใหพนกังานขับรถใชความเร็วสูง ซ่ึงมีการออก
ประกาศไปวา กรณีที่มีบุคคลตองการใหใชความเร็วใหแจงวา ใหใชบริการแท็กซี่มิเตอร เพราะรถตูจะใช
ความเร็วไมเกนิ 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

มาตรการที่สามคือ หามพนกังานขับรถนํารถออกนอกเสนทาง บางครั้งมีนักศึกษามาเปน 
กลุมแลวเหมาใหวิง่ออกนอกเสนทางที่กําหนด เชน ตองการไป มธ. ทาพระจันทร กจ็ะใหใชเสนทางดอนเมือง 
โทลเวย ไมใชทางดวนขัน้ทีส่อง ซ่ึงจะมีปญหาเหลานี้และไดหามพนกังานขับรถนํารถออกนอกเสนทางและใช
ความเร็วตามที่ผูโดยสารตองการ แตใหใชความเร็วตามที่กําหนด  

มาตรการที่ส่ี คือใหเพิ่มหมายเลขโทรศัพท ซ่ึงจะมีตั้งแตเบอรโทรศัพทของรองอธิการบดีฝาย 
บริหารทั่วไป หัวหนางาน หวัหนาหมวด และเบอรโทรศัพทของบริษัทรถตูและนายทาติดอยูภายในรถตู
ทั้งหมด เหตุผลคือ ไมตองการใหผูโดยสารไปถึงปลายทางและไปแจงวา รถขับเร็วเกนิไป หรือขับประมาท
เกินไป ตองการใหผูโดยสารบนรถติดตอผูที่เกี่ยวของไดทันทีที่เกิดเหตกุารณขึ้น และผูที่เกี่ยวของทกุคนจะมี
เบอรโทรศัพทของนายทาและรถตูทุกคัน หากทราบวา เปนรถตูเบอรใดสามารถโทรศัพทติดตอพนกังานขับรถ
ตูไดทันที โดยใชเวลาไมเกิน 2-3 นาที สามารถยับยั้งการกระทําที่สอไปในทางประมาทไดทันที ไดมีการ
ดําเนนิการไปแลว ขณะนี้สติ๊กเกอรที่ส่ังทาํทั้งหมดจะตดิอยูที่ดานหลงัเบาะที่นั่งทกุที่นั่งของรถตูทุกคันที่วิ่งอยู
ใน มธ. ศูนยรังสิต ที่ใหบริการบุคลากรและนักศกึษาของมหาวิทยาลัย ยังไมทราบวา จะมีโทรศัพทติดตอเขามา
มากนอยเพียงใด จะเปดรับโทรศัพทจนกวาจะหยุดการเดนิรถคือ เวลา 21.00 น. ที่รถเที่ยวสุดทายออกไป  

มาตรการที่หาคือ หามพนักงานขบัรถที่มีอาการมึนเมา มอีาการเมาคาง หรือออนเพลีย มีสภาพ 
รางกายที่ไมเหมาะสมขับรถ ตองยอมรับวา มีบางคนอยูในสภาพที่ไมพรอมจะขับรถ แตก็ปลอยใหขับรถ  

มาตรการที่หกคือ ใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตติดตั้งสัญญาณเตือน เมื่อรถมีความเร็วเกนิ 100  
กิโลเมตรตอช่ัวโมงทุกคัน ไดประชุมกับทางบริษัทรถตูแลวทราบวา จะติดตั้งเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 
2554 หากรถใชความเร็วเกิน 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จะมีเสียงดังขึ้นในหองโดยสารดวย เพื่อที่จะให 
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ผูโดยสารไดทราบ และขอรองใหผูขับขี่รถลดความเร็วลง  
เปนสิ่งที่กําลังทําอยู เปนมาตรการ 6 มาตรการที่ไดดําเนนิการไป หลังจากประกาศ 6 มาตรการ 

ออกไป มีทั้งผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวย บางความเหน็กต็อวากลับมา เชน เร่ืองเข็มขัดนิรภยั มีการกลาววา เมื่อ
นายทาปลอยรถออกไปแลวผูโดยสารก็ปลดเข็มขัดนิรภยัออก แตไดแจงไปในเครือขายวา ผูโดยสารควรจะเปน
กระบอกเสยีงใหกับชวีิตและทรัพยสินของตนเอง ในกรณีที่มีการขับรถเร็ว ควรจะเตอืนพนักงานขบัรถในเวลา
นั้น หรือโทรศพัทมาแจงผูเกีย่วของในเวลานั้น เมื่อออกมาตรการนี้ไประยะหนึ่ง ทางกรมการขนสงทางบกไดมี
หนังสืออยางเปนทางการถึงอธิการบดีวา เห็นดวยกับมาตรการที่ มธ. ไดประกาศออกไป และมกีารประกาศ
อยางรวดเรว็คอื ภายในวนัรุงขึ้นหลังจากเกดิอุบัติเหตุ ขณะเดยีวกันทางกรมการขนสงทางบกและหนวยงาน 
ตาง ๆ ก็นํามาตรการของ มธ. ไปหารือกันและเริ่มจะบังคับใชกับรถตูสายอ่ืนดวย อีกประเดน็หนึ่ง ขอใหบริษัท
รถตูพิจารณาเรื่องของการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเรว็และควบคุมความเร็วประจํารถทุกคัน หรือ GPS เมื่อวัน
จันทรที่ 10 ธันวาคม 2553 ในพิธีทําบุญอทุิศสวนกุศลใหผูเสียชีวิตที่ลานกิจกรรม มธ. ศูนยรังสิต มีบริษัทหนึ่ง
ไดเขามาพบและบริจาคเครื่อง GPS จํานวน 50 เครื่อง มูลคา 500,000 บาท ใหมหาวทิยาลัยใชเปนโครงการนํา
รอง ไดประสานใหพบกับบรษิัทรถตูและเจรจากันวาจะตดิตั้งในรถตูที่วิง่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด แตเนื่องจาก 
สัญญาปตอปก็จะทําไมได ขอใหมหาวิทยาลัยขยายสัญญาเปน 5 ป จึงไดแจงทางบริษัทรถตูไปวา คงทําไมได
เพราะวาระของอธิการบดีมีเพียง 3 ป และวาระของรองอธิการบดีก็จะหมดไปพรอมอธิการบดี ในที่สุดตกลงที่ 
3 ป ซ่ึงสามารถอนุมัติได อยางไรก็ตามรถตูบริษัทนี้วิ่งอยูใน มธ. 3-4 ปแลว ไมเคยมปีญหา ไมเคยมีอุบัติเหตุ 
จากการพจิารณาเหน็ควรที่จะตอสัญญาทุก 3 ปได บริษัทรถตูจะไดไปทําการติดตั้งอปุกรณควบคุมความเร็วและ
บันทึกความเร็วทั้งหมด จะสรางความปลอดภัยใหกับนกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได ในสวนอื่นมี
หลายเรื่องที่ดาํเนินการอยูตัง้แตวนัที่เกดิเหตุจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซ่ึงผูเกี่ยวของกับเรื่องนี้มีเวลาพกัผอนนอย
มาก เพราะมเีร่ืองตองทํามาก เนื่องจากเปนความสูญเสีย และมีผูเสียชีวติจํานวน 9 ราย เปนนกัศึกษาและ
บุคลากรของ มธ. จํานวน 5 ราย เปนอาจารย 1 ราย ศิษยเกา 1 ราย นักศกึษา 3 ราย เปนความสูญเสียคร้ังใหญ
ของมหาวิทยาลัย มีการหามาตรการและเยียวยาทั้งผูบาดเจบ็และผูเสียชีวติ สําหรับรายชื่อของผูเสียชีวิตและ
ผูบาดเจ็บทุกคนคงไดทราบขอมูลจากสื่อตาง ๆ แลว อีกเรื่องหนึ่งมีการสอบถามวา ในรถตูใหผูโดยสารนั่งได
จํานวนเทาใด ตอบวารถตูที่วิง่อยูตามปกตจิะมีรถเกาและรถใหม แตในปจจุบันจะเปนรถใหมทั้งหมด สําหรับ
รถใหม ขสมก. อนุญาตใหนัง่ไดทั้งหมด 16 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ ปกติรถตูหลังคาสูงจะมี 15 ที่นั่งบวก
พนักงานขับรถอีก 1 ที่นั่งรวมเปน 16 ที่นั่ง แตของ มธ. จะมีรถตูประเภทนี้อยูสายเดียวคือ ต. 85 ที่วิง่ระหวาง 
มธ. ศูนยรังสิต – อนุสาวรีย จะโดยสารได 17 ที่นั่ง ซ่ึงผิดกฎหมาย แตเหตุผลที่ทําเชนนี้และทํากันทัง้หมดเพราะ
ทางดวนโทลเวยขึ้นราคาอีกหนึ่งเทาตวั และ ขสมก. ยังไมปรับราคาขึ้นให จึงมกีารอนุโลมดวยการยนิยอมใหมี
ผูโดยสารเพิ่มอีกหนึ่งทีน่ั่งเปน 17 ที่นั่ง สวนรถตูรุนเกาจะเปน 13 ทีน่ัง่ บวกพนักงานขับรถอีก 1 ที่นั่งเปน 14 ที่
นั่ง แตปจจุบันใน มธ. ไมมีแลว เปนรถตูรุนใหมทั้งหมด  
  นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝายการนกัศึกษาไดฝากรายละเอียดเกีย่วกับการเยียวยาครอบครัว 
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ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บไว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทั้งหมด เหตุผลที่ไมถูกสื่อมวลชนโจมตีมากเพราะ
มหาวิทยาลัยมมีาตรการตาง ๆ อยางทันที อธิการบดี รองอธิการบดีและผูเกี่ยวของทัง้หลายพยายามที่จะ
ดําเนินการอยางรวดเร็ว เขาไปชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตและผูที่ไดรับบาดเจ็บอยางรวดเร็ว เชน ในชวงเชา
อาจารยที่ปรึกษาไปเยีย่ม ชวงสายคณบดีไปเยี่ยม ชวยบายรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีไปเยี่ยม ชวงค่ํา
อธิการบดีไปเยี่ยมทกุงานศพ และผูบาดเจบ็ทุกรายจะมทีั้งผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษา คณบดี เพื่อนนักศกึษา 
ไปเยีย่มเปนจํานวนมาก เปนขวัญและกําลังใจใหกับญาตผูิเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ ขอขอบคุณนักศกึษาและคณบดี 
โดยเฉพาะคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืงและอาจารยที่เกีย่วของ ไดเดินทางไปรวมให
กําลังใจครอบครัวผูเสียชีวิตอยางดีและนาชื่นชม สําหรับมาตรการที่มหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือเปนไปตาม
เอกสารประกอบการประชมุของรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาที่ไดแจกในที่ประชุม การชวยเหลือทางดาน
การเงินกับผูเสยีชีวิต มหาวิทยาลัยมีประกันชีวิตใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาดวย จํานวน 
150,000 บาท ในกรณีที่เปนอุบัติเหตุสาธารณะจะได 300,000 บาท ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว และ
การชวยเหลือจากกองทุนประกันอุบัติเหตนุักศึกษา รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไดมอบเงินสดใหกับ
ครอบครัวผูเสียชีวิตรายละ 30,000 บาท ผูบาดเจ็บรายละ 50,000 บาท เหตุผลที่ใหผูบาดเจ็บรายละ 50,000 บาท 
เพราะผูบาดเจบ็จําเปนตองใชเงินในการรักษา สําหรับนกัศึกษารายหนึง่คือ คณะสาธารณสุขศาสตรคือ น.ส.จันจิ
รา  ซิมกระโทก ซ่ึงบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลังเปนรายที่ 9 ซ่ึงเปนรายสุดทายทางมหาวิทยาลัยไดชวยเหลือ
จากเงินกองทนุคาธรรมเนียมจํานวน 80,000 บาท ในสวนของคดคีงไดทราบขอมูลตามสื่อตาง ๆ แลว อธิการบดี
ไดลงนามแตงตั้ง รองศาสตราจารย ณรงค  ใจหาญ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง  ศรีสนิท พรอมดวย
ทนายจากศูนยนิติศาสตรเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายใหกบัผูเสียหาย ในชวงเชาไดมีการทําบุญอุทิศสวนกุศล
ใหกับผูเสียชีวติ ซ่ึงมีญาติมาหลายทาน ทนายความของมหาวิทยาลัยก็มาและไดมกีารประชุมไปแลวหนึ่งครั้ง
เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2554  จะมีการประชมุใหญเร่ืองคดทีี่ มธ. ทาพระจันทร อีกครั้งหนึ่ง เร่ืองนี้เปนมาตรการ
ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปทั้งหมด 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไปที่เปนหลักในเรื่องนี้ และได
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมอืง และคณบดคีณะนติิศาสตรได
เดินทางไปรวมงานศพที่จังหวัดอุบลราชธานีรวม 2 ศพ มีนักศึกษาคณะนิติศาสตรจํานวนมากเดนิทางไป
รวมงานเผาศพนักศึกษาคณะนิติศาสตร เร่ืองที่นําเสนอทีป่ระชุมเปนเรือ่งมาตรการเกีย่วกับรถตู แตมีการ
กลาวถึงเรื่องจราจรและเรื่องอื่นรวมไปดวยในมาตรการอื่น ๆ ตองการขอความเห็นจากคณบดแีละผูอํานวยการ
สถาบัน สํานักวา มาตรการทีม่หาวิทยาลัยไดดําเนนิการไป 6 มาตรการ เพียงพอแลวหรือไม หรือมาตรการ
บางอยางไมดี ควรจะถอนออกไป มีขอเสนอบางขอที่เปนไปไมได เชน มีคนเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดรถ 
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บัสฟรีใหนักศกึษาวิ่งระหวาง มธ. ทาพระจันทรและศนูยรังสิต ซ่ึงจะเปนเรื่องลําบากมากสําหรับมหาวิทยาลัย มี
ขอเสนอวา เปนไปไดหรือไมที่จะเปลี่ยนจากรถตูเปนรถบัส 24 ที่นั่ง ขอสอบถามวา กรณีที่ไดขยายเวลาจาก 1 ป 
เปน 3 ป ซ่ึงไมทราบวาตกลงไปแลวหรือไม ใหไปหารือกัน 
  2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในสวนของการดําเนินการ มหาวทิยาลัยดาํเนินการไดดี
แลวในเรื่องของความรวดเรว็ที่ออกมาตรการมา เห็นวา ขณะนี้กําลังกํากบัรถวา ใหขับใหดี แตไมมีมาตรการไป
กํากับรถของบุคคลอื่นที่อยูบนถนนใหดีดวย เหตกุารณที่เกิดขึ้นครั้งนี้เหน็วา หากจะใชโอกาสตรงนี้ ในการที่จะ
ใหมีการกํากับความเร็วของรถบนโทลเวยหรือบนถนนใหเขมงวดมากขึ้น นาจะเปนประโยชน เพราะเมื่อขึ้นไป
บนทางดวนแลว รถจะใชความเร็วอยูที่ 130-140 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และคนเหลานี้คอืคนที่จะมาชน ขอให
หารือกับตํารวจทางหลวงหรือผูที่ดูแลโทลเวยวา ตองมีมาตรการกํากับและปรับจริง ๆ บนโทลเวยและบนถนน
ทั่วไปดวยเพื่อใหมีความปลอดภัยมากขึ้น หากขับชาอยูฝายเดยีวก็อาจจะไมปลอดภยั ในมาตรการทีห่า ตองมีการ
กํากับวิธีปฏิบตัิใหเขมงวด ตวัมาตรการออกไปดแีลว แตจะทําอยางไรหากพบวา พนกังานขับรถไมพรอมที่จะ
ขับรถ บุคคลใดจะเปนผูตรวจสอบ เพราะหากเปนนายทาก็จะยอมใหขบั และรถที่เขามารับในคิวรถตูไมไดเปน
เจาของเดยีวกนัทั้งหมด กรณีนี้คือเปนเจาของรถเองและเขามาอยูในควิรถ เพราะฉะนั้นรายไดก็จะเปนของ
เจาของรถ ถาขับไดมากกจ็ะเปนรายไดของเจาของรถไมใชเปนรถของบริษัท หากไมพรอมก็ตองการที่จะขับ
เพราะถาขับไมไดรายไดก็จะลดลงไป ในสวนนี้จําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบจริง ๆ วา หากไมพรอมก็ไมให
ขับรถ 
  3. ประธานสภาอาจารยกลาววา มาตรการทีท่างมหาวิทยาลัยเสนอมา เปนมาตรการที่ดมีาก 
หลังจากที่ไดพิจารณาแลวรูสึกดีมาก มีขอเสนอเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกที่เหน็ความสูญเสีย ซ่ึงฟงแลวเหน็วา
เปนประโยชนอยูสองประเดน็ที่อยูนอกเหนือจาก 6 มาตรการ ประเด็นที่หนึ่งคือ นอกจากผูประสบเหตุแลวยังมี
ผูอยูเบื้องหลัง เชน ภรรยาหรือครอบครัว มีหลายกรณีที่ผูเสียชีวิตเปนผูที่หารายไดหลักของครอบครัว หาก
เสียชีวิตผูที่อยูเบื้องหลังจะลาํบาก มีขอเสนอหนึ่งที่นาสนใจมากคือ การหารือกับบริษัทประกนัเพือ่พิจารณาวา มี
ทางในการเพิม่เบี้ยประกันหรือเงื่อนไขเล็กนอย และใหครอบคลุมครอบครัวที่อยูเบื้องหลังมหาวิทยาลัยนาจะ
เจรจาหรือหารอืกับบริษัทประกันวา บริษัทประกันจะครอบคลุมเรื่องใดบางในชวงทีเ่กิดเหตุการณเชนนี้ และจะ
ชวยเยียวยาอยางไร ประเด็นที่สองคือ การใหความชวยเหลือทางแพงกับผูเสียหายและผูที่เสียชีวิต มีขอสังเกต
ทางเทคนิควา การเสียชีวิตเกดิจากการหลุดออกไปนอกตวัรถ ผูที่อยูในรถสวนใหญจะไมเสียชีวิต มขีอสังเกต
และสมมติฐาน คือเร่ืองเข็มขัดนิรภยั หากยอนกลับไปวา มีการคาดเขม็ขัดนิรภยัผูประสบเหตุกจ็ะอยูในรถอาจมี
ผูที่บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติบาง แตถึงแมจะไมคาดเขม็ขัดนิรภยัแลวผูประสบเหตกุ็ยังอยูในรถและประตูรถ
ดานหลังและดานขางไมเปด แตมีการพบขอเท็จจริงวา ประตูขางไมเปด แตประตหูลังเปดหลุดออกมา มี
ขอสังเกตวา ปกติบริษัทรถยนตจะมีมาตรฐานในการทดสอบ เมื่อเกิดอุบตัิในระดับใด จะพิจารณาวา ช้ินสวนรถ
สวนใดจะตองอยูติดกับตวัรถหรือมีคาความปลอดภัยเปนมาตรฐานไว ในกรณีบริษทัโตโยตาหรือบริษัทฮอนดา 
รถโดยสารจะมีสเปคไววา แรงชนเชนนี้ ลักษณะเงื่อนไขเชนนี้ ช้ินสวนสําคัญบางอยางของรถไมควรจะหลุด 
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ออกมา เหตุการณที่เกิดขึน้แสดงวารถคันนั้นไมไดมาตรฐานในการผลิตเบื้องตนทางเทคนิค หากเปนเชนนี้
ในทางแพงนีน้อกจากจะเรียกรองคาเสียหายจากผูเกีย่วของอื่น ๆ เชน ผูขับรถยนตคูกรณีและรถตูแลว อาจจะ
เปนบริษัทผลิตรถยนตซ่ึงเปนกรณีเฉพาะรายนี้ อาจจะตองพิจารณาวา รถที่ผลิตต่ํากวามาตรฐานในทางเทคนิค
ดังกลาวจริง เมื่อมีการทดสอบทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแลว นาจะมีการเรียกรองเพิ่มเติมทางแพงไดเพราะมี
คณะกรรมการที่มี รองศาสตราจารย ณรงค  ใจหาญ เปนประธาน ใหนาํประเด็นนี้ไปพิจารณาดวย ก็จะเพิ่มการ
เยียวยานอกเหนือจากสองแหลงแรก นาจะมีสวนทีจ่ะสนับสนุนเงินคาเสียหายสวนนี้ดวย เปนเรื่องทางเทคนิคที่
ไดพิจารณาแลวนาสนใจ สวนใหญนกักฎหมายจะไมไดพิจารณาในทางเทคนิคลักษณะนี้ เหน็วาเปนประโยชน 
จึงนํามาหารือ  
  4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในมาตรการที่หา เหน็วาเปนมาตรการที่ดี แต
โดยขอเท็จจรงิแลวบางครั้งผูที่ขับรถมีอาการออนเพลียหรือดื่มสุรามา แตไมสามารถทราบได กรณีนี้นาจะมกีาร
สุมตรวจ มีการเปาทดสอบแอลกอฮอลล มีการสุมตรวจรางกายเปนระยะ ๆ มิเชนนั้นหากเกิดเหตุการณขึ้น แมจะ
มีขอประกาศหามก็ตาม หากมีการฝาฝนกจ็ะเกิดเหตุการณขึ้นมาอีก ขอนี้นาจะเปนอทุธาหรณ ควรจะมีการ
ปรับแกและดาํเนินการอยางจริงจัง มีการตรวจที่จดุปลอยรถ อีกกรณีที่ไดรับขอเสนอจากหนวยงานภายนอก มี
ความเหน็คลายกับประธานสภาอาจารยในเรื่องของรถที่ออกแบบมา เขาใจวา จะมคีวามปลอดภยัที่ไมคอยดีพอ 
อาจจะตองมกีารทําหนังสือถึงบริษัทโตโยตาวา เหตใุดเมื่อเกิดเหตุรถชนในลักษณะนี้หนารถฉีกขาด แตประตูไม
เปดและผูที่กระเด็นออกมาเกิดจากการฉีกขาดของรถยนต กรณีนีไ้ดรับขอเสนอจากผูประกอบการทางดาน
รถยนตวา รถรุนนี้ไมนาจะมคีวามปลอดภยั  
  5. ประธานกลาววา เนื่องจากจะไปพบกับมลูนิธิโตโยตา ภายในสองสัปดาหนี้ จะไดสอบถาม
วา เกดิเหตใุดขึ้นในกรณีนี้  
  6. ผูอํานวยการสํานักทะเบยีนและประมวลผลกลาววา มีความสงสัยในเรื่อง 17 ที่นั่ง ไมทราบ
วา กรมการขนสงทางบกยนิยอมไดอยางไร โดยปกติรถยนตที่วิ่งจากหนา สวทช. ไปรถไฟฟาบีทีเอส สวน
จตุจักร นั่งแถวละ 4 คน กห็นาแนนแลว หากนั่ง 17 คน ก็จะยิ่งแนนมากและกรณีที่กลาววา โทลเวยขึ้นเงินคา
ทางดวนและตองยินยอมใหนั่ง 17 คน  เหน็วาควรจะปรบัราคาเปน 35 บาท โดยไปถงึจตุจักร 30 บาท 
และไปอนุสาวรียขึ้นอีก 5 บาท เห็นวา สมเหตุผล เพราะหากยนิยอมใหเปนเชนนั้นจะเปนการเสี่ยง ประเด็นที่
สอง สงสัยในความเปนจริงวา จะนําเข็มขดันิรภยัมาใชอยางไร ไมทราบวาจะรัดเข็มขัดนิรภยัไดอยางไร
เนื่องจากมกีารนั่งเบียดเสียดกัน ทายที่สุดจะเปนไปไมไดในความเปนจริง กรณีที่กลาววา เมื่อขึน้รถก็จะ
รัดเข็มขัดนิรภยั แตเชื่อวาเมือ่รถออกก็จะปลดออก เนื่องจากมีการนั่งเบียดเสียดกันมาก สวนเรื่องความเร็วจะ
เหมือนกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตรคือ ถูกรถคันอื่นแซงตลอด โดยขอเท็จจริงแลวผูที่ควรจะถูกเรียกรอง
มากกวาบริษัทโตโยตาคือ การทางพิเศษแหงประเทศไทย และบริษัทดอนเมืองโทลเวย รวมไปถึง สตช. เพราะ
ปลอยใหใชความเร็ว 130-140 กิโลเมตรตอช่ัวโมงไดอยางไร ไมตองไปกลาวโทษบรษิัทโตโยตา ไมเห็นมีบุคคล
ใดกลาวถึงบรษิัทดอนเมืองโทลเวยและทางเจาหนาทีต่ํารวจ  
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  7. ผูอํานวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา เนื่องจากไดอานขาวที่
อธิการบดีไดใหสัมภาษณไว ตองการใหทางมหาวิทยาลัยผลักดันตามทีอ่ธิการบดีไดใหสัมภาษณคือ ทําอยางไร
ที่จะมีรถไฟฟาใหเร็วกวานี้ เปนไปไดหรือไมที่จะใชโอกาสนี้ไปหารืออยางจริงจัง ใหลดระยะเวลาใหเสร็จ
ภายใน 4-5 ปไดหรือไม นาจะเปนการแกปญหาระยะยาว 
      ประธานกลาววา จะขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณา 
  8. รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไปกลาววา เร่ืองจํานวนทีน่ั่ง ไดเขาไปตรวจสอบกับ 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ไปแลว ตรวจสอบรถ ความพรอม เข็มขัดนิรภยั และเบอรโทรศัพทที่ติดตอ ในเมือ่
ถูกจํากัดดวยพืน้ที่และไมสามารถไปแกไขในเรื่องอื่นที่เกินอํานาจหนาที่ที่จะทําได ยกเวนจะเดินรถเองตามที่มี
เสียงเรียกรอง ซ่ึงไดตรวจสอบแลววา หากติดเข็มขดันิรภยัแลวสามารถรัดได แมขณะที่นั่งจะชดิกัน แตก็
สามารถรัดเข็มขัดนิรภยัได ปญหาอยูที่จิตสํานึกของพนกังานขับรถและผูโดยสารในเรื่องความปลอดภัยมากกวา 
อยางไรก็ตามไดหารือกับทางบริษัทรถตูวา เปนไปไดหรือไมที่จะลดจํานวนทีน่ั่งลง 1 ที่นั่ง แตทางมหาวิทยาลัย
ไมสามารถปรับราคาไดเองเพราะรถตูสาย ต. 85 อยูในการกํากับดูแลของ ขสมก. เปนเสนทางที่ไดรับสัมปทาน 
จะปรับราคาไดตอเมื่อ ขสมก. อนุมัติใหปรับเทานั้น สําหรับมหาวิทยาลัยยินดีทีจ่ะใหปรับขึ้นราคาได 2-3 บาท 
แตไมสามารถปรับไดเพราะตองไดรับอนมุัติจาก ขสมก. เทานั้น จึงจะปรับได เพราะไมใชเสนทางเดียว แตมี
หลายเสนทางที่วิ่งซึ่งคลาย ๆ กันอยู ทุกเสนทางที่วิ่งบนโทลเวยก็ขอปรับขึ้นราคา เร่ืองระบบ GPS พยายามเรง
ในการติดตั้ง ไดรับขอเสนอเรื่องรถบัส 24 ที่นั่ง ซ่ึงพยายามศึกษาอยู ในขณะนี้ทราบวาเปนภาระของ
ผูประกอบการ ซ่ึงไมสามารถอยูได ยังไมทราบรายละเอยีดและยังไมไดวิเคราะหรายละเอียดเพราะมีคาน้ํามัน
และคาทางดวน ซ่ึงคิดราคารถบัส และผูโดยสารจะหนาแนนเฉพาะชวงเชาและชวงเยน็ โดยเฉพาะวนัจันทรและ
วันศุกรเทานั้น สวนในชวงกลางวันเกือบจะวิ่งรถเปลา มผูีโดยสารเพียง 2-3 คน ตองเขาใจวา ความอยูรอดของ
บริษัทรถตูกม็ี จะคิดดานเดยีวไมได เพราะฉะนั้นตองพจิารณาทั้งสองดานมิเชนนัน้จะเปนปญหา แมกระทั่งการ
ออกมาตรการทั้งหมดบริษัทรถตูไดแจงวา ตองเตรียมตอบคําถามเรื่องรถไมพอใหบริการไว เพราะที่ผานมาจะมี
การควงรถโดยรีบไปสงแลวรีบขับรถกลับมาเพื่อรับนักศกึษา ตอไปจะไมเกิดเหตุการณเชนนี้เพราะจะใช
ความเร็วไดเพยีง 100 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ทําใหมารับไมทัน ที่ผานมาหากรถมารับไมทันจะนํารถนอกคิวมา
เสริมให ซ่ึงไมสามารถควบคุมเรื่องตาง ๆ ได ไมมีการติดเบอรโทรศัพท GPS สัญญาณเสียงและเข็มขดันิรภยั จะ
ยอมใหนักศกึษาและบุคลากรนั่งรถที่ไมสามารถควบคุมความปลอดภยัไดหรือไม หรือจะยอมใหนักศึกษาและ
บุคลากรรอและตอวาเลก็นอยเร่ืองระยะเวลาการรอที่นานขึ้น กรณนีี้เปนเรื่องที่มีปญหามาก และเกดิขึ้นทุกวัน
และทั้งวนั มีรถวิ่งเปนจํานวนมากในแตละวนัและตองคอยแกปญหาเหลานี้ทุกวัน กรณีนี้ไมรวมรถภายใน
มหาวิทยาลัย เชน รถ NGV รถบัส รถตูของมหาวิทยาลัย  
      ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไปรับขอเสนอแนะตาง ๆ ไปพจิารณา 
เชื่อวาผลกระทบจากเหตุการณบนทางดวน นาจะกระทบตอ Admission ของ มธ. หรือการสอบตรงเขา มธ. ไม
มากก็นอย ขอฝากคณบดแีละผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ไปพิจารณาเรื่องนี้ อาจจะตองทําการประชาสัมพันธ 
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และรณรงคมากขึ้น  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไปรับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาตอไป  
      3.4 เร่ือง  รายการเปาหมายที่หนวยงานเลือกเปนตัวชี้วัดเพื่อนําผลไปจัดสรรงบประมาณ 

สมทบจากที่ไดรับปกติ (Block Grant) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา ตามที่ มธ. มีนโยบายนาํผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภายใน มาใชในการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดสมทบใหจากทีไ่ดรับปกติตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลการปฏิบัติราชการมาจาก 2 สวน คือ 
  1. ผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ทําขอตกลงกับอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มีคาน้ําหนกัรอยละ 8   
  2. ผลงานตามรายการเปาหมายที่ มธ. กําหนด 12 รายการ มีคาน้ําหนักรอยละ 12 
  ใน 12 รายการ หนวยงานจัดการเรียนการสอน กําหนดใหมี 5 รายการ บงัคับ 3 รายการ เลือก  
2 รายการ และหนวยงานมุงดานการวจิัย หรือดานบริการ กําหนดใหมี 3 รายการที่ไมบงัคับ กรณีที่ 12 รายการ
ดังกลาวไมเหมาะสมกับบรบิทของหนวยงานสามารถกําหนดรายการที่เหมาะสมได 1 รายการ 
  มหาวิทยาลัยจดัประชุมชี้แจงแนวทางการจดัทําเปาหมายดังกลาวกบัหนวยงาน (คณะ/สํานัก/
สถาบัน) รวม 28 หนวยงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 และกําหนดใหสงรายการเปาหมายที่เลือกเปนตัวช้ีวัด 
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เมื่อครบกําหนด หนวยงานแจงผลรายการเปาหมายที่เลือกเปนตัวช้ีวดัรวม 25 
หนวยงาน มี 3 หนวยงานทีย่งัไมแจงผล  
  ใน 12 รายการมี 7 รายการที่ มธ. กําหนดคาเปาหมายในภาพรวมที่ตองการบรรลุใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไวแลว สวนทีเ่หลือไมไดกําหนด ผลการเลือกรายการเปาหมายของหนวยงานเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปไดดังนี้  
  1. ใน 7 รายการที่ มธ. กําหนดคาเปาหมายเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หนวยงานรับเปา
เมื่อส้ินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่ํากวาทีก่ําหนดทุกรายการ 
  2. มี 2 รายการที่ หนวยงานไมเลือก คือ ขอ 4.2 “นักศึกษาชาวตางประเทศ” และขอ 8 “ผลงาน
วิชาการของ มธ. ที่มีคุณภาพสูงและที่ไดรับรางวัลและไดแปลเปนภาษาตางประเทศ หรือผลงานวิชาการที่สําคัญ 
หรือ ตําราที่ไดรับการยอมรบัในระดับนานาชาติที่แปลเปนภาษาไทย”  
  3. มี 4 หนวยงานที่เสนอรายการเปาหมายที่เหมาะสมกบัหนวยงาน คอื คณะพยาบาลศาสตร 
สํานักหอสมุด สถาบันประมวลขอมูลฯ และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
  4. เมื่อเปรียบเทียบคาเปาหมายที่ มธ. ตองการบรรลุในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับคาเปาหมาย
ที่หนวยงานรบัเมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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  ในสวนนี้จะมผีลในการใชในปงบประมาณ 2556 แตที่ตองหารือกันในครั้งนี้เนื่องจากตองใช
ผลงานตั้งแตเดือนมกราคม 2554 จนถึงเดอืนกันยายน 2554 เปนตัวช้ีวดัในสวนของการมุงเปา ปจจุบันใช Block 
Grant โดยประเมินจากภาระงานที่ทางคณะไดรับในรปูของภาระการสอน ในตัว FTES แตตอไปจะบวกคา
เปาหมายที่ทางคณะตองดาํเนินการ และมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นใหอีก 20% ของวงเงินเดิมที่
ไดรับ หากไดคะแนนเต็ม เพราะฉะนัน้ 20% จะแบงออกเปนสองสวน สวนแรกคือ สวนของผลงานตามที่ได 
ลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ในสวนนีห้ากทําไดคะแนนเต็มจะไดอีก 8% สวนที่สองคิดเปน  
12% คือ จะกําหนดตวัช้ีวดัทีส่ะทอนถึงผลงานในเรื่องการวิจัย เร่ืองของความเปนนานาชาติและเรือ่งของความ
เปนธรรมศาสตร ซ่ึงในสวนนี้กําหนดตวัช้ีวัดตามเอกสารประกอบการประชุมหนา 2 จะมีตวัช้ีวดัทีบ่ังคับ เชน 
เร่ืองของการเพิ่มจํานวนอาจารยระดบัปริญญาเอก การเพิม่จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ การเพิ่มใน
เร่ืองของผลงานตีพิมพ เร่ือง Citation เร่ืองสิทธิบัตรตาง ๆ เปนตน และกลุมที่สองจะเปนตัวช้ีวัดที่ใหเลือก กลุม
ที่สามจะเปนตวัช้ีวดัที่ทางหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานทีใ่หบริการ จะคดิขึ้นเองและนาํมาตกลงอีก
คร้ังหนึ่ง ในสวนนี้ฝายวางแผนและการคลงัไดเชิญคณบดี รองคณบดีของทุกคณะมาประชุมเมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 
2553 เพื่อที่จะอธิบายรายละเอียด และทําความเขาใจและสงเปาหมายและตัวช้ีวัดที่เลือกมาใหกับมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว ครบทั้ง 25 หนวยงาน แตตวัช้ีวดัที่เลือกและตัวเลขที่กําหนดคอนขางที่จะไมทาทาย หมายความวา 
ในอดีตทําไดเทาใดกจ็ะกําหนดไวเทาเดิม เชน ตัวเลขผลงานตีพิมพเดิมเคยได 43.5 จะมาขอตกลงกบั
มหาวิทยาลัยที ่44 เปนตน ทางมหาวิทยาลัยโดยทีมงานของกองแผนงานและรองอธกิารบดีฝายวางแผนและการ
คลัง จะไปพบคณบดีทุกคณะเพื่อที่จะเจรจาใหปรับเพิ่มตวัเลขใหสูงขึ้น และในขณะเดียวกันจะถือโอกาสหารือ
เร่ืองทิศทาง แผนงาน และความตองการงบประมาณแผนดินในปตอ ๆ ไปดวย รายละเอียดและขอตกลงจะไป
หารือกันอีกครั้งหนึ่งและจะทําใหเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2554  
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. ประธานกลาววา กรณีที่เปนงบประมาณของ มธ. ไมใชงบคลัง และป 2555 ยังไมเร่ิมใชแต
เร่ิมใช ในป 2556 ป 2555 จะมีเงินเพิ่มใหคณะหรือไม  
     รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา มี เพราะคาหนวยกิตของนักศึกษาจะเริ่ม
ตั้งแตปการศึกษา 2554 เพราะฉะนัน้เงินในสวนนี้จะเพิ่มมาประมาณ 20 กวาลานบาท ในการจดั Block Grant ได
ตกลงกันแลววา โดยวงเงนิที่ไดจากคาหนวยกิต จะจดัสรรกลับไปยังคณะ 30% มหาวิทยาลัยจะจดัสรรเปน
คาใชจายที่เปน Facility สวนกลาง ยังคงอยูในมิตเิดิม เมือ่ป 2555 ไดฐานอยางไร ป 2556 ฐานการคิดตัวเลขเดิม
ยังคงเทากับป 2555 แตคาหนวยกิตจะเพิ่มขึ้น จะนาํคาหนวยกิตที่เพิ่มมาจัดสรรเปนแบบมุงเปา เงนิสวนที่เพิ่ม
ของคาหนวยกติจริง ๆ ในวงเงิน 70% หากทุกคณะทําไดคะแนนเต็มทั้งหมด 20% เงินก็จะไมพอ แตหากไดเต็ม
หมดทุกคณะกย็ินดีทีจ่ะนําเงนิสวนอื่นของมหาวิทยาลัยมาจัดสรรให จาก 70% อาจจะเปน 75% ที่จัดสรรให แต 
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เชื่อวา สูงสุดนาจะอยูที่ประมาณ 15%  
  2. ประธานกลาววา ทกุคณะจะไดงบประมาณไมนอยไปกวาเดิม แตกรณีนี้เปนวิธีการใหมที่
ตองการจะเพิม่งบประมาณใหกับคณะที่มผีลงานในทิศทางที่มหาวิทยาลัยเห็นวา สอดคลองกัน คือ เร่ืองของการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจยั หรือเร่ืองของการเพิ่มจํานวนอาจารยในระดับปรญิญาเอก กรณนีี้ใชเฉพาะกับคณะและ
สํานัก สถาบัน ที่มีการเรียนการสอน ในขอ 6 และขอ 7 สายสังคมศาสตรจะเสียเปรียบหรือไม ขอฝาก 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังไปพิจารณา ขอ 6 และขอ 7 ในกลุมตัวช้ีวดับงัคับ เพราะสายสังคมศาสตร 
จะมีนอย หากเทียบกับสายวทิยาศาสตร  
  3. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ไมพบวามีหนวยงาน เชน วทิยาลยันวตักรรม จงึสงสัยวา 
ไดรวมไวในนีห้รือไม  
      รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา หนวยงานที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยง
ตัวเอง ไมไดรวมไวในกรณนีี้ ยกเวนคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองที่ไดเขารวมประชุมดวย และ
ตองการที่จะเขารวมในรายการนี้ แมจะไมไดมีเงินจัดสรรเปน Block Grant กลับไปยังคณะ อยางไรก็ตามจะ
พยายามพิจารณาวา หากสามารถทําเปาหมายไดโดดเดน มหาวิทยาลยัอาจจะมีรางวลัให  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ  
       3.5 เร่ือง  ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา  มธ. ตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนประจําทุกปตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมา ระหวางอธิการบดี
กับเลขาธิการ สกอ. และผลประเมินการปฏิบัติราชการนําไปใชพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลตอไป 
  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554  สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดบูรณาการระบบ
ประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลดความซ้ําซอนและเชือ่มโยงระบบการประเมนิผลจากเดิม 3 ระบบใหเปน
ระบบเดียวกนั แตยงัคงประเมนิใน 4 มิติ เชนเดิม คือ มิติดานประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติราชการ และดานพัฒนาสถาบัน 
  ในสวนของ มธ. มีตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการจํานวน 22 ตัวช้ีวัด คาน้ําหนักรวม รอยละ 87.5  
โดยเปนตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพทัง้หมดประกอบดวย จํานวน 

ตัวช้ีวดั 
คาน้ําหนกั 
รอยละ 

1. ใชผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงศกึษาธิการ และ สกอ.  2 10 
2. ใชผลประเมินความพึงพอใจที่สํารวจโดยหนวยงานภายนอก 2 10 
3. ใชผลการปฏิบัติราชการตามตัวบงชี้คุณภาพภายในที่รายงานผานระบบ CHE QA Online 14 57.5 
4. ใชผลการปฏิบัติราชการที่ มธ. เปนผูทําผลงาน 4 10 
  เมื่อเปรียบเทียบตัวช้ีวดัการปฏิบัติราชการ ป 2554  กับ 2553 พบวา มีตวัช้ีวัดใหม 1 ตวัช้ีวัด อยูใน 
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กลุมตัวบงชี้คณุภาพภายในที่รายงานผานระบบ CHE QA Online คือ ตัวช้ีวดัที่ 4.1.3 “รอยละของนักศึกษาที่
สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ”  คํานวณจากนักศกึษาชาวไทยในระดับ
ปริญญาตร ีโท และเอก ทุกชัน้ปที่ลงทะเบียนเรียนภาษาตางประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ตอจํานวนนักศกึษาที่เขาสอบทั้งหมด  (เกณฑการใหคะแนน รอยละ 40 ได 
1 คะแนน และรอยละ 100 ได 5 คะแนน)  
  สําหรับตัวช้ีวดัเดิมทีย่ังไมบรรลุเกณฑที่ระดับ 5 คะแนน และยังคงเปนตัวช้ีวัดในปนี้ คือ 
ตัวช้ีวดัที่ 7 “รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555”  ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวดัยอย  ไดแก 

ป 2553 

ตัวชี้วัด 
เกณฑท่ีระดับ 

5 คะแนน 
ป 2554 

เกณฑ 
ท่ีระดับ 

5 คะแนน 
ผลงาน คะแนน

ที่ได 

7.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 78 81 68.52 1.00 
7.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 95 96 92.36 1.36 

(คํานวณจากความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ของ มธ. เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับ) 

    

7.3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 100 - - - 
(คํานวณจากความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 
เทียบกับแผนการใชจายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยบันทึกตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใตวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

    

  ตองการแจงใหที่ประชุมทราบในรายละเอยีด และขอความรวมมือวา ตัวช้ีวดัดังกลาว เนื่องจาก
เปนดัชนีทีใ่ชประเมินเชนกนั และหากสามารถเบิกจายเงินไดตรงตามเปาและตรงตามเวลา จะทําใหไดคะแนนที่
ดีขึ้น  
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้ 
  1. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ตวัช้ีวัดทีก่ลาวถึง CHE QA Online ไมทราบวา มธ. สมัครเขา
ไปใชแลวใชหรือไม เพราะในป 2553 ยังไมสามารถทําการประเมินคุณภาพผานระบบนี้ได ซ่ึงไดสอบถามไปที่ 
สกอ. มีการแจงวา มธ. ยังไมมีการใหใช และเขาใจวา ป 2555 เปนตนไป ทุกเรื่องจะอยูบน Online ทั้งหมด 
ตองการทราบเพราะเรื่องนี้มถึีง 57.5%  
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      ประธานกลาววา จะขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณา หากยังไมไดทําก็ตองพยายามทําใหได 
  2. ผูแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ไมเขาใจตวัช้ีวัดที่ 4.1.3 ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวา เกี่ยวกับเรื่องใด  

      ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและการคลงักลาววา เปนตัวช้ีวดัใหมคือ จะพิจารณาที่ 
รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑความรูดานภาษาตางประเทศ โดยหลักคือ ภาษาอังกฤษ เขาใจวาสวนนี ้

รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยซ่ึงรับผิดชอบเรื่องเกณฑในสวนนี้ไดทราบขอมูลแลว และจะบังคับให
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษทกุคน เพื่อใหคะแนนเขาเกณฑนี ้
  3. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศกึษากลาววา ในตัวช้ีวัดที่ 4.1.3 ที่ระบุวา เปนเกณฑ
ภาษาตางประเทศ หากเปนคําจํากัดความจะเปนภาษาทีใ่ชในกลุมอาเซยีน+ 3 ดวย คอื รวมประเทศจีน  
เกาหลีใต ญ่ีปุน ประเดน็นี้ทาํผลงานคืนทุกหนวยงานที่มกีารเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ไมทราบวา กรณี
สถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษาที่สอนภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุน จะนับรวมอยูในนีห้รือไม ในสวนนี ้
คําจํากัดความครอบคลุมไปถึงตรงสวนนัน้ และประเดน็ที่สอง ตัวช้ีวดัที่ 5.1 และ 5.2 ไมนาจะเปนทุกหนวยงาน 
จะใชเฉพาะกบัหนวยงานทีจ่ัดการเรียนการสอนเทานั้น เนื่องจากสํานกั สถาบนั จะไมมีการเรียนการสอน 
      ประธานกลาววา นาจะเปนเชนนัน้ ขอฝากรองอธิการบดีวางแผนและการคลังรับไป
ตรวจสอบ สวนคําอธิบายของผูแทนคณบดคีณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขอรับไปพิจารณาและจะแจงตรง
ไปที่ผูแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เร่ืองการวัดผลการสอบภาษาตางประเทศ จากการรับฟง
คลายกับพิจารณาจากการสอบเขาในการจดัระดับที่มกีารสอบอยู 3 ประเภท หรือเปนเรื่องในการสอบเพื่อจบ
การศึกษาที่จะตองมีการสอบภาษาอังกฤษ  
      รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา เขาใจวาหากนักศกึษาเขาเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาตางประเทศตามกําหนดคือ อาเซียน+3 จะตองสอบใหได 60% ในสิ่งที่เรียน การ
ลงทะเบียนเรียน หากเปนโครงการอบรมก็จะไมเกี่ยวของ แตจะตองเปนโครงการที่อยูในการจัดการเรียนการ
สอน 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาตอไป   
      3.6 เร่ือง  ขอเสนอมาตรฐานดานเวลาของการพัฒนาทางกายภาพ 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา ตามนโยบายอธิการบดีในการสรางสังคม
ธรรมศาสตรใหเปนแบบอยางดานธรรมาภิบาลระดับสากล ซ่ึงแนวทางหนึ่งคือการมมีาตรฐานระยะเวลาในการ
ทํางาน (Service Level Agreement) ดังนั้น ฝายวางแผนและการคลังจึงไดปรับวิธีการปฏิบัติงานดานการขอ
อนุมัติพัฒนาทางกายภาพตอคณะกรรมการกํากับและควบคุมการพัฒนามหาวทิยาลยัดานกายภาพใหมีความ
รวดเร็วขึน้ และกําหนดมาตรฐานดานเวลาของการพัฒนาทางกายภาพ  ดังนี ้
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  1. เร่ืองที่เสนอตอคณะกรรมการกํากับและควบคุมการพฒันามหาวิทยาลัยดานกายภาพ จําแนก
เปน 3 ประเภท แตละประเภทไดกําหนดมาตรฐานดานเวลา นับจากวนัที่รับเรื่องจากหนวยงาน และหนวยงานมี
เอกสาร/หลักฐานครบถวนตามขอกําหนดที่ระบุไวในแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ดังนี ้
ประเภทที ่ ลักษณะของงาน ตัวอยาง มาตรฐานดานเวลา /ขั้นตอน 

1 งานปรับปรุง ซอมแซม ที่ไมสงผลตอ
การรับน้ําหนักโครงสรางอาคาร ระบบ
ทางวิศวกรรมประกอบอาคารและไม
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและการใช
สอยเดิม 

1. งานตกแตงและซอมแซมภายในอาคาร
เล็กนอย ที่ไมมีการเปลี่ยนรปูแบบของหอง
ใหม 
2. งานกั้นและเจาะผนังหองเพิ่มเติมดวย
วัสดุเบา 
3. งานซอมพื้น ผนัง และฝาเพดาน  
4. ติดตั้งตูกดเงิน ATM 

ไมเกิน 8 วันทําการ 
มี 3 ขั้นตอน คือ 

1. งานวางผังแมบทตรวจสอบ
ภาคสนามและเสนอความเห็น 
2. ผูรับมอบอํานาจพิจารณา 
3. แจงผลไปยังหนวยงาน 

2 งานตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง
องคประกอบของอาคารทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและลักษณะทางกายภาพและ
ระบบวิศวกรรมเดิม  หรือ มีผลกระทบ
ตอทัศนียภาพของอาคารหรือการสัญจร
เดิม 

1. การรื้อถอน ยายตําแหนง ตอเติมอาคาร 
2. งานตกแตงภายในหองที่มีการเปลี่ยน
รูปแบบของหองใหม ก้ันผนังและตกแตง
ใหม ติดต้ังงานระบบภายในใหม 
3. งานปรับปรุงที่มีผลกระทบตองานระบบ
สาธารณูปโภคของพื้นที่และอาคาร 
4. การกอสรางซุมแบบไมมีฐานราก 
5. งานติดตั้งกันสาด และแผงกันแดด 
6. การติดตั้งตัวอักษร ปายช่ือ ปาย
หนวยงาน ปายประชาสัมพันธ 
7. การปรับปรุงสวนภายในและภายนอก
อาคาร การปลูกตนไม 

ไมเกิน 15 วันทําการ 
มี 3 ขั้นตอน คือ 

1. งานวางผังแมบทตรวจสอบ
ภาคสนามและเสนอความเห็น 
2. คณะกรรมการฯ กลั่นกรอง 
พิจารณา 
3. แจงผลไปยังหนวยงานควบคู
กับแจงคณะกรรมการกายภาพ 
เพื่อทราบ 

3 งานปรับปรุง กอสรางอาคารและสิ่งปลูก
สรางที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผัง
แมบททางกายภาพ หรือ มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางพื้นฐานเดิม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือ งานที่มี
ความเสี่ยงตอความปลอดภัยของบุคคล
และทรัพยสิน หรือ งานที่ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ  กฎหมาย 

1. งานกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางใหม 
2. งานปรับปรุง หรือ รื้อถอนสิ่งปลูกสราง
เดิม 
3. งานดัดแปลงและตอเติมอาคารเดิม 
4. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
5. งานปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมที่มีผลตอ
การสัญจร  ทางเดินเทา ทางรถยนต คู คลอง 
ระบบระบายน้ํา และมลภาวะ 

ไมเกิน 35 วันทําการ 
มี 4 ขั้นตอน คือ 
1. งานวางผังแมบทตรวจสอบ
ภาคสนามและเสนอความเห็น 
2. คณะกรรมการฯ กลั่นกรอง 
เสนอความเห็น 
3. คณะกรรมการฯ กายภาพ 
พิจารณา 
4. แจงผลไปยังหนวยงาน 

 

นิยาม : ส่ิงปลูกสรางหมายถงึ ส่ิงกอสรางที่เปนองคประกอบยอยภายในพื้นที่และผังแมบท เชน สะพาน ร้ัว  
อาคารขนาดเล็ก (เชน ทีจ่อดรถมีหลังคา โรงเรือน) ซุมทางเขา – ออก ปอม รปภ. ซุมจําหนายอาหารที่มีฐานราก 
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ทั้งฐานแผ และเสาเข็ม ตูโทรศัพท ตูกดเงนิ ปายประชาสัมพันธ เสารับสัญญาณ เสาไฟฟาสองสวาง ที่มีความสูง
มากกวา 3.00 เมตร เปนตน 
  ระบบสาธารณูปโภค หมายถึง งานระบบที่มีความจําเปนขั้นพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบ 
ประปา ระบบสุขาภิบาล (คู คลองระบายน้าํ เขื่อน) โทรศัพท อินเตอรเน็ต การสื่อสาร ถนน ทางเดนิเทา ทาง
จักรยาน ทางลาด ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ  เปนตน 
   ขอเสนอมาตรฐานดานเวลาของการพัฒนาทางกายภาพ ดังนี ้
           มาตรฐานดานเวลา 
ประเภทที่ 1 งานปรับปรุง ซอมแซมที่ไมสงผลกระทบตอการรับน้ําหนัก  ไมเกิน 8 วันทาํการ
โครงสรางอาคาร ฯ    
ประเภทที่ 2 งานตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุงองคประกอบอาคาร ทั้งภายในและ  ไมเกิน 15 วันทําการ 
ภายนอก ฯ  
ประเภทที่ 3 งานปรับปรุง กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีการเปลี่ยนแปลง ไมเกิน 35 วันทําการ 
รูปแบบของผังแมบททางกายภาพ ฯ 
   ทั้งนี้จะทําการทดสอบวามาตรฐานดานเวลาขางตน มีความเหมาะสมหรือไม โดยมรีะยะเวลา
ทดสอบ 4 เดือน ตั้งแต มกราคม – เมษายน 2554 และจะไดรวบรวมเวลาที่ใชปฏิบัติจริง ปญหา อุปสรรค (ถามี) 
มาปรับขั้นตอน และกําหนดมาตรฐานดานเวลาใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ประธานกลาววา เปนเรื่องทีม่หาวิทยาลัยพยายามทําอยูหลายเร่ือง เพื่อลดระยะเวลาการทํางาน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตั้งแตเร่ืองการประชุม ก.บ.ม. ใหเร็วข้ึน เร่ืองการประชุมสภามหาวิทยาลยัที่กําหนดให
ประชุมเร็วขึ้น เดิมมีการใชเวลาประชุมนานมาก ปจจบุันก็ใชเวลานอยลง เร่ืองใดไมจําเปนตองเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยก็ไมตองนําเสนอ กรณีนีเ้ปนอีกมาตรการหนึ่งที่จะลดระยะเวลา คณบดี ผูอํานวยการสํานัก 
สถาบนั คงจะเห็นวา การกอสรางภายใน มธ. ลาชามาก จะสรางสิ่งใดกล็าชา กรณีนี้เปนความพยายามที่จะลด
ระยะเวลาใหเหลือนอยที่สุด โครงการขนาดใหญเวลาที่กาํหนดไวคือ 35 วัน โครงการอื่น ๆ จะรวดเร็วข้ึน การ
กอสราง ตอเติมภายในตาง ๆ ในการประชมุครั้งตอไปจะขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลงัมาชี้แจง
เร่ืองการลดระยะเวลาเกีย่วกบัการออกหลกัสูตรตาง ๆ หลักสูตรใหมจะใชระยะเวลาใหนอยที่สุด โดยใหใชเวลา
ประมาณ 4 เดอืน  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ  
4.1 เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล     
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4.1.1 เร่ือง  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตยิายขาราชการ  
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย   

  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอ 
ยาย นางดวงใจ  หลอธนวณชิย ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 8 (อัตราเลขที่ 
2796) สังกัดคณะศิลปศาสตร ไปดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (อัตราเลขที่ 2796) คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี วุฒปิริญญาเอก โดยมีเงื่อนไข “ปริญญาโทหรือเอกทางดานสังคมศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับ
การจัดการในลักษณะบูรณาการ” และตัดโอนอัตราเงินเดอืนอัตราเลขที่ 2796 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8 ของคณะศิลปศาสตรไปตั้งจายที่คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี โดยคณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชียินดีคืนอตัราวางพนกังานมหาวทิยาลยั สายวิชาการ อัตราเลขที่ 4459 ใหกับคณะศิลปศาสตรเปนการ 
สับเปลี่ยนกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่คณะศิลปศาสตรเห็นชอบใหยายเปนตนไป 
  สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  คณบดีคณะศลิปศาสตรกลาววา ในเอกสารประกอบการประชุมเขียนวา ตั้งแตวนัที่คณะ 
ศิลปศาสตรเห็นชอบใหยายเปนตนไป จะขอใหเปลี่ยนเปนตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัตไิดหรือไม โดยขอเท็จจริง
แลวคณะศิลปศาสตรเห็นชอบใหยายตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553  
  ประธานกลาววา ขอใหเปนตั้งแตวนัที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป เนื่องจากยังไมไดยายไป  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติยาย นางดวงใจ  หลอธนวณิชย ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 8 สังกัดคณะศลิปศาสตร ไปดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีคืนอัตราวางพนกังานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ อัตราเลขที่ 4459 ใหกับคณะศลิปศาสตรเปนการสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ 

4.1.2 เร่ือง  คณะศิลปศาสตรขออนุมตัิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย    
  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้  
  (1) กําหนดเงื่อนไขการจางอตัราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5668) ขั้นวุฒิปริญญาโท-เอก เปน “ปริญญาหรือเอกทางดานปรัชญาตะวันตก” 
  (2) จาง น.ส.เหมือนมาด  มกุขประดิษฐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 5668) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท 
  (3) ตั้งแตวันที ่ก.บ.ม. อนุมัตเิปนตนไป 
  เนื่องจาก น.ส.เหมือนมาด  มกุขประดิษฐ มรีะดับผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่ํากวาเกณฑ  
คณะศิลปศาสตรจึงไดตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ผลการประเมินเปนไปตามหลักเกณฑที ่
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คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกําหนด 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 จึงมี
ความเหน็สมควรจาง  

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจาง น.ส.เหมือนมาด   
มุกขประดิษฐ เปนพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาํแหนงอาจารย สังกัดคณะศลิปศาสตร ตามที่เสนอ  

4.1.3 เร่ือง  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ขออนุมตัิจางพนักงานเงินรายได

สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยประจํา จํานวน 1 ราย      
  รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุยแถลงวา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค เสนอขอ
จาง นางมรกต  ไมยเออร เปนพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป/ไทยศึกษา วุฒิปริญญาเอก มีเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโทหรือเอกทางดานประวัติศาสตรหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ” ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2554 เปนตนไป 
  เนื่องจากนางมรกต  ไมยเออร มีระดับผลการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตรที่ต่ํา
กวาเกณฑ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค จึงไดตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ผลการประเมิน
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ กําหนด  
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 จึงมี
ความเหน็สมควรจาง  

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติอนุมัติจาง นางมรกต  ไมยเออร เปนพนกังานเงินรายได สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารยประจํา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ตามที่เสนอ  

   4.2  เร่ือง  การมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน และการจําหนายพัสดุ   
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา ตามนโยบายของมหาวทิยาลัย ที่ตองการ 

มอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางงบลงทุน จากเงินงบประมาณแผนดินและการจําหนายพสัดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมทั้งการจดัจางเหมาบริการดูแลทรัพยสินเฉพาะกรณีเปนของ
หนวยงานโดยตรงหนวยงานเดียว ใหหนวยงานเจาของเรือ่งเปนผูรับผิดชอบดําเนินการของทุกขั้นตอน สวน
การเบิกจายใหเบิกจายที่กองคลังนั้น งานพสัดไุดพิจารณาโดยละเอยีดแลว มีความเหน็วา สมควรมอบอํานาจใน
การจัดซื้อ/จางจากเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ และการจําหนายพัสดุตามระเบยีบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ดงันี้ 
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  1. การจัดซื้อจดัจาง งบลงทุน (เฉพาะครุภณัฑ) ทีไ่ดรับจดัสรรงบประมาณจากงบแผนดิน
ประจําปตั้งแตปงบประมาณ 2555 ใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อ/จาง  
ตั้งแตการขออนุมัติดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติซ้ือหรือจาง การทาํสัญญา การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจ 
การจาง สวนการเบิกจายเงินใหเบกิจายทีก่องคลัง โดยสงเอกสารใหงานพัสดุตรวจสอบเบื้องตนกอน กรณีมกีาร
เปลี่ยนแปลงรายการ ไมจดัซื้อตามที่ไดรับงบประมาณ จะตองสงเรื่องใหงานงบประมาณ กองคลัง เปน
ผูดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
  2. การจางเหมาบริการดูแลทรัพยสิน เฉพาะรายการจางเหมาบริการที่เร่ืองเฉพาะของ
หนวยงานเดียวดวยเงนิงบประมาณแผนดนิประจําป เหน็ควรมอบอํานาจใหหนวยงานเจาของเรื่องเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดจาง ทําสัญญา ตรวจรับพัสดุ และสงเอกสารเบิกจายทีก่องคลังโดยเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ 2555 เปนตนไป 
  3. การจําหนายพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 สวนที่ 3  
เห็นควรมอบอํานาจใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนตั้งแตตน จนถึงการลงจายรายการ
พัสดุที่จําหนายในทะเบยีนทรัพยสินของหนวยงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้
   3.1 เจาหนาทีพ่ัสดุที่ดูแลพัสดุสํารวจรายการพัสดุที่ชํารุด หมดความจําเปนในการใช
งาน เสนอหวัหนาหนวยงาน เพื่อใหความเห็นชอบที่จะจําหนาย 
   3.2 เจาหนาทีพ่ัสดุจัดทํารายงานขออนุมัตจิําหนายพัสดโุดยบอกเหตุผลความจําเปนที่
ตองจําหนายพรอมแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง เพื่อหาตวัผูรับผิดชอบกรณีพัสดุชํารุด สูญหาย  
(ถามี) 
   3.3 คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงเสนอขอความ
เห็นชอบตอหวัหนาหนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดขุองหนวยงานพรอมเสนอขอตั้งคณะกรรมการ
จําหนาย 
   3.4 คณะกรรมการจําหนายพสัดุ รายงานผลการจําหนายดวยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
    - โดยการขายทอดตลาด 
    - โดยการแลกเปลี่ยน                           ใหใชวิธีการขายทอดตลาดกอน 
    - โดยการโอน 
    - โดยการทําลาย หรือ ตัดเปนสูญ 
   ใหรายงานผลขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
   3.5 เจาหนาทีพ่ัสดุผูดูแลพัสดุ ลงจายพัสดทุี่จําหนายออกจากทะเบียนทรัพยสิน 
   3.6 เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ ทําหนังสือแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สําหรับการลง
จายรายการพสัดุจากทะเบียนทรัพยสินใหปฏิบัติดังนี ้
     3.6.1 กรณีทีซ้ื่อ/จางจากงบประมาณแผนดิน เมื่อไดดําเนินการถึงขั้นตอนอนุมัติการ 
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จําหนายพัสดุใหเจาหนาที่พสัดุลงจายรายการพัสดุที่จําหนาย ออกจากทะเบยีนทรพัยสินของหนวยงานและแจง
รายการจําหนาย ใหงานพัสดุเพื่อลงจายในทะเบยีนทรพัยสินของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัต ิ
การจําหนายพสัดุ 
     3.6.2 กรณีการซื้อ/จางจากเงนิรายไดหนวยงานทุกขั้นตอนดําเนนิการทีห่นวยงานแต
เมื่อส้ินปงบประมาณจะตองรายงานผลการตรวจสอบและตรวจนับพสัดุประจําปสงใหงานพัสดุ หลังจากสิ้น
ปงบประมาณ 60 วัน โดยเหน็ควรเริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2554 เปนตนไป สําหรับแผนการดําเนนิการโดยละเอยีด  
จะจดัทําภายหลังจากที่ไดรับความเหน็ชอบในหลักการดังกลาวขางตน 

สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  ที่ประชุมเสนอความคิดเหน็และขอสังเกตบางประการ ดงันี้  
  1. ประธานกลาววา เมื่อมหาวิทยาลัยมกีารมอบอํานาจก็จะเร็วข้ึนที่คณะ แตคณะ สถาบนั สํานัก 
ตองมีหนาที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แตโดยรวมนาจะเปนเรื่องที่ดีกับมหาวิทยาลัยและคณะ  
  2. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา การจางเหมาบริการดูแลทรัพยสิน จะขอหารือกับ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดที่ใชบริการ ทุกปตองมีการจัดจางใหมและในชวงรอการจัด
จางจะมีปญหาเกิดขึ้นทกุคณะคือ คนงานจะมีการสับเปลี่ยนหนวยงาน เชน จากคณะนติิศาสตรจะไปอยูที่คณะ
พาณชิยศาสตรและการบัญชี หรือจากคณะพาณิชยศาสตรและการบญัชีจะไปอยูทีอ่าคารโดม หรืออาคารโดมไป
อยูที่สถาบันภาษา และคนงานบางคนจะไมมีงานในชวงเวลาหนึ่ง เห็นวาหากหาวิธีการ เชน การจัดจางบริการที่
ยาวนานขึ้น อาจจะเปลีย่นเปนสองป จะทําใหดีขึ้นหรือไม โดยที่ไมตอสัญญาโดยอัตโนมัติ อาจจะมีการประเมิน 
แทนที่จะตองจัดจางทกุป มปีญหาคอนขางมากและกวาจะลงตัว ทําใหคนงานตองเปลี่ยนสถานที่และเปลี่ยนชดุ
คนงานแตละครั้งใชเงิน 8,000-9,000 บาท และในชวงหนึ่งคนงานจะไมไดเงินเดือน เปนการมองในแงของ
คนทํางาน ซ่ึงจะเดือดรอนมากเพราะกวาจะลงตัว กวาจะอบรมตาง ๆ หากทําใหระเบยีบนี้อํานวยความสะดวก
ใหหนวยงานตาง ๆ ได จะเปนประโยชนกับหนวยงานและคนทํางานดวย  
      ประธานกลาววา เขาใจวากรณีสองปตองเปนอํานาจสภามหาวิทยาลยัใชหรือไม  
  3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา การจางเหมาปกติใชเงนิงบประมาณแผนดิน ซ่ึง
หากจะผูกพันสองปตองเสนอคณะรัฐมนตรี แตหากเปนงบของมหาวิทยาลัยตองเสนอสภามหาวิทยาลัย อาจจะ
ตองปรับเล็กนอยหากเปนงบมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 
      ประธานกลาววา การนําเสนอสภามหาวทิยาลัยนั้นไมมีปญหา ขอฝากรองอธิการบดีฝาย
วางแผนและการคลังนําเรื่องนี้ไปพิจารณา เพราะหากเสนอสภามหาวิทยาลัยแลวจะใหมอบอํานาจมาที่
อธิการบดีเพื่อที่จะไดรวดเร็วขึ้น โดยขอเท็จจริงแลวมหีลายเร่ืองที่พยายามจะทําเชนนี้ หากคณบดหีรือผูบริหาร
พบปญหา อุปสรรค ในเรื่องระยะเวลาตาง ๆ ขอใหแจงมาเพื่อที่จะแกปญหา 
  4. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในเรื่องของพัสดุ ซ่ึงเห็นดวยวาเปนเรื่องดี รองอธิการบดี 
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ฝายวางแผนและการคลังพยายามทําเรื่องตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในลกัษณะของ One Stop Service เปนเรื่องที่ดี
มาก เพียงแตเร่ืองของพัสดุ มีอีกแนวคิดหนึ่งที่นาสนใจ รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังคงจะเคยไดยิน
และมีแนวคิดอยูแลว เร่ืองการจัดซื้อจัดจางในรายการสําคัญ ๆ หรืออาจจะเปน Routine ก็ได ที่ผานมาไมแนใจวา
ใชระบบที่เรียกวา การทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม ที่จะทําใหม ีTrack ในการดําเนินการ
และทําใหเกดิความรวดเร็วได เทาที่ผานมามีเร่ืองของระยะเวลาในการเบิกจายคาพัสด ุซ่ึงมีเร่ืองของรอบเวลา 
เร่ืองการตรวจรับตาง ๆ และมีเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจาง สังเกตวาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะลดขั้นตอน
บางอยางทําใหการจัดจางมปีระสิทธิภาพ และสามารถ Track Record เพื่อลดชองวางในการทุจริตคอรัปชั่นจากผู
ที่เกี่ยวของ ทําใหนาสนใจในการนําไปผนวกกับแนวทางหรือเร่ืองที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังได
เสนอไว นาจะเปนการด ี 
  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบการมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน และการ
จําหนายพัสดุ โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลงันําขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา 
ตอไป 
 

Uระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยUครั้งตอไป 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2554 ในวนัจันทรที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. (ซ่ึงจะเปนการประชุมระบบ 
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ช้ันสอง และศูนยรังสิต 
ณ หองประชมุสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ช้ันสาม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  Uมติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

Uเลิกประชุมเวลา 16.00  น. 
 
 
     นายอดิศร เพชรคุม 
     นายวรพจน เนื่องอนงคกุล       ผูบันทึกรายงานการประชุม 
     ผูชวยศาสตราจารย วรรณี  สําราญเวทย   

รองศาสตราจารย ดร.อุดม  รัฐอมฤต   ผูตรวจรายงานการประชุม 


