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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2552
วันจันทรที่ 20 เมษายน 2552
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
-------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
4. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยลําปาง
5. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง
6. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
7. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
8. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
9. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
10. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
11. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
12. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
15. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. อาจารย ดร.เกษรา
รักษพงษสิริ แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
23. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

-224. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
26. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
27. อาจารย วิไลลักษณ
อยูสําราญ
แทนคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
28. นางจารุชา
เอื้องไมตรีภิรมย แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
29. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
30. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. ผูชวยศาสตราจารย ประวิทย เรืองไรรัตนโรจน แทนผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
33. อาจารย ดร.นิภารัตน
ศรีธเรศ
แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย สุพงศ
ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปกรณ โอภาประกาศิต แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
38. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
40. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
41. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
42. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ(สาย ข. ค.)
43. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
44. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
2. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล
3. รองศาสตราจารย ไว
จามรมาน
4. อาจารยธีรยุทธ
บุญมี
5. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิตอิ าชากุล
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท

คณบดีคณะรัฐศาสตร
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหงมธ.
ประธานสภาอาจารย

-3ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
อัศวเพิ่มพูนผล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คัทลียา เพชรสิงห
3. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
สําราญเวทย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
5. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
6. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
7. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต
8. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
9. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
10. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
11. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
12. นางสาวมยุลี
สุดสระ
13. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
14. นายอดิศร
เพชรคุม

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง โครงการอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมครูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีพิธี
เปดการอบรมในวันที่ 20 เมษายน 2552 ซึง่ มีครูเขารวมการอบรมประมาณ 210 คน โดยจะมีการอบรมในกลุมวิชาตาง ๆ
ซึ่งจะเนนไปทางวิทยาศาสตร ครูเหลานี้จะอยูใน มธ. ศูนยรังสิต 1 สัปดาห หากผูใ ดเห็นผูที่ใสชุดฮิญาบ ขอใหทักทาย
เพราะตองการใหเขารูสึกอบอุนเมื่ออยูที่ศนู ยรงั สิต ครูเหลานี้เปนคนซึ่ง ศอบต. คัดเลือกมาจากโรงเรียนตาง ๆ ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต จะพักอยูที่อาคาร D1 โดยมหาวิทยาลัยจะดูแล จนถึงวันเสารที่ 25 เมษายน 2552 เมื่อปดการอบรม
แลวจะพาไปเที่ยวกอนที่จะสงกลับ รุนนี้ใชเงินประมาณ 2 ลานบาท ซึ่ง ศอบต. ชวยรับภาระสวนหนึ่ง เพราะทีผ่ านมา มธ.
รับภาระไวเองจากเงินบริจาค ตั้งใจวาโครงการนี้จะเปนสวนหนึ่งของโครงการใหความชวยเหลือในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเทาที่สถาบันการศึกษาจะทําไดภายใตกรอบของปฏิญญาหาดใหญ ซึ่งเปนขอตกลงของที่ประชุมอธิการบดีทั่ว
ประเทศ และ มธ. ดําเนินการตอเนื่องมาหลายครั้งแลว โดยมีการจัดเลีย้ งอาหารทุกมือ้ จายเบีย้ เลี้ยงคาเดินทางทุกอยาง
ทั้งหมด หากกรรมการ ก.บ.ม. ไดพบครูเหลานี้ ขอใหทักทายพวกครู จะไดรูสึกดีเพราะเดินทางมาไกลและมาจากเงื่อนไข
การทํางานที่อยูบนพื้นฐานของความกดดันยากลําบากและเสี่ยงภัยมาก เพราะฉะนัน้ สิ่งที่คนเหลานี้ตอ งการคือ ความเปน
มิตรจากคนรอบขาง แมจะไมรูจัก

-4มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่5/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552
มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 3 เมษายน 2552 นั้น เนื่องจาก
ไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ
3.1.1 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตริ ับโอนขาราชการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราขาราชการตําแหนงเลขที่ 1036 ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ขั้น 50,550 บาท
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไปตั้งจายทีภ่ าควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากเดิม “ปริญญาตรีวารสารศาสตร” เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางคอมพิวเตอร”
2. รับโอน น.ส.เยาวดี เต็มธนาภัทร ตําแหนงรองศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก ระดับ 9 ขั้น 31,280
บาท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มารับราชการในตําแหนง
รองศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 1036) ระดับ 9 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตามขัน้ ที่ น.ส.เยาวดี ไดรับ
3. ทาบทามขอโอนไปยังสังกัดเดิมของ น.ส.เยาวดี เต็มธนาภัทร หากตนสังกัดเดิมของ น.ส.เยาวดี
ไมขัดของในการใหโอนจะไดตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่
5465) เดิมขั้น 12,930 บาท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปตั้งจายที่มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสับเปลี่ยนกับ
ตําแหนงเลขที่ 1036
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราขาราชการตําแหนงเลขที่ 1036 และรับโอน
น.ส.เยาวดี เต็มธนาภัทร ตําแหนงรองศาสตราจารย มารับราชการในตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตรและ
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3.1.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติรบั โอนขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2276 ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 ขั้น 24,850 บาท สถาน
วิทยาศาสตรพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร เปนตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ขั้น 16,720 บาท และเปลี่ยนเงื่อนไขการ
บรรจุจากเดิม “ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการแพทยหรือปริญญาเอกทางเภสัชวิทยา” เปน “ปริญญาโทหรือ
เอกทางสรีรวิทยา”
2. รับโอน นางพรพรหม จินตนา ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก ระดับ 7 ขั้น 16,720 บาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร มารับราชการในตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 2276) ระดับ 7 ตามขั้นที่ นางพรพรหม
ไดรับ
3. ทาบทามขอโอนไปยังสังกัดเดิมของ นางพรพรหม จินตนา หากตนสังกัดเดิมของ
นางพรพรหม ไมขัดของในการใหโอน จะไดตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5194) ขั้น 16,960 บาท คณะแพทยศาสตร ไปตั้งจายที่มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสับเปลี่ยนกับ
ตําแหนงเลขที่ 2276
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2276 และรับโอน นางพรพรหม จินตนา
ตําแหนงอาจารย มารับราชการในตําแหนงอาจารย คณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3.1.3 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4976 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาโท – เอก เปน
“ปริญญาโทหรือเอกทางการพยาบาล”
2. จาง น.ส.พัชรพร รัตนสงคราม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 4976) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4976 และจาง น.ส.พัชรพร
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ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
3.1.4 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเสนอขอกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 อัตรา เปนตําแหนงแพทยเฉพาะทาง ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป ดังนี้
1. ตําแหนงเลขที่ 4387 และ 4540 เปนตําแหนงแพทยเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร
2. ตําแหนงเลขที่ 4736 เปนตําแหนงแพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 3 อัตรา เปนตําแหนงแพทยเฉพาะทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงและยาย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5626 ขั้น 9,570
บาท เปนตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 13,590 บาท
2. ยาย นางวรรณิษา ไวยฉายี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการ
พัสดุ (ตําแหนงเลขที่ 4552) ขั้น 13,590 บาท สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ไปแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป (ตําแหนงเลขที่ 5626) ขั้น 13,590 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานสภาขาราชการกลาววา โดยปกติแลว จะตองมีตาํ แหนงนักวิชาการพัสดุประจําทุก
หนวยงาน ไมทราบวา ในกรณีนี้หลังจากที่เปลี่ยนตําแหนงนักวิชาการพัสดุแลว ยังมีตาํ แหนงนักวิชาการพัสดุ
หรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ยังคงมีตําแหนงนักวิชาการพัสดุเชนเดิม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงเลขที่ 5626 เปนตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป และยาย นางวรรณิษา ไวยฉายี ไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงดังกลาว ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมตั ปิ รับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
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รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา กองบริการการศึกษาเสนอขอปรับคาจาง นางสานิต
เรืองอราม พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ตําแหนงเลขที่ 5360) ขั้น
10,330 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น
11,100 บาท ตั้งแตวนั ที่ 30 มีนาคม 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง นางสานิต เรืองอราม พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ สังกัดกองบริการการศึกษา ตามที่เสนอ

ง. กรณีลูกจางชาวตางประเทศ
3.1.7 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจาง Mrs. Valentina V. Tarasova
เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท
มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mrs. Valentina V. Tarasova เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจาง Mr. Stephen J.
Atwood เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 35,350 บาท คาเชาบานเดือน
ละ 8,000 บาท มีกําหนด 4 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตนไป ทั้งนี้ตองขออนุมัติกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก
อายุเกิน 60 ปบริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Stephen J. Atwood เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติในหลักการในการกําหนดรางสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แตในทีน่ ี้ ทาง ก.พ. เปนผูกําหนดสมรรถนะ โดยใชคําวา Competency โดยขอเท็จจริงแลวเหมือนกับขีดความสามารถหรือ
ขีดความสามารถในเชิงพฤติกรรม แต ก.พ. เลือกที่จะใชคําวา สมรรถนะ ในหมายความวา ของ Competency และ
มหาวิทยาลัยถูกบังคับโดย ก.พ.ร. วา จะตองกําหนดสมรรถนะของทุกตําแหนง ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนประธาน เพื่อพิจารณากําหนดสมรรถนะทั้งหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดสมรรถนะของตําแหนงคือ Position Competency คณะกรรมการฯ ไดเชิญผูที่ดํารงตําแหนง
ทุกตําแหนงจากทุกหนวยงานมารวมกันสัมมนาเพื่อกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง ใชเวลา 3 วัน จึงไดผลงานออกมา
จึงขอเรียนเชิญผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดชี้แจงในรายละเอียดตอไป
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา เนื่องจากการบริหารองคกรภาครัฐในปจจุบนั หลักการนํา
หลัก “สมรรถนะ” หรือ Competency มาใชในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาใจแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อนําไปสูการเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จและมีพฤติกรรมการทํางานที่องคกรตองการ ในการกําหนด
สมรรถนะ มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามคําสั่งที่ 803/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 สําหรับที่มาของเรื่องนี้มาจากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ซึ่งไดเห็นชอบกับแผนงานการปฏิรูประบบจําแนกตําแหนงและ
คาตอบแทน ระบบจําแนกตําแหนงนั้นเปนระบบที่ใหนําสมรรถนะมาใชในการบริหารผลงานของบุคลากร
ขณะเดียวกันก็ใหนําเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลไปใชในการบริหารบุคคลดานอื่น ๆ เชน การคัดเลือก การ
สรรหา การประเมินผล การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว อีกกรณีหนึ่งคือ ประกาศของ ก.พ.อ. เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ในกรณี
ตําแหนงระดับบังคับบัญชาตองประเมินดวยคุณลักษณะและสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนงในการเขาสูตําแหนงดวย
อีกประเด็นที่เปนเรื่องเรงดวน หลังจากคณะกรรมการฯ ไดทํางานมาระยะหนึ่ง ในป 2552 มีตัวชี้วดั
ของ ก.พ.ร. ที่เปนการวัดระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการประเมินความสําเร็จ 6 ประเด็น ซึ่งขอวัดใน 2 ประเด็นแรกกอน คือ
1. การกําหนดสมรรถนะที่ตองการของแตละตําแหนงทีส่ อดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบันกับสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยหรือผูบังคับบัญชา
ตองการ เพื่อทีจ่ ะนําชองวางนั้นมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
มาครั้งหนึ่งแลว จะนําชองวางเหลานี้ไปใชในแผนพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรนั้น
การดูจากโมเดลของเรื่อง Competency จะมีทั้งหมด 3 ตัว คือ
1. Core Competency สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะการเปนมืออาชีพ ซึ่งเปนสมรรถนะของระดับผูบังคับบัญชา
3. สมรรถนะประจําตําแหนงงาน
ในเรื่องของ Core Competency หรือสมรรถนะหลักนัน้ คณะกรรมการฯ ดูจากภารกิจ Vision

-9ของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมองคกร ปจจัยภายในภายนอกทีจ่ ะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากร และ
ลักษณะเฉพาะของคนธรรมศาสตร พฤติกรรมที่เปนปญหาในปจจุบันและพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยนําเรื่องเหลานี้
มาพิจารณาเพือ่ กําหนดเปนสมรรถนะหลักที่ใชบังคับกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนสายวิชาการ
หรือสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุงหวังวาบุคลากรของ มธ. จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานที่สรางความพึงพอใจและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม มี
ความซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน อุทิศตนใหกับงาน มีการพัฒนาตนเองและ
งานที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่อง และมีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ในคุณสมบัตทิ ี่พึงประสงคเหลานี้ คณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณากําหนดเปนสมรรถนะหลักทั้งหมด 6 สมรรถนะ คือ
1. ความเปนธรรมศาสตร
2. บริการที่ดี
3. ความมุงมั่นสูความสําเร็จ
4. การทํางานเปนทีม
5. ทักษะการสื่อสาร
6. การพัฒนาตนเอง
ในการกําหนดสมรรถนะนั้น คณะกรรมการฯ ไดดูจากสมรรถนะของหนวยงานอืน่ ๆ ประกอบดวย
รวมทั้ง ก.พ. ไดจัดทํานิยามของแตละสมรรถนะทั้ง 6 สมรรถนะ และจัดเรียงลําดับความยากงายของสมรรถนะจาก
งายไปถึงยากเปน 5 ระดับดวยกัน รายละเอียดปรากฏอยูใ นภาคผนวก ก ที่เปนพจนานุกรมของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะตอไปคือ เรื่องการเปนมืออาชีพ เรื่องนี้เปนของกลุมงานที่เปนผูบงั คับบัญชาประเภทไมมี
วาระ บุคลากรกลุมนี้มีหนาทีใ่ นการสงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลงานบรรลุเปาหมายสูงสุด เพราะฉะนั้น จึงมีความคิดวา ในกลุมระดับนี้คือ ระดับที่เปน
ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน และหัวหนางาน นาจะเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารงานทั้ง
การบริหารงาน บริหารคน บริหารทรัพยากรและมีทกั ษะในการสื่อสาร สามารถนําเสนอเนื้อหาทีต่ องการสื่อสารได
อยางถูกตองครบถวน และเลือกใชวิธีสื่อสารไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการคิด และทํางานอยางมุงเนนกระบวน
การทํางาน มีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาอยางเหมาะสมและทันเวลา มีวุฒิภาวะทางอารมณและเปน
ผูนํา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้เปนที่มาของการกําหนดสมรรถนะ 5 ตัว สําหรับบุคลากรที่มีหนาที่ในการบริหาร คือ
1. ภาวะผูนํา
2. ทักษะการบริหาร
3. การบริหารและพัฒนาบุคลากร 4. การตัดสินใจแกไขปญหา
5. การมุงเนนกระบวนการทํางาน
ในระยะแรกคณะกรรมการฯ ไดทํา 2 สมรรถนะนี้ โดยใชเวลาคอนขางมาก หลังจากที่ทําเสร็จไดมี
การประชุมหนวยงาน โดยเชิญเลขานุการ ผูอํานวยการกอง และหัวหนางาน มารับฟงความคิดเห็นวา การกําหนด
พฤติกรรมตาง ๆ ในแตละสมรรถนะ และการกําหนดสมรรถนะ มีความเปนไปไดหรือสามารถที่จะนําไปใชปฏิบัติได
หรือไม ซึ่งไดรับขอคิดเห็นจากการประชุม 2 ครั้ง และนํามาปรับแกไข ขณะที่ทํา 2 สมรรถนะนั้น ก.พ.ร. ไดแจง
ตัวชี้วดั มา จึงจําเปนตองทําสมรรถนะตัวที่ 3 คือ สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) หรือ Job
Competency สมรรถนะประจําตําแหนงงานมีไวเพื่อชวยสนับสนุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงและหนาที่งานของตนเอง เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามความจําเปนของตําแหนงใหดยี ิ่งขึน้ ปจจุบัน

- 10 มหาวิทยาลัยมีตําแหนงงานในสายสนับสนุนวิชาการ ถึง 62 ตําแหนง ฉะนั้น ในปแรกคือ ป 2552 คณะกรรมการฯ จึง
เลือกมาเพียง 17 ตําแหนงทีจ่ ะนํามาจัดทํา Competency ใน 17 ตําแหนงนี้ไดคัดเลือกมาจากตําแหนงที่เปนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย มีความจําเปนในการใชงานและมีผูครองตําแหนงจํานวนมาก และไดมีการประชุมหนวยงานทั้ง
ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก และกอง ในตําแหนงนั้น ๆ เพื่อใหชว ยกันดูการกําหนด Competency ของตําแหนงงานนั้น
ซึ่งรวมถึงตําแหนงอาจารย นายแพทย และพยาบาล ในการประชุมเริม่ ดวยการสัมมนาและใหมีการจัดทํา Competency
ขึ้นมา 2 ครั้ง รวม 3 ครั้ง และไดดําเนินการแลวเสร็จในขณะนี้ 10 ตําแหนง คือ
1. ตําแหนงอาจารย
2. ตําแหนงนักวิจัย
3. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
4. ตําแหนงบรรณารักษ
5. ตําแหนงพยาบาล
6. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
7. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
8. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
9. ตําแหนงเจาหนาที่บุคลากร
10. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โดยเห็นวาเปนตําแหนงที่ทกุ หนวยงานมีคนครองอยูจํานวนมาก ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทํา
Competency รายละเอียดของแตละตําแหนงและระดับความยากงายของ Competency แตละตัวดวย รายละเอียด
ปรากฏอยูในภาคผนวก ข และ ค ภาคผนวก ข คือ เรื่องสมรรถนะการเปนมืออาชีพ ภาคผนวก ค คือ สมรรถนะประจํา
ตําแหนงงาน 10 ตําแหนง เมื่อกําหนดสมรรถนะแลวไดมีการกําหนดระดับของแตละ Competency วา ตองการระดับ
ต่ําสุดของแตละ Competency เทาใด ในกรณีนี้ดจู ากภารกิจของมหาวิทยาลัยและแบงออกไดเปน 6 งานบริการคือ 1.
งานวิจยั 2. งานสนับสนุนการเรียนการสอน 3. บริการวิชาการและบริการสุขภาพ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การ
บริการการศึกษากับนักศึกษา 6. การบริหารจัดการ ในสวนการบริหารจัดการจะอยูใ นสวนของสํานักงานอธิการบดี
ทั้งหมด ตัวนี้จะอยูในหนา 9 - 11 ที่เปนตัวกําหนด Level ของบุคลากรที่อยูในแตละกลุมประเภทงานวา กลุมประเภท
งานใดควรจะมี Competency ประเภทใดอยูใน Level ที่เทาใด เพราะแตละกลุมงานอาจมี Competency แตละตัวไม
เทากัน บางกลุม งานอาจมี Competency บางตัวอยูใ นระดับที่สูง แตบางเรื่องอยูในระดับต่ํา รวมถึง Competency การ
เปนมืออาชีพ และ Competency ประจําตําแหนงงาน ซึ่งทั้งหมดไดรับฟงความคิดเห็นจากผูเกีย่ วของในเรื่องที่จะตอง
นํา Competency นี้ไปใชในการกําหนด Level เพื่อเปนตัวกําหนดวา ตองการระดับ Competency ใหแตละตําแหนง
อยางไร และหลังจากที่ไดรับอนุมัติในครั้งนี้ จะนําไปประเมินตัว Competency จริง เพื่อที่จะตอบโจทยตวั ชี้วดั ของ
ก.พ.ร. ในเรื่องการหาชองวางของ Competency ที่เกิดขึน้ จริงของบุคลากรกับ Competency ที่ตองการ เพื่อนําไป
วางแผนพัฒนาบุคลากรตอไป ดังนี้ ในครั้งนี้จึงเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1. ใหความเห็นชอบในหลักการกําหนดสมรรถนะทั้ง 3 ประเภท คือ
1.1 สมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะ
1.2 สมรรถนะการเปนมืออาชีพ 5 สมรรถนะ
1.3 สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (ขณะนี้ทําไปแลว 10 ตําแหนง)
2. ใหความเห็นชอบการนําระบบสมรรถนะไปใชในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและระดับ

- 11 บุคคล รวมทั้งนําไปใชในการเขาสูตําแหนงระดับบังคับบัญชาของสายสนับสนุนวิชาการตอไปดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา การกําหนดสมรรถนะเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
หนวยงานราชการทุกหนวยที่ตองทํา เพราะงานจะพัฒนาไดตามวัตถุประสงคหรือตามเปาหมายขององคกรตอเมื่อ
บุคลากรมีสมรรถนะตามที่ควรจะมีในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนัน้ สิ่งที่คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการคือ การกําหนด
สมรรถนะที่จําเปนใน 3 กลุมสมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก หรือ Core Competency จะเปนสมรรถนะที่กําหนด
สําหรับบุคลากร มธ. ทุกคนตองมี และสมรรถนะการเปนมืออาชีพสําหรับบุคลากรคือ หัวหนางาน ผูอํานวยการกองที่
ไมมีวาระ และสมรรถนะประจําตําแหนงมี 62 ตําแหนง ซึ่งขณะนี้ทําไดแลว 10 ตําแหนง มีความจําเปนที่ ก.บ.ม.
จะตองใหความเห็นชอบ เพราะปนี้ ก.พ.ร.ไดกําหนดแลววา จําเปนตองพิจารณาระหวาง Competency ที่กําหนดกับ
Competency ที่บุคลากรมี และดูวามีชองวางตรงสวนใดและทําแผนพัฒนาบุคลากรไปตามนั้น ตั้งแตป 2551 – 2554
ซึ่งขณะนี้ป 2552 แลว ความจําเปนที่จะตองให ก.บ.ม. พิจารณาคือ หลักการในการกําหนดสมรรถนะทั้ง 3 ประเภท
โดยแตละประเภทจะมีหวั ขอสมรรถนะตามที่สรุปอยูในเอกสารประกอบการประชุมคือ สมรรถนะหลักที่เปน Core
Competency ของบุคลากร มธ. ทั้งหมดมี 6 สมรรถนะ สําหรับผูบริหารไมมีวาระมี 5 สมรรถนะ และแตละตําแหนง
จะมีตวั สมรรถนะที่หลากหลายมาก จํานวนสมรรถนะแตละตําแหนงจะไมเทากัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดทํามา 10
สมรรถนะ ในตําแหนงตาง ๆ ซึ่งเปนตําแหนงที่ทําเสร็จก็เสนอมากอน และสวนทีย่ ังไมเสร็จ จะเสนอในโอกาสตอไป
ขอหารือที่ประชุมวา ที่ประชุมจะพิจารณาใหความเห็นชอบในครั้งนี้หรือไม เพราะเวลาที่จะศึกษาเอกสารคอนขาง
จํากัด หากในตัวหลัก ๆ เห็นวาไมมีปญหาก็ควรพิจารณา แตหากเห็นวาตองใชเวลาในการอาน คงตองสอบถามวา จะ
พิจารณาในคราวนี้หรือตองยกไปพิจารณาในคราวหนา ซึง่ จะลาชาไปหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ที่จําเปนตองเสนอใหพจิ ารณาในครั้งนีเ้ พราะจะไมมี
เวลาทําใหทนั กับ ก.พ.ร. เนือ่ งจากในครั้งนี้ตองอนุมัติหลักการเรื่องรับสมรรถนะทั้งหมดกอน หากรับแลว
คณะกรรมการฯ ตองไปจัดทําแบบประเมินและสงไปใหหนวยงาน ซึ่งจะตองชี้แจงหนวยงาน โดยขอเท็จจริงมีการ
ชี้แจงหนวยงานเปนระยะ ๆ แลว จะชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประเมินเพื่อหาสมรรถนะรายบุคคลตามความเปนจริงใน
ปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะที่กําหนดในครั้งนี้ตาม Level เพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและ
ตองใหเสร็จภายในเดือนกันยายน 2552 ตามกําหนดของ ก.พ.ร.
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในเดือนกันยายน 2552 อยางนอยตองทําอะไรไป
บางแลวในเรือ่ งการพัฒนา ไมใชมีแตเฉพาะแผนงาน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในการพิจารณาชองวาง ตองนําไปทําแผนพัฒนา
บุคลากรดวย ซึ่งจะไมเสร็จเฉพาะ Competency อยางเดียว
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต กลาววา หากมีความจําเปนเชนนั้น คงอานคราว ๆ และหากมี

- 12 ประเด็นรายละเอียดอะไร สามารถที่จะสงขอคิดเห็นไปที่ประธานคณะกรรมการฯ ได บางเรื่องเกีย่ วกับบางคน แตที่
จะเกี่ยวกับทุกคนคือ Core Competency ที่บุคลากรธรรมศาสตรทุกคนจําเปนตองมี ในเรื่องของ Core Competency
คณะกรรมการมีความเห็นอยางไรมีขอเสนอแนะใหมกี ารปรับปรุงแกไขอยางไรหรือไม ซึ่งอยูในเอกสารภาคผนวก ก
จะมีอยู 6 Competency ดวยกัน และจะมีคําอธิบายตัวพฤติกรรม กลาวคือ สมรรถนะในแตละหัวขอจะมีระดับอยู 5
ระดับ ขอใหทป่ี ระชุมเสนอความเห็นเรื่อง Core Competency
4. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ใน 2 ประเด็นที่ขออนุมัติ ประเด็นแรกคงไมมี
ปญหาเพราะเปนเรื่องของหลักการที่ตองทําอยูแลว แตเรือ่ งที่ 2 ที่จะขออนุมัติเพื่อจะนําไปใชในการพัฒนา มี
ขอสังเกตวา หากยังไมไดมีการอภิปรายหรือระบุใหชดั เจนเกี่ยวกับการประเมิน โดยเฉพาะหากดูในตารางของระดับที่
เปนคําอธิบายตัวพฤติกรรม และยังไมมีการหารือเรื่องของการประเมิน การที่จะนําไปใช เห็นวาคงเปนไปไมได และ
จากการรับฟงคําชี้แจงของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีวา จะไดสงกลับไปหนวยงานตาง ๆ เพือ่ ดูเรื่องการ
ประเมิน จะมีปญหาวา การประเมินคืออยางไร มีหลักเกณฑในการประเมินหรือไม เพราะหากดูคําอธิบายพฤติกรรม
จะเปนนามธรรมเปนสวนใหญ หากนําไปใช เมื่อถึงเวลาประเมินจะเปนอยางไร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในเรื่องการประเมิน กองการเจาหนาทีก่ ําลังทําแบบ
ประเมินที่จะสงไปเพื่อพิจารณาวา ใน Competency ทั้งหมด บุคลากรในสายวิชาการจะตองมี Competency 2 ประเภท
คือ Core Competency และ Functional Competency สําหรับในสายสนับสนุนวิชาการมี 2 ระดับคือ ระดับปฏิบัติการ
คือ เจาหนาทีท่ ั่วไป ตองมี Competency 2 ตัว คือ Core Competency และ Functional Competency เชนเดียวกัน ยกเวน
ผูที่เปนระดับหัวหนางาน ผูอ ํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน ตองมี Competency 3 ตัว คือ ตองมี Core
Competency, Functional Competency และ Managerial Competency คือ ความเปนมืออาชีพ ในการประเมินทั้ง 3 ตัว
จะมีคํานิยามของพฤติกรรมที่คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจงไวในภาคผนวก จะมีรายละเอียดของ
พฤติกรรมจากระดับที่งายไปถึงระดับที่ยากขึ้น ซึ่งวิธีการคํานวณพฤติกรรม กําลังหารือกันอยู ในการดูพฤติกรรมหาก
สมมติบุคคลนั้นมีพฤติกรรมอยูในระดับ 2 เพียงบางขอ จะถือวาอยูใ นระดับ 2 หรือไม ซึ่งไดคิดกันไววา หากมีระดับ
2 ประมาณ 50% ใหถือวาอยูใ นระดับ 2 แตถาต่ํากวา 50% ถือวาอยูในระดับ 1 รายละเอียดเหลานีจ้ ะเขียนเปนคูมอื เพื่อ
สงไปใหหนวยงานในการประเมินและมีการชี้แจงกอนเริ่มตนดวย
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา นอกจากแบบประเมินสมรรถนะ ซึ่งจะทําเปนการเฉพาะ
สําหรับบุคลากรแตละตําแหนงงานแลว จะมีคูมือที่ใชกํากับแบบประเมินตามที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีแจง
ไปแลว อีกประเด็นคือ จะมีการประชุมชี้แจงใหกับเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน และผูอํานวยการกองซึ่งจะตองชวย
ในการบริหารจัดการเรื่องการประเมิน และผลการประเมินที่นํามาใช จะไมเนนในระดับของบุคคลในเบื้องตนนี้ แตจะ
เนนในภาพรวม กลาวคือ ตองการรวบรวมชองวางของสมรรถนะที่ตองการที่กําหนดไวกับสมรรถนะที่เปนอยูจริง
และนําผลมาใชในภาพรวมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนําเสนอ ก.พ.ร. ใหทันปงบประมาณ 2552
5. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา คําอธิบายพฤติกรรมบางคําเปนนามธรรมและเวลาที่
จะประเมิน ตองทําใหเกิดความชัดเจนขึ้นในใบประเมิน ในทางปฏิบัตหิ ากทําใบประเมิน และกลับมาแกใน

- 13 คําอธิบายพฤติกรรมใหชัดเจนขึ้น ทําได ตรงนั้นคงไมมปี ญหาอะไร ขณะนี้เปนการทําขั้นแรก อธิบายพฤติกรรมเทาที่
คิดวา จะอธิบายไดชดั เจนที่สดุ และเมื่อทําแบบประเมินแลว อาจจะกลับมาแกไขคําอธิบายพฤติกรรมบางเพื่อให
ชัดเจนยิ่งขึ้น คงตองเปนในลักษณะนั้น
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ใน Functional Competency หลายตัว อาจจะตองมีการ
ปรับพฤติกรรมดวย
6. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา กรณีนี้เปนหลักการที่จะนําไปใชในการประเมิน เมื่อเขาสูการ
ประเมินจริงแลว เกรงวาหากใหแตละคณะทําการประเมินเอง ซึ่งแตละคณะจะมีมาตรฐานที่เปนนามธรรม ความ
เขาใจของ Definitions จะมีความแตกตางกัน ถึงแมจะมีการนัดประชุมกับเลขานุการคณะแลวก็ตาม เห็นวาใน
ระยะ แรกที่จะเริ่มใชควรจะมีการใหคําแนะนําวา คํานี้แปลวาอะไร ในแตละหนวยงานดวย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เขาใจวาในการทําแบบประเมิน ตองใหคณะมีสวน
รวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินแตละตําแหนง 10 ตําแหนง ถึงแมตําแหนงเดียวกัน แตงานที่ใหแตละ
ตําแหนงของแตละคณะอาจจะไมคอยเหมือนกัน อาจตองใชเวลาพอสมควรที่ตองไปทําแบบประเมิน ซึ่งเขาใจวาเวลา
มีไมมาก จากเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2552 ตองทําแบบประเมินใหเสร็จและไปประเมินใหได และหาชองวาง
ใหได หากที่ประชุมรับในหลักการ ซึ่งยังไมมีใครคานในหลักการของสมรรถนะ 3 หลักใหญ ๆ แตเขาใจวาเมื่ออาน
ในรายละเอียดจะมีขอเสนอแนะ โดยสรุปคือ ที่ประชุมรับหลักการในการกําหนดสมรรถนะ รวมทั้งหัวขอสมรรถนะ
ในสมรรถนะแตละประเภททั้ง Core Competency และ Professional Competency และ สมรรถนะประจําตําแหนง แต
รายละเอียดทีป่ ระชุมจะพิจารณาอยางไร
7. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา กอนที่จะสรุปวาตองทําอยางไร ขอใหผูอํานวยการกอง
การเจาหนาทีช่ ี้แจงใหชัดเจนวา การประเมิน จะประเมินอะไรบาง เขาใจวา การประเมินยังไปไมถึงการประเมินความ
ดีความชอบ แตประเมินเพื่อหาชองวาง ตองแยกกอน จะสอบถามไปยังผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานวา แตละคนมี
Competency ที่ตองการ แตผูบังคับบัญชาประเมินวา ผูที่อยูในบังคับบัญชามีชองวางหรือไม เพียงใด เพื่อทีจ่ ะไดรูวา
แตละคนขาดอะไรบาง จะไดนํามาพัฒนาเพื่อเติมใหเต็ม อีกประเด็นหนึ่ง การประเมินที่จะนําไปใชไดคือ การประเมิน
วา มีความเหมาะสมกับตําแหนงตาง ๆ หรือไม เชน ตําแหนงหัวหนางาน จะประเมิน Managerial Competency วา
เหมาะสมกับตําแหนงหรือไม ในเบื้องตนขอใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ชี้แจงใหละเอียด เรื่อง Gap Analysis ก็
เปน Gap Analysis การประเมินวาแตละคนมีความเหมาะสมในแตละตําแหนงนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ในเบื้องตนไมไดรีบรอนที่จะนําไปประเมินเพื่อสอบทาน
วา เหมาะสมกับตําแหนงหรือไม แตเนนเรือ่ งการพัฒนาภาพรวมมากกวา ในการประเมินตั้งใจจะแบงเปนแตละ
ตําแหนง ถาเปนตําแหนงที่ผบู ังคับบัญชาไมไดควบคุมใกลชิดและไมใชตําแหนงบังคับบัญชาเชน ตําแหนงอาจารย
นักวิจัย ซึ่งไดเตรียมการใหประเมินตนเองวา มีสมรรถนะตรงกับที่กําหนดไวหรือไม หรือยังมีพฤติกรรมสวนใดที่ยัง
ไมตรงกับสมรรถนะที่กําหนดไว และในบางตําแหนงจะใหประเมินตนเองและใหผบู ังคับ บัญชาชั้นตนประเมิน เพื่อ
นําผลมาใชในภาพรวม ยังไมเนนในระดับบุคคลในชั้นตนนี้ เพื่อจะไดทราบวา ในภาพรวมของตําแหนงงานตาง ๆ มี
ความตองการพัฒนาหรือมีชอ งวางในสมรรถนะดานใดและตองการพัฒนาปรับปรุงดานใดบาง

- 14 เพื่อนํามาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเดิมที่ไดขออนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยไวแลวเปนอันดับแรก และในสวนของ
รายละเอียดพจนานุกรมสมรรถนะแตละขอยังอยูในขายที่พรอมรับฟงขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นวา ควรจะปรับปรุง
ใหเห็นภาพของพฤติกรรมที่แสดงออกไดชัดเจนอยางไรบาง เพราะคําพูดบางคําคอนขางยากทีจ่ ะเขียนใหเห็นชัดถึง
พฤติกรรม ซึ่งยังยินดีรับฟงขอคิดเห็นจากกรรมการทุกทานวา จะปรับปรุงตรงสวนใดบาง กอนที่จะนําไปประเมินจริง
ในชวง 1 – 2 เดือนนี้
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา สมรรถนะนีน้ ําไปใชเพื่อประเมินวา บุคลากรมี
ชองวางระหวางสมรรถนะที่พึงประสงคกบั สมรรถนะที่มีอยูอยางไร และจะไดนําไปพัฒนาใหไดตามสมรรถนะที่พึง
ประสงคตามหัวขอที่คณะกรรมการฯ กําหนดไว จะขอสรุปวา ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบกับสมรรถนะหลัก
Core Competency สมรรถนะการเปนมืออาชีพ และสมรรถนะประจําตําแหนง ตามหัวขอที่คณะกรรมการฯ กําหนด
ไว และในรายละเอียดคําอธิบายตัวสมรรถนะ ขอใหกรรมการอานรายละเอียดและหากมีประเด็นใดที่เห็นวา เปน
ประเด็นทีจ่ ําเปนตองแกไข ขอใหสงมาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ภายใน 2 สัปดาห
9. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา สิ่งที่มีความกังวลคือ การนําไปใชจริง
ในการประเมิน เพราะในสวนของ ก.พ. จากประสบการณที่นําไปใชในหลายแหงพบวา มีปญหาในเรื่องการประเมิน
พอสมควร โดยเฉพาะในสวนที่เปนนามธรรม ประเด็นแรกในเรื่องของสมรรถนะหลักที่ใชคําวา Core Competency
สวนนี้อาจจะตองสื่อสารใหตรงวา ทางราชการใชชื่อนี้อยู แตขอเท็จจริงนั้นเปน Generic Competency คือ เปนสิ่งที่
คนธรรมศาสตรมีรวมกันเปน General ไมใช Core Competency ของธรรมศาสตร Core Competency นั้นหมายถึง
สิ่งที่เนนเพื่อกอใหเกิดความชัดเจนในการเปนหนวยงานนั้น เปน Core Competency ขององคกร ซึ่งตรงนี้อาจจะมี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนกัน ในสวนที่เปน Generic และจะทําใหธรรมศาสตรมีความชัดเจนอยางไร
นอกจากนี้จะขอใหคณะกรรมการฯ กําหนดวิธีการประเมินและขอหลักการ สวนนี้มคี วามสําคัญมากกวาการใส
รายชื่อ กําหนดวิธีการประเมิน เชน ตําแหนงใดจะตองมีการประเมิน 360 องศา โดยเครื่องมือใด กลาวคือ แบบ
ประเมิน ไมไดงายอยางชนิดที่สงแบบประเมินไปใหเพราะน้ําหนักมือ สิ่งที่ใหมาเปนสิ่งที่นักวิชาการเรียกวา
Behavioral Ratting Scale ซึ่งในแงพฤติกรรมคอนขาง Subjective มาก ๆ วา พฤติกรรมแตละคนแตกตางหรือ
เหมือนกันอยางไร ดังนั้น สิ่งที่จะชวยไดคือ เครื่องมือ 360 องศา ในขณะนี้มีเครื่องมือประเภทนี้และทําไดงาย ซึ่งมี
Data Based ของ มธ. อยูแลว เปด Website ใชโปรแกรมพื้นฐานในการประเมินและทํา Data Based สามารถทดลอง
ไดโดยทีไ่ มตองกลัวดวย และหากตองการจะทดสอบ ใหจํากัดวงใหแคบขึ้นและทดสอบหาสิ่งที่เรียกวา Content
validity วา อานแลวเขาใจตรงกันหรือไม เชน ความเปนธรรมศาสตร และให Comment หากทําในลักษณะแบบนี้จะ
ทําใหงานงายขึ้นและใชเวลาลดลง ลักษณะแบบนีน้ อกจาก Comment ในเชิงความหมายหรือความชอบไมชอบ
เขาใจหรือไมเขาใจแลว จะขอใหกําหนดเรื่องเครื่องมือ โดยหารือกันนอกรอบก็ได แตกอนอื่นหลักการที่จะเสนอขอ
จาก ก.บ.ม. คือ กระบวนการและเครื่องมือวา จะประเมินอยางไร ตําแหนงใดใชเครือ่ งมืออยางไร กอนที่จะกลาวถึง
เรื่อง Gap Analysis นาจะเปน Phase ตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่จะไปประเมินคนปจจุบันวา เหมาะสมหรือไม
เหมาะสม เขาใจวาในชวงแรกไมใชเรื่องที่จะพูดกันไดเลยวา เหมาะสมหรือไมเหมาะสม จนกวาเครื่องมือจะมีความ
เที่ยงตรงพอสมควร ดังนั้น ขอใหนําไปใชในระยะตอไป เพราะโดยทั่วไปในหลักการของการนํา Competency ไป

- 15 ประเมิน หลายแหงไมใหใชเพื่อเลื่อนหรือปรับตําแหนง ขอใหทําความเขาใจใหชัดเจน เพราะความเปนธรรมศาสตร
ก็มีความแตกตางในรายละเอียดของ 62 ตําแหนง แตตองการใหไปทําเรื่องเครื่องมือ นาจะขอหลักการและหากมีการ
ตกลงเรื่องเครื่องมือวา ตําแหนงคณบดีถูกประเมินโดยทานดังตอไปนี้ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หัวหนาหนวยงานตางๆ นั้น ผูใดประเมินไดบาง นาจะเปนหลักการที่สาํ คัญ
10. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา มีขอสงสัยวาคณะกรรมการชุดนี้ทําเรื่อง
Core Competency ของสายสนับสนุนวิชาการ และเหตุใดจึงไปเกีย่ วกับสายอาจารยดว ย หากโดยโครงสรางของคณะ
กรรมการฯ คําสั่งแตงตั้งและอํานาจหนาที่ไมครอบคลุม แตหากจะทําตองมีผูแทนอยางนอยของสภาอาจารยไปรวม
พิจารณาดวย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา โดยขอเท็จจริงแลว ในชวงเริ่มตนจะทําสําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ แตเมื่อเริม่ ตนทํา Core Competency มีหลายทานที่เปนที่ปรึกษาแจงวา เรื่องของ Core
Competency เปนเรื่องที่ใชบงั คับกับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ไมเฉพาะสายใดสายหนึง่ และในการทํา Core
Competency มหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มตนทํา แตบางหนวยงานไดทําไปแลว เพราะฉะนัน้ บางครั้ง Core Competency
อาจจะเหมือนกันหรือไมเหมือนกัน ตัวนีจ้ ะเปนอีกตัวหนึ่งเมื่อรับหลักการจากที่ประชุมไปแลว จะถือวาเปน Core
Competency ของมหาวิทยาลัยใน 6 สมรรถนะ แตถาหนวยงานใดทีจ่ ําเปนจะตองมีตวั อื่นที่เห็นวา บุคลากรของ
หนวยงานนั้นๆ ตองมี ตองการเพิ่มเติมก็สามารถทําได และทราบมาวาหลายหนวยงานไดทําไปแลว กรณีเชนนีไ้ ม
ทราบวาจะเปนไปไดหรือไมที่จะเสนอทีป่ ระชุมในเรื่องของการประเมินในเรื่องของตําแหนงรายบุคคล คงเปนเรื่อง
ที่ยากและทําไมไดในขณะนี้ แตใน 2 ตัวแรกคือ ตัวสมรรถนะหลักและสมรรถนะการเปนมืออาชีพเปนการกําหนด
รายละเอียดและ Level ของตําแหนงไวแลว เพียงแตในขณะนั้นทําในแงของเจาหนาที่สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ง
ไดรับฟงความคิดเห็นพอสมควร สําหรับสายอาจารยนั้นเพิ่งเริ่มตนทําและไดกําหนดอยูในหนาที่ 7 ซึ่งมองในแงของ
สายอาจารยวา 6 ตัวของสมรรถนะหลัก จะพิจารณาวา ตัวหลักที่อยูใน Level ที่สูงคือ ความเปนธรรมศาสตร ความ
มุงมั่นสูความสําเร็จ ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาตนเอง สวนตัวทีเ่ ปนกลาง ๆ คือ การทํางานเปนทีม และเรือ่ ง
สุดทายที่เห็นวาอยูในระดับต่าํ สําหรับอาจารยคือ เรื่องบริการที่ดี จึงตองกําหนดลักษณะของอาจารยในลักษณะ
Level แบบนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาดวยวา เหมาะสมหรือไม อยางไร ในครั้งนี้เห็นวา 2 ตัวทีจ่ ําเปนมากและขอให
ที่ประชุมพิจารณารับหลักการเพื่อที่จะไดทํางานตอคือ ตัวสมรรถนะหลัก 6 ขอ และสมรรถนะการเปนมืออาชีพ 5
ขอ เพราะในขัน้ ตนของการพัฒนาบุคลากรในปนี้ของ ก.พ.ร. จะดูวา แผนพัฒนาบุคลากรที่ไดรับอนุมัติจากสภา
สอดคลองกันหรือไม เพื่อนําไปปรับแผนตัวใหญ ยังไมถึงขนาดรายบุคคล ไมทราบวาจะรับหลักการนี้ไดหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ประเด็นที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลอภิปราย ก็เปนความจริง เดิมคณะกรรมการชุดนี้ทํา Competency สําหรับสายสนับสนุน แตเมื่อตองทํา
Core Competency ดวย จึงไดราง Core Competency ขึ้นมา ซึ่งในที่ประชุมไดมกี ารถกเถียงกันวา มีสิทธิที่จะทํา Core
Competency ของทั้งมหาวิทยาลัยหรือไม ในเมื่อคณะกรรมการฯ มอบหมายใหทําเทานี้ แตในเมือ่ มหาวิทยาลัยไมมี
คณะกรรมการชุดอื่นทํา คณะกรรมการชุดนี้จึงทําขึ้นมาให หากกลาวถึง Core Competency และแจงวามีเฉพาะสาย

- 16 สนับสนุนวิชาการ สายอาจารยไมมี หรือตองแยกกัน นัน่ คือสิ่งที่ไมควรจะเปน จึงตองขอที่ประชุม ก.บ.ม.วา รับ
Core Competency นี้ใหเปน Competency ของบุคลากร มธ. ทั้งหมดไดหรือไม ถายังมีขอของใจในเรื่องใด ควรจะ
นําไปปรับใหม เพราะเปนเรื่องเมื่อรับแลวตองดําเนินการตอไปในเรื่องของการประเมินเพื่อพัฒนา และไปดู Gap
และประเมินแลวจึงพัฒนาตรงจุดนั้นอีกครั้ง
11. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา หากจะพิจารณาตามทีผ่ ูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเสนอคือ
ใหพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะการเปนมืออาชีพ สวนที่เหลือไปใหความเห็นกันเปนลายลักษณอักษรกัน
อีกครั้งหนึ่ง และยังมีความเห็นตรงกับผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดีวา ในสมรรถนะหลัก ขอ 1.2 บริการที่ดี และ
ขอ 1.4 การทํางานเปนทีม ไมนาจะเปน Core Competency เพราะโดยรวมเปนหลักการทั่วไป ไมใชเรื่องของ มธ.
โดยตรง และใหยายขอ 1.2 และขอ 1.4 มาอยูในสมรรถนะการเปนมืออาชีพไดหรือไม หากจะพิจารณาเฉพาะกรอบ
ใหญ ๆ ขอเสนอวา ขอ 1.2 และขอ 1.4 ใหยายมาอยูในหัวขอที่ 2 สวนความคิดเห็นอื่น คงไปแสดงความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา กรณีสมรรถนะการเปนมืออาชีพ จะใชวัด
ผูบังคับบัญชาที่เนนเรื่องการบริหาร การทํางานเปนทีมสามารถยายมาได แตบริการทีด่ ีจะมาอยูตรงขอ 2 ไดหรือไม
นาจะมีอยูในสมรรถนะที่เกี่ยวกับงานบริการทั้งหมด ที่ตองเปนเชนนีเ้ พราะไมมีเวลาดูรายละเอียด แตเปนประเด็นที่
จะตองคิดในตัว Core Competency
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา เรื่องการทํางานเปนทีมตองเปนตัวสมรรถนะหลัก
เพราะการเปนผูบังคับบัญชา สมมติผูใตบังคับบัญชายังไมทํางานเปนทีม ก็จะลําบากสําหรับตัวผูบงั คับบัญชาที่จะ
ดําเนินการ เพราะฉะนัน้ ตองสอนใหรูจักการทํางานเปนทีมในลักษณะการทํางานรวมกันในกลุมของ
ผูใตบังคับบัญชาดวย และผูบ ังคับบัญชาจะใชทักษะของการบริหารจัดการมากกวา ในเรื่องบริการที่ดี ขอเรียนวาใน
ตอนแรกที่ดจู ากสายสนับสนุนวิชาการ ถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะสายสนับสนุนวิชาการนั้นไมวาจะอยูตรง
สวนใด จะตองมีเรื่องบริการที่ดีเปนสวนหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ตองเกิดจากทุกระดับขึ้นไปตองมีการบริการที่ดี เพราะ
บางหนวยงานตองติดตอกับนักศึกษาและบุคคลภายนอกดวย จึงไดคดิ เรื่องนี้เปนสมรรถนะ แตอาจจะไปขัดแยงกับ
ตําแหนงอาจารยวา ในแงของตําแหนงอาจารย ตองมีเรื่องบริการที่ดีหรือไม ซึ่งจะขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
12. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีที่ไดใหความเห็นในสวนของ
Generic Competency โดยชื่อนั้นแปลวาทุกคนที่อยูใ นองคกรตองมี ถามีไวแลวจะสราง Core Competency ใหกับ
องคกร ถาตั้งโจทยมากอนวา เปนขาราชการสายสนับสนุนวิชาการหรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อถึงเวลา
แลวขยายความโดยบอกวา ใหทุกคนใช ตรงนี้อาจจะไมใช Generic Competency ดังนั้น ในบางสวนที่มีขอขัดแยง
เชน อาจารยจาํ เปนตองทํางานเปนทีมหรือไม หรืออาจารยที่เปนนักวิจัยบางคนเสนอตัวที่จะทํางานคนเดียวมากกวา
คะแนนตรงนีก้ ็จะตกไป หรือหากแจงวา มธ. ตองการใหอาจารยทุกคนทํางานเปนทีม ถาที่ประชุมเห็นวา กรณีนนั้
เปนสิ่งที่ตองการจะสรางใหอาจารย มธ. เปน ก็ตองบรรจุไว คงจะอยูทวี่ า ในครั้งนีจ้ ะพิจารณาในหลักการวา General
Competency นี้ Apply สําหรับทุกคนหรือไม ถา Apply สําหรับทุกคน ก็จะจบในเรื่องหลักการ เพราะตอไปหาก
อาจารยคนใดไมทํางานเปนทีมหรือไมเนนการบริการ ไมวาจะเปนกับนักศึกษาหรือบุคคลใด ถือวาเปนอาจารยทไี่ ม

- 17 คอยเปนธรรมศาสตร หากเห็นวาหลักการนี้ใชไดก็ใหหลักการนี้ แตถา ยังสงสัยอยู นาจะหารือกันกอนวา ขยายความ
ครอบคลุมในทุกตําแหนงของ มธ. จริงหรือไม เปน Generic จริง ๆ หรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา กรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณา ไมไดแยกระหวาง
Generic Competency กับ Core Competency โดยสวนตัวเห็นวา ไมวาจะเปน Generic หรือ Core Competency ยัง
เห็นวาความเปนธรรมศาสตรเปนสิ่งเดียวทีท่ ุกคนตองมี ในที่สุดคณะกรรมการฯ ก็ไปตัดสินวา มีบริการที่ดีดว ย โดย
สวนตัวเห็นวาควรจะมีสิ่งเดียว อยางไรก็ตามกรณีที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลตั้งคําถามไว เขาใจวา
ยังไมไดตอบชัดเจน จะขอใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ชวยเสริมดวย ซึ่ง Core Competency ก็เปนกรณีหนึ่งที่
ทุกคนตองมี แตที่ไดกําหนดเพิ่มมาสําหรับสายวิชาการคือ Functional Competency ซึ่งมีอยูในนีด้ ว ย โดย
คณะกรรมการชุดนี้เปนผูกําหนด จะขอแจงรายละเอียดวา ถูกบังคับใหตองทํา แตการทํานั้น ไมไดถูกทําโดย
คณะกรรมการชุดนี้อยางเดียว ไดเชิญผูแทนกรรมการสภาอาจารยมาชวยกําหนดดวยในขณะที่ทํา Workshop สภา
อาจารยไดสงผูแทนมาชวยกันทํา มีอาจารยจากหลายคณะมาชวยกันทําเฉพาะ Functional Competency ของสาย
วิชาการ
13. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ตัว Competency นี้คงไมไดเปนตัวสุดทายที่จะทํา
เปนเพียงตัวแรกเทานั้นที่รางขึ้นมาเพื่อให ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ และเห็นวาถานําไปใชแลวไมใช ไม
สามารถที่จะ Apply ไดกับทุกคนในสวนของ Core competency ก็ตองปรับได เพียงแตจะใหทดลองใชไปกอนหรือ
พยายามหาขอสรุปใหไดดกี วานี้กอน ขอสอบถามวาจะใชไปกอนหรือไม และหากสอบถามวา อาจารยตองบริการ
หรือไม ขอตอบวาตอง ถาอยูใ นสายสุขศาสตร จะเห็นชัดเจน อาจารยตองบริการทุกคน และบทบาทในการบริการ
วิชาการก็เปนบทบาทหนึ่งของอาจารย เพราะฉะนัน้ อาจารยตองบริการ ขอความเห็นวาควรใชไปกอนและหากมี
ปญหาอะไร ใหมาปรับแก ซึง่ ทําไดอยูแ ลว เพื่อที่จะใหคณะกรรมการฯ ทํางานตอไปได
14. ประธานกลาววา ขอสรุปตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตสรุปวา ในหลักปรับบางขอ
ที่มีการเสนอใหยาย และปรับถอยคํา แตในรายละเอียดเรื่องของแตละสายวิชาชีพนัน้ ใหเวลา 2 สัปดาหวา ใครที่มี
ขอขัดของและตองการใหปรับปรุงแกไข ใหแจงกลับมาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ในสวนของ Generic
Competency ตาม ที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเสนอ ถือวารับกันตามนีแ้ ละมีการปรับแก
เล็กนอย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา การทํางานเปนทีมยังตองเปน Core Competency
เพียงแตเรื่องบริการที่ดี จะขออนุญาตไมยา ย สําหรับสายอาจารยอาจจะไมมี แตสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ
จําเปนตองมี
15. ประธานกลาววา หากอธิบายตรงนี้กอนวา ในสายอาจารยยังไมกําหนดในขณะนี้ แตตองไปดู
อีกครั้งวา ควรจะตองกําหนดหรือไม เพราะยังมีความเห็นแตกตางกัน จะมีระบบการเรียนการสอนที่อาจจะไม
เหมือนกันในหลาย ๆ คณะ ใหแขวนเรื่องนี้ไปกอน เฉพาะสายสนับสนุนวิชาการ ตองทํางานเปนทีม และมีหลายคน
เห็นวา กรณีอาจารย อาจจะไมตองเปนทีมก็ได ซึ่งแตละคณะจะมีลักษณะที่ตางกัน ประเด็นนี้ยังคางไวกอนได และ
มอบหมายใหคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา แตในสวนประเด็นกอนหนานี้ทั้งหมด ใหเปนไปตามที่รองอธิการบดี-

- 18 ฝายบริหาร ศูนยรังสิต เสนอวา ขอใหมีเริม่ ตนขึ้นมากอนและคอยไปพิจารณาในสวนที่ควรจะปรับ แตในรายละเอียด
ของตัวอื่นนัน้ ยังมีเวลา 2 สัปดาห นอกจากสวนที่เปน Core Competency หรือ Generic Competency ยังเปดโอกาส
ใหผูที่มีความเห็นแตกตางเพราะยังมีรายละเอียดอีกมาก ซึ่งคงจะอภิปรายในที่ประชุมลําบาก ใหเขียนมาวา ตองการ
ปรับแกอยางไรและจะสงใหคณะกรรมการฯ ตอไป
16. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในครั้งนี้รบั หลักการเรื่อง Core Competency ซึ่งถาตัด
2 ตัวนั้นออกไปก็คือ 4 ตัว แตขอเปนมติวา สําหรับสายสนับสนุนวิชาการขอเปน 6 ตัวอยูเชนเดิม
ประธานกลาววา จะเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอวา เมื่อ
เริ่มตนจากสายสนับสนุนวิชาการ เพราะฉะนั้นในสวนของขอถกเถียง นาจะชัดเจนวา ใหเปนไปตามนี้สําหรับสาย
สนับสนุนวิชาการ สําหรับสายวิชาการนั้นขอไว 4 ตัว สวนอีก 2 ตัว จะใหคณะกรรมการฯ ไดไปพิจารณากันกอน
และใหแตงตั้งผูแทนจากสภาอาจารยเพิ่มเติม จึงคอยไปพิจารณากันอีกครั้ง
17. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในกรณีนี้ไดกลับมาพิจารณาอีกครั้งในชวงที่จะทําใน
สายอาจารยดว ย ทั้ง 6 ตัวนี้นา จะใชไดอยู ซึง่ ไดทบทวนดูแลว และไดทบทวนไปถึงนิยามของการใชทั้งหมดดวย จะ
ขอเสนอวา Competency หลักของมหาวิทยาลัยในขณะนีค้ ือ มี 4 ตัว สําหรับสายสนับสนุนวิชาการมี 6 ตัวเชนเดิม
และในสมรรถนะการเปนมืออาชีพ 5 ตัวนัน้ คงไมมีปญหาเพราะเปนของสายสนับสนุนวิชาการ ในเรื่องของการ
ประเมิน หากไดหลักการเชนนี้แลว ในขณะที่คณะกรรมการฯ จะไปทําเรื่องของการประเมิน ขออนุญาตทําไปเลย
แตในอีก 2 สัปดาห จะนําหลักการประเมินเสนอที่ประชุมพิจารณา ในขณะนี้กจ็ ะทําควบคูกันไปเพราะมิเชนนั้นจะ
ไมทัน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบในหลักการกําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะการเปนมืออาชีพ และสมรรถนะ
ประจําตําแหนงงาน 10 ตําแหนง ในสวนสายสนับสนุนวิชาการ ตามทีเ่ สนอ
2. มอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไดพิจารณาสมรรถนะหลักของอาจารยในหัวขอการบริการที่ดีและการทํางานเปนทีม และจัดทําแบบประเมิน
สมรรถนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีเพื่อใชในปการศึกษา 2552
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทกุ คณะ/สาขาวิชาพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้งระบบ เพือ่ ใชในปการศึกษา 2552 และฝายวิชาการไดเสนอหลักสูตรปรับปรุงของ
คณะตาง ๆ ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2552 และครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ไปแลว รวมทั้งสิ้น 67 หลักสูตร นั้น ฝายวิชาการขอนําเสนอ
หลักสูตรในครั้งนี้เพิ่มเติมรวม 9 หลักสูตร คือ หลักสูตรคณะศิลปศาสตร ซึ่งคณะเพิ่งสงหลักสูตรใหฝายวิชาการ

- 19 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาภาษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัสเซียศึกษา และหลักสูตรวิชาโทสหวิชา 5 สาขา ซึ่งประกอบดวย หลักสูตรวิชาโทไทยศึกษา หลักสูตร
วิชาโทเอเชียตะวันออกศึกษา หลักสูตรวิชาโทญี่ปุนศึกษา หลักสูตรวิชาโทจีนศึกษา และหลักสูตรวิชาโทชนบท
ศึกษา โดยขอเสนอขอมูลสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงและความเห็น ดังนี้
1. สาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงหลักสูตร
1.1 คณะศิลปศาสตร เสนอหลักสูตรวิชาเอกในครั้งนีร้ วม 4 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาสวนใหญ
ยังคงกําหนดจํานวนหนวยกิตรวม โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรไวเชนเดียวกับหลักสูตร พ.ศ. 2547
ยกเวนหลักสูตรสาขาวิชารัสเซียศึกษา ซึ่งมีการปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตรวมขึ้นอีก 6 หนวยกิต จาก 138 หนวยกิต
เปน 144 หนวยกิต
1.2 หลักสูตรวิชาโทสหวิชา เปนการนําวิชาที่เกีย่ วของกับหลักสูตรที่เปดสอนอยูในหลักสูตร
คณะตาง ๆ มาจัดเปนโครงสรางหลักสูตรวิชาโทใหนักศึกษาไดเลือกเรียน ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มี
สาระสําคัญการปรับปรุง ดังนี้
1.2.1 ขอปดหลักสูตรวิชาโททรัพยากรมนุษยตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป เนื่องจาก
รายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรดังกลาวเหมือน/ซ้ําซอนกับหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ ซึ่ง
เปดสอนอยูแลวในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดความ
สับสนและความซ้ําซอนกันระหวางหลักสูตร
1.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทไทยศึกษา หลักสูตรวิชาโทเอเชียตะวันออกศึกษา
หลักสูตรวิชาโทญี่ปุนศึกษา หลักสูตรวิชาโทจีนศึกษา และหลักสูตรวิชาโทชนบทศึกษา โดยปรับเปลี่ยนวิชาให
สอดคลองกับการปรับปรุงของสาขาวิชาตาง ๆ โดยสวนใหญยังคงกําหนดโครงสรางและองคประกอบไว
เชนเดียวกับหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547 ยกเวนหลักสูตรวิชาโทจีนศึกษา ซึ่งปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับลง
3 หนวยกิต จาก 12 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต และเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับเลือก จาก 6 หนวยกิต เปน
9 หนวยกิต เนือ่ งจากมีการยกเลิกวิชาบังคับบางวิชาที่คณะเจาของวิชาไมเปดสอน
2. ความเห็น
ฝายวิชาการพิจารณาแลว มีความเห็นวาการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวสวนใหญเปนไปตามแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดโครงสราง องคประกอบและจํานวนหนวยกิตตาง ๆ
เปนไปตามหลักการ/หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. อยางไรก็ตาม ฝายวิชาการ
ขอตั้งขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชารัสเซียศึกษาของคณะศิลปศาสตร ดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชารัสเซียศึกษาฉบับปรับปรุงใหมมีการยกเลิกรายวิชาดานภาษารัสเซียที่เปน
วิชาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษารัสเซียทัง้ หมด เชน รซ. 171/ รซ. 172 ภาษารัสเซีย 1 – 2 รซ. 211 – รซ. 212 ภาษา
รัสเซีย 3 – 4 เปนตน และเปดวิชาดานภาษารัสเซีย โดยใชรหัสวิชาของสาขาวิชารัสเซียศึกษา เพื่อรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนเอง จํานวนหลายวิชา เชน รศ. 171/ รศ. 172 ภาษารัสเซียระดับตน 1 – 2 รศ. 271/รศ. 272 ภาษารัสเซีย
ระดับกลาง 1 – 2 เปนตน นอกจากนัน้ ยังมีการเปดสอนวิชาที่มีเนื้อหาเชิงประยุกต/คาบเกี่ยวซ้ําซอนกับวิชาของคณะ

- 20 อื่น ๆ เชน รศ. 211 ทฤษฎีปรัชญาการเมือง และ รศ. 223 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชารัสเซียศึกษา และสาขาวิชาภาษารัสเซีย เปนหลักสูตรที่อยูภายใน
ภาควิชา/คณะเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะศิลปศาสตรเปดวิชาดานภาษารัสเซียซ้ําซอนกันเอง โดยใชรหัสวิชาตางกัน
และปรับคําอธิบายรายวิชาใหแตกตางกันเล็กนอย เปนเรื่องที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย อาจทําให
เกิดความสับสนและเกิดมาตรฐานทางการศึกษาแบบสองมาตรฐาน จึงเห็นควรใหคณะศิลปศาสตรปรับเปลี่ยน
รายวิชาดานภาษารัสเซียของสาขาวิชารัสเซียศึกษาใหม โดยขอใหใชวชิ าดานภาษารัสเซียของสาขาวิชาภาษารัสเซีย
เชนเดียวกับหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2547
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
 หาอะไร
1. ประธานกลาววา ฝายวิชาการเสนอวา หลักสูตรปริญญาตรีที่เสนอมาทั้งหมดไมมีปญ
ยกเวนกรณีสาขาวิชาภาษารัสเซียกับโครงการรัสเซียศึกษาของคณะศิลปศาสตรที่ฝายวิชาการพิจารณาและเห็นวา เปน
วิชาในกลุมเดียวกัน เพียงแตไดมีการกําหนดรหัสและเรียกวิชาขึ้นใหม ซึ่งเขาใจวามาจากการบริหารงานที่แยกกันใน
คณะศิลปศาสตร แตในทางวิชาการ วิชาเหลานี้เปนวิชาเดียวกัน เพียงแตกําหนดวา ใครจะเปนคนจัดเทานัน้ จึงเปน
เรื่องยากที่จะทําความเขาใจได เมื่อมองจากมุมภายนอก ฝายวิชาการเสนอวา ไมควรเปลี่ยนชื่อวิชาเหลานี้เพราะเปน
วิชาที่มีอยูแ ลว ในกรณีนี้คณบดีคณะศิลปศาสตรจะมีความคิดเห็นอยางไร
คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา คณะไดเคยหารือกับทางโครงการรัสเซียศึกษาวา วิชาภาษารัสเซีย
ซึ่งใชรหัส รซ. ซึ่งซ้ํากับภาควิชาภาษารัสเซีย ควรจะแยก ไมควรจะใชซ้ํากันตามทีฝ่ ายวิชาการไดเสนอมา และที่ผาน
มาพบวา นักศึกษาในโครงการรัสเซียศึกษาจะมีปญหาในการลงเรียนวิชาภาษารัสเซียที่สอนโดยอาจารยจากภาควิชา
ภาษารัสเซีย เพราะเปนหลักสูตรของภาควิชารัสเซีย กลาวคือ นักศึกษาสวนใหญจะไมคอยผานเพราะระดับการเรียน
ไมเทากัน ซึ่งในขั้นนี้ไดเสนอใหโครงการรัสเซียศึกษารางหลักสูตรวิชาไมใหเนนตัวภาษาอยางเดียว ควรจะเปน
รัสเซียศึกษา เทาที่ออกมาก็พยายามจะทําใหเปนรัสเซียศึกษาที่ตางจากภาษารัสเซีย คงจะเปลี่ยนในระดับนี้
2. ประธานกลาววา คงมี 2 สวน ในโครงสรางหลักสูตรรัสเซียศึกษาที่เสนอมา เมื่อพิจารณาแลว
วิชาอื่น ๆ เห็นวาพอไปได แตมีวิชาอยูก ลุมหนึ่งซึ่งทับกันโดยตรงคือ วิชาภาษา วิชาอืน่ ยังเห็นรองรอยของการ
พยายามเขียน Course Description ใหแตกตางไปตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาวไว ขอหารือวาจะใชแนวทาง
เชนนี้ เฉพาะกลุมวิชาภาษา วิชาอื่นไมมีปญหา วิชาสูงขึ้นที่คณบดีคณะศิลปศาสตรเสนอวา พยายามเขียนหลักสูตร
ใหแตกตางไปแลว ซึ่งก็ใกลกันอยูมาก แตก็จะยอมรับวา มีเนื้อหาในเชิงของ Russian Studies มากกวาที่จะเปน
Russian Language แตเฉพาะวิชาในกลุมภาษาซึ่งมีอยูประมาณ 2 – 3 วิชาเบื้องตน เห็นวาดูอยางไรก็ไมแตกตาง จะ
ขอเสนอวา เฉพาะวิชาภาษาเหลานี้กําหนดใหเปนวิชาของคณะและใชรหัสเดียวกัน แตในเชิงการบริหารจัดการ
เฉพาะวิชาภาษารัสเซียนั้น คณะอาจจะไปกําหนดใหนอกจากภาควิชาภาษารัสเซียแลว ใหโครงการรัสเซียศึกษาเปด
สอนวิชาเหลานี้ไดดว ย อาจจะแกปญหาได มิเชนนัน้ ชื่อกลุมวิชาจะซอนชื่อกลุมวิชาภาษา จะกลายเปนหลายวิชา
ขณะที่เนื้อหาเดียวกัน เชน รซ. 171 และ รซ. 172 ดูอยางไรก็ไมแตกตางกัน เมื่อเทียบกับ รศ. 171 และ รศ. 172 ของ

- 21 โครงการรัสเซียศึกษา เฉพาะ 2 วิชานี้ ขอหารือวาหากจะตัดไปจากหลักสูตร ใหเขียนวายังใช รซ. อยู ไมใช รศ. คือ
ใชภาควิชาภาษารัสเซีย ไมใชโครงการรัสเซียศึกษา เฉพาะในกลุมภาษา ตองหารือกับฝายวิชาการวา ยอมรับ
หลักสูตรใหมของโครงการรัสเซียศึกษาได ยกเวนวิชาภาษา ใหเปนรหัสเดียวกัน โดยใหคณะไปจัดการภายในวา ใน
วิชารหัสเดียวกัน อนุญาตใหโครงการรัสเซียศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาในรหัส รซ. ซึ่งเปนของภาควิชาภาษา
รัสเซียได จะเปนไปไดหรือไม จะขอเริ่มตนสอบถามฝายวิชาการกอน จึงสอบถามคณะอีกครั้งวา หลักการนี้เปนไป
ไดหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หากทําเชนนั้นก็ได แตจะมากกวา 2 วิชา เมื่อดูดา นหลังก็จะมี
วิชาภาษารัสเซียระดับกลาง 1 ระดับกลาง 2 และวิชาอืน่ ๆ อีกประมาณ 7 – 8 วิชา
3. ประธานกลาววา วิชาที่เกีย่ วกับภาษา ในหลักสูตรของโครงการรัสเซียศึกษา ขอใหเขียนรหัส
เดียวกันกับภาควิชาภาษารัสเซีย โดยใหคณะไปดําเนินการบริหารเองวา เฉพาะวิชาภาษา หากคณะเห็นวามีความ
เหมาะสม จะยินยอมใหภาควิชาภาษารัสเซียเปดพรอมกับโครงการรัสเซียศึกษาเปด เปนผูรับผิดชอบทั้งคูก็ได ไม
ทราบวาจะใชหลักการนี้ไดหรือไมเฉพาะวิชาภาษา ยังคงใชรหัสเดียวกันเพราะเนื้อหาเหมือนกัน เขียนใหตางอยางไร
ก็เขียนยากมากเพราะเรียนเรือ่ งเดียวกัน แตวิชาอื่นยังพอเห็นภาพใหตางกันได สมมติฝายวิชาการรับไดวา 8 วิชานี้เปน
วิชากลุมภาษา เพราะฉะนั้นขอใหตัดออกไปจากหลักสูตรของโครงการรัสเซียศึกษา และขอใหใชรหัส รซ. แทนที่จะ
เปน รศ. และในทางบริหารจัดการคณะเปนผูอนุญาตวา จะใหใครเปดระหวางภาควิชาภาษารัสเซีย ซึ่งเปดอยูแลวเปน
ปกติ จะยินยอมใหโครงการรัสเซียศึกษาเปดวิชาภาษาเองได ก็เปนเรือ่ งการจัดการภายในคณะ จะใชรหัสเดียวกัน หาก
ฝายวิชาการรับไดวา 8 วิชานี้ตองตัดออกไปและรับหลักสูตรใหมของโครงการรัสเซียศึกษาได ทางคณะจะบริหาร
จัดการไดหรือไม ภายใตเงื่อนไขนี้เฉพาะวิชาภาษาเทานัน้ ที่ขอใหเปนรหัสเดียวกัน
คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา นาจะรับไดและจะนําไปดําเนินการตอตามนี้
4. ประธานกลาววา ขอใหฝายวิชาการนําไปปรับกอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในสวนที่
เกี่ยวกับวิชาภาษาแท ๆ ยังคงเปน รซ. อยูในหลักสูตรของโครงการรัสเซียศึกษา โดยใหเรียนรวมกัน แตในเชิงบริหาร
ตกลงกันเองวาจะมอบหมายใหคณะไปดูแลวา จะใหเปดพรอมกันได โดยอนุมัตใิ หโครงการรัสเซียศึกษาเปดวิชา
ภาษารัสเซียเองโดยคูขนานไปกับภาควิชาภาษารัสเซีย ในกรณีที่มกี ารจัดตารางสอนที่ลงไมพรอมกันและภาควิชา
ภาษารัสเซียไมไดเปดหรือมีโควตาแลวลงไมได ก็ใหโครงการรัสเซียศึกษาเปดคูขนานไปดวยได คงไมมีปญหา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ของ
คณะศิลปศาสตร และหลักสูตรวิชาโทสหวิชา รวม 9 หลักสูตร โดยใหมีการปรับแกไขหลักสูตรสาขาวิชารัสเซียศึกษา
ในเรื่องวิชาภาษารัสเซีย และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
พิจารณากอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4.2 เรื่อง พิจารณาเปดสอนหลักสูตรวิชาโท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยในการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้งระบบ เพื่อใชในป
การศึกษา 2552 มีคณะเสนอขอเปดสอนหลักสูตรวิชาโทเพิ่ม จํานวน 3 หลักสูตร โดยมีเปาหมายเปดสอนตั้งแตป

- 22 การศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนี้
1. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ขอเปดสอนหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสวัสดิการผูสูงอายุ
2. คณะศิลปศาสตร ขอเปดสอนหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกนั ศึกษา
3. คณะศิลปกรรมศาสตร ขอเปดสอนหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาดนตรี
ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอขอมูลและความเห็น ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรวิชาโททั้ง 3 สาขาวิชาดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของ
แตละคณะเรียบรอยแลว ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสวัสดิการผูสูงอายุ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
1.2 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร โดยการเวียนขอมติ
1.3 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาดนตรี ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศิลปกรรมศาสตร โดยการเวียนขอมติ
2. เนื่องจากการเปดสอนหลักสูตรวิชาโทเปนการจัดการศึกษาที่มไิ ดใหปริญญา แตเปนการจัด
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาเพื่อใหนกั ศึกษาไดเลือกศึกษาเปนวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจของ
นักศึกษาโดยไมมีจํานวนนักศึกษาที่แนนอน ดังนั้น จึงไมตองขออนุมัติบรรจุไวในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
24 หนวยกิต โดยรายวิชาที่กาํ หนดไวในหลักสูตรนั้น มีทั้งรายวิชาเปดใหมและรายวิชาที่เปดสอนอยูแลว ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาสวัสดิการผูสูงอายุ
- ในคณะ
- นอกคณะ
สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา
สาขาวิชาดนตรี

โครงสรางของหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
12
15
18
12

หนวยกิต 12 หนวยกิต
หนวยกิต 9 หนวยกิต
หนวยกิต 6 หนวยกิต
หนวยกิต 12 หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
เปดใหม
เปดสอนอยูแลว
11 วิชา
4 วิชา

5 วิชา
10 วิชา

10 วิชา
13 วิชา

4. คณะศิลปศาสตรไดเคยเสนอขอเปดสอนหลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกัน
ศึกษา ในปการศึกษา 2551 มาแลวครั้งหนึง่ แตฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดพิจารณาวิเคราะหความพรอม
ในดานตาง ๆ แลว เห็นควรใหคณะฯ ชะลอการเปดสอนหลักสูตรนี้ไวกอนจนกวาคณะฯ จะมีความพรอมดาน
อาจารยผูสอน ตอมาคณะศิลปศาสตรไดขอยกเลิกการเปดหลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทสาขาสเปนศึกษาและละติน
อเมริกันศึกษา ในปการศึกษา 2551 และขอเปดวิชาเลือกเสรีภาษาสเปนใหกับนักศึกษาในปการศึกษา 2551 จํานวน
6 วิชา ไดแก สป.171 ภาษาสเปน 1 สป.172 ภาษาสเปน 2 สป.201 ภาษาสเปน 3 สป.202 ภาษาสเปน 4 สป.301
ภาษาสเปน 5 และ สป.302 ภาษาสเปน 6 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดอนุมตั ิใหคณะศิลปศาสตรเปดสอนวิชาเลือกเสรี ทั้ง
6 วิชาดังกลาวเรียบรอยแลว

- 23 5. ตามปกติ ในการพิจารณาอนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิชาโทจะไมตองพิจารณา/วิเคราะหความ
พรอมและศักยภาพในการเปดสอน แตเนือ่ งจากการเปดสอนทั้ง 3 หลักสูตรดังกลาวมีการเปดวิชาเพิ่มใหม จํานวน
5 – 11 วิชา ดังนั้น ฝายวิชาการจึงไดสงหนังสือใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีวเิ คราะหความพรอมและ
ศักยภาพในการเปดสอนหลักสูตรวิชาโทดังกลาว ซึ่งฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดวเิ คราะหความพรอมและ
ศักยภาพในการเปดสอนหลักสูตรดังกลาวแลว มีความเห็นวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะศิลปศาสตร และ
คณะศิลปกรรมศาสตรมีความพรอมดานอาจารยผูสอน สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณสําหรับจัดการเรียนการ
สอน แหลงคนควา แตมีการตั้งประเด็นขอสังเกต/เงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
5.1 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา มีเงื่อนไขวา วิชาเลือกที่กําหนดไว
ในหลักสูตรวิชาโทดังกลาว จํานวน 5 วิชา คือ ป. 360 ป. 366 ป. 446 ป. 467 และ ป. 468 ซึ่งเปนรายวิชาที่คณะศิลป
ศาสตรขออนุมัติเปดเพิ่มใหมเพื่อใชกับหลักสูตรปริญญาตรีปการศึกษา 2552 นั้น ตองไดรับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยใหเปนที่เรียบรอยเสียกอนจึงจะเปดสอนได และคณะฯ จะมีความพรอมมากยิ่งขึ้น หากอาจารย
เชาวฤทธิ์ เชาวแสงรัตน สําเร็จการศึกษากลับมาบรรจุเปนอาจารยไดทนั ตามกําหนด คือ เดือนตุลาคม 2552
5.2 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาดนตรี เมื่อพิจารณาตามแผนการศึกษาในหลักสูตรแลว พบวา ในป
การศึกษา 2555 อาจารย ดุสติ จรูญพงษศกั ดิ์ อาจตองรับภาระงานสอนเกินเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น คณะ
ศิลปกรรมศาสตรจึงควรเตรียมการหาแนวทางในการชวยลดภาระงานสอนในปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ข. ความเห็น 1. การเขียนหลักสูตร การกําหนดโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมและขอกําหนดอื่น ๆ
ของทั้ง 3 หลักสูตรดังกลาว มีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม)
2. การเปดหลักสูตรวิชาโททั้ง 3 สาขาวิชาดังกลาวเปนการเอื้อประโยชนใหนักศึกษาพัฒนาองค
ความรูในเชิงพหุวิทยาการ สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับสาขาวิชาตางๆ และยังเปนการเพิ่มทางเลือกทาง
การศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูสําหรับการทํางานในสาขาสวัสดิการ
ผูสูงอายุ สาขาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา และสาขาดนตรี จึงเห็นควรสนับสนุนใหเปดสอนหลักสูตรวิชาโททั้ง
3 หลักสูตรดังกลาว
3. ฝายวิชาการจะดําเนินการเสนอหลักสูตรปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในเดือนเมษายน 2552 ดังนั้น รายวิชาตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรวิชาโท
ทั้ง 3 หลักสูตรดังกลาว ซึ่งบางวิชาเปนรายวิชาที่คณะฯ เปดสอนอยูแลวหรือเปดเพิ่มใหมในหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 ก็จะไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนที่คณะฯ จะเปดสอนหลักสูตรวิชาโทใหมทั้ง 3 หลักสูตร
คณะฯ จึงสามารถดําเนินการเปดสอนหลักสูตรวิชาโทดังกลาวไดในปการศึกษา 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจาณา
ประธานกลาววา จะขอหารือรองวิชาการวา วิทยาศาสตรการกีฬาของคณะสหเวชศาสตรเปนวิชาโท

- 24 ไปแลวหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ยังไมไดเปน เดิมความตั้งใจคือ หากเปนวิชาโทเพื่อใหคณะอื่น
เรียน ก็ไดหารือกันวาโอกาสที่นักศึกษาจะมาเรียนมีนอย เพราะโดยโครงสรางของคณะอาจจะไม
เอื้ออํานวย จึงไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมา โดยอาจจะเปนวิชา 1 Major ที่จะนําเสนอตอไปใหทนั ในปการศึกษา 2553
ประธานกลาววา แนวทางของมหาวิทยาลัยคือ เนื่องจากมีนักศึกษาชางเผือกกีฬาปละ 100 คน และที่
จะตรงที่สุดก็คือ เรียนกีฬาที่นักศึกษาเหลานี้มีสมรรถนะที่จะเรียนไดดีมากกวาคนอื่น ไปเรียนทีอ่ ื่นก็อาจจะมีปญหา
ยกเวนคนที่สนใจหรือถนัดเฉพาะดานจริง ๆ การเปดสาขาวิชาเอกทางวิทยาศาสตรการกีฬา นาจะรองรับนักศึกษา
เหลานี้ได จึงตองการใหเปดเปนวิชาโทกอน แตถาคณะทํางานเห็นวา สามารถเปดเปนวิชาเอกไดเลยโดยตรงเปน
วิชาเอกที่สามของคณะสหเวชศาสตร นาจะเปนประโยชน ขอใหเรงใหทันในปการศึกษาหนา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรวิชาโท จํานวน 3 หลักสูตร
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิจารณากอนทีจ่ ะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ มธ. เพือ่ การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และเพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดเสนอ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ มธ. โดยหลักการสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ทั้ง 2 หนวยงานไดแจงให มธ. จัดทําแผน
โดยใหนํามาใชภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่แผนบริหารราชการแผนดินไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 27
มีนาคม 2552 ดังนั้น มธ. ไดดําเนินการทําแผนดังกลาว และสงแผนไปในวันจันทรที่ 23 มีนาคม 2552 แลว แผน
ลักษณะดังกลาวเปนแผนที่ มธ. ไดจัดทําเสมอ แตในทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ไมวาจะเปน
รายปหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หนวยงานราชการตองมีการปรับแผน ลักษณะเปนการ Rolling Plan สวนใดทีจ่ ะ
ปรับใหสอดคลองกับรัฐบาลก็ปรับได มธ. มีการจัดทําแผนอยูทุกครึ่งปและทุก 1 ปทนี่ ําเสนอสภามหาวิทยาลัยอยูแ ลว
มธ. จึงไมลําบากนักในการปรับตรงนี้ มธ. จึงไดปรับและกําหนดประเภทกิจกรรมโดยอยูในเอกสารแนบที่ 1 จะ
สังเกตเห็นวาแผนของ มธ. ในเชิงของแผนไดเขาใกลลักษณะของแผนที่มีความชัดเจนที่ไมเปนนามธรรมเทาใดแลว
เชน เรื่องที่ 1 มธ. เปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับสากล จะระบุชัดเจนวาเปนมหาวิทยาลัยทีม่ ีมาตรฐานสากล
เรื่องที่ 2 มหาวิทยาลัยวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีจดุ เนนที่ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องที่ 3 ไมทิ้งดานบริการสุขภาพ
ไมเนนเฉพาะดานสังคมศาสตรเหมือนในอดีต สิ่งที่ทําไปแลวก็นํามารวมไว เรื่องที่ 4 คือ การจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งเปนสิ่งที่ มธ. ประสบผลสําเร็จมาหลายป เรื่องที่ 5 มุงทํานุบํารุงสังคมประชาธิปไตย เรื่องที่ 6 เปนผู
เสนอทางออกแกสังคม รายละเอียดและกิจกรรมตาง ๆ อยูในเอกสาร ใน 6 เรื่องที่ มธ. เลือกไดผานสภามหาวิทยาลัย
มาแลว 2 ครั้ง หากผูบริหารเห็นวาสภาวะในปจจุบัน การทําแผนประจําป ของ มธ. ไมเหมาะสมอยางไร ขอใหคํา

- 25 ชี้แนะ ตรงนี้เปนจุดที่คอนขางชัดเจนวา มธ. ไดเลือกเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาและเนนดานการ
บริการสุขภาพดวย ในการทีม่ ีโรงพยาบาล นี่คือสิ่งที่จะกระจายงบประมาณตอไป ซึ่งเคยมีการเสนอความเห็นวา มธ.
ควรจะอยูในทิศทางใด แตตรงนี้เปนมติที่ผานสภามหาวิทยาลัยไปแลว สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองเขาครั้งที่แลว และเปนเรื่องทีต่ องดําเนินการโดยปรับ
งบประมาณใหสอดคลองกัน ขอสรุปวาที่ประชุมเห็นชอบเพราะกลับไปแกไมไดแลว และใหไปคิดเรื่องกรอบ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งความจริงก็ไมตางจากเดิมมาก เพียงแตตองปรับใหทันกับการปรับของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีแผนใหมออกมา แตกรอบใหญ ๆ ยังเหมือนเดิมตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีชี้แจง โดยสรุปวา ที่ประชุมเห็นชอบในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ มธ. ที่ปรับขึ้นมาตามแนวทางของ
รัฐบาลชุดใหม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ มธ. ตามที่เสนอ

5.2 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 1 ของสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน
/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจาก
รายไดของมหาวิทยาลัยนั้นมีการนําเสนอเปนรายไตรมาส ซึ่งในรายละเอียดจะพบวา ขณะนี้มเี พียงวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค ที่งบประมาณขาดดุลจากเกณฑ แตขอแจงวาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค รอบการรับรายไดนั้น
เปนรอบเทอมภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้เดือนที่จะดําเนินการจริงยังมาไมถึง เงินที่นํามาใชกอนลวงหนามีรายรับจริง
125,962 บาท และรายจายจริง 1,612,752 บาท เปนการดําเนินการเพื่อจัดหานักศึกษาและเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ซึ่ง
ทราบมาวา มีผูสมัครแลวประมาณ 300 – 400 คน ขณะนี้อาจจะมีมากกวานัน้ และเมือ่ ไดตามเปาก็จะมีรายไดมาชดเชย
สวนตางในเดือนกันยายน 2552 ฉะนั้น เมือ่ ดูแลวจะไมมขี อนากังวลในทางบัญชี ในสวนของคณะตาง ๆ ขอให
ผูบริหารไดดูในรายละเอียดของหนวยงานของตนเอง เปนการที่หนวยงานรายงานมาในไตรมาสแรก หลายครั้งใช
คําอธิบายตอเนื่องกันมาประมาณ 2 – 3 ป ยังไมตรงกับรอบของการรับจริงเมื่อเปดเทอม แตเมื่อกองแผนงานไดดใู น
การพิจารณางบประมาณแลว พบวาในการทํานายตัวเลข บางครั้งมีบางหนวยงานทํานายต่ํากวาจริงหรือเกินกวาจริง
ประธานกรรมการงบประมาณคือ อธิการบดี ไดฝากกองแผนงานไววา ใหเตือนใน ก.บ.ม. ดวยวา ขอใหประเมิน
รายรับรายจายใกลกับความจริงมากที่สุด ซึ่งตอไปอาจจะมีเกณฑวา ใหคลาดเคลื่อนไดกี่เปอรเซ็นต เพราะผลที่ตางกัน
คือ ในปนั้น ๆ หนวยงานไมสามารถนําเงินไปใชไดมีประสิทธิภาพ เพราะรายรับจริงไดเกินกวาที่คาดไว ทําใหทําแผน
งบประมาณคลาดเคลื่อน และมหาวิทยาลัยก็คาดการณรายจายทีจ่ ะนํามาใชคลาดเคลื่อนไปมาก สําหรับรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 26 ประธานกลาววา ขอฝากคณบดีรวมไปถึงผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน วา แนวปฏิบัตใิ นระยะที่ผานมา
ของ มธ. มักจะตั้งงบประมาณแบบดูจากปที่แลวและบวกเพิ่มเขาไปเล็กนอย เมื่อไปดูยอนหลังจากตัวเลขทํานองนี้
และครบปแลว จะพบวาหลายคณะมีรายไดมากกวาที่ตั้งไว 50% ซึ่งหากฐานเปน 100 ลานบาท ก็จะกลายเปน 150
ลานบาท และเมื่อตั้งแบบนี้จะมีปญหาวา เวลาจะใชจายเงินก็จะไมมีเงิน เพราะเวลาตั้งรายจายนั้นตั้งจากรายรับที่คดิ วา
จะได ซึ่งจะกระทบถึงมหาวิทยาลัยดวย เพราะเงินที่คณะหาไดสวนหนึง่ อาจจะ 5% หรือ 10% เปนคาธรรมเนียม
การศึกษาของปริญญาตรี/ปริญญาโทที่จะตองสงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดูจากคณะที่ตั้งต่ํา มหาวิทยาลัยก็ตองตั้งต่ํา
ตามไปดวย ทําใหหลายโครงการที่คิดวาจะทํา ก็ทําไมได ขอฝากผูบริหารไดดใู นสวนคณะของทานดวยวา ที่ผานมา
เปนอยางไร อาจจะไมจําเปนตอง Conservative มาก เพราะหลายทานเปนหวงวา หากตั้งรายไดไวสงู แลวทําไมไดจะมี
ปญหา แตหากตั้งไวต่ําแลวทําเกิน จะดูเปนความสําเร็จของผูบริหาร ความจริงในระยะหลังเมื่อมี ก.พ.ร. มี KPI มาชี้
วัดแลว ทําใหเห็นวาเมื่อคลาดเคลื่อนมาก ๆ แสดงวาระบบวางแผนของคณะลมเหลว คณะไมสามารถตรวจสอบไดวา
คณะจะหาเงินไดเทาใด หรือใชจา ยเทาใด ขอฝากผูบริหารวา เดิมซึ่งเคยคิดวาควรจะไดรับคําชมเชย หลังจากนีไ้ ป 2 –
3 ปมาแลวเปนเรื่องที่จะตองถูกตําหนิวา ไมสามารถตรวจสอบเรื่องการทํางานของตัวเองได เพราะชวงนี้เปนชวงของ
การตั้งงบประมาณของคณะดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงการบริการสังคมของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา มธ. ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงการ
บริการสังคมของหนวยงานในมหาวิทยาลัยครั้งแรกเมื่อป 2536 ปรับครั้งใหญเมื่อป 2540 และมีการแกไขเมื่อป 2541
สําหรับการออกระเบียบครั้งนี้จะมีการปรับปรุงเนื้อหาการใหบริการทางวิชาการ ในขอ 6 ซึ่ง เดิมลักษณะของการ
ใหบริการ จะเรียกโครงการสามัญกับโครงการพิเศษ ซึ่งชื่ออาจทําใหเกิดความสับสนไดเพราะโครงการพิเศษเปนเรื่อง
การสอนเพื่อรับปริญญา แตโครงการสามัญเปนเรื่องการอบรมสัมมนาทั่วไป การแกไขครั้งนี้จะแยกเปน 2 ประเภท
เหมือนเดิม แตมีความชัดเจนขึ้น โดยจะเรียกใหมคือ โครงการพิเศษทีส่ อนใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรตาง ๆ จะ
เรียกวา โครงการบริการการศึกษา สวนโครงการสามัญนั้นจะเรียกวา โครงการบริการวิชาการ ซึ่งโครงการบริการ
วิชาการก็จะมีลักษณะที่เปลีย่ นไป เพราะใน มธ. จะประกอบดวยสายสังคมศาสตร สายวิทยาศาสตรสุขภาพและสาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซึ่งจะมีลักษณะการใหบริการที่เพิ่มเติมเขามา โดยในขอ 6.2 เรื่องแรกยังเหมือนเดิมคือ
โครงการอบรมสัมมนา สวนที่เพิ่มเติมเขามาคือ (2) เรื่องบริการทดสอบวิเคราะหตัวอยางหรือพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่ง
ตนทุนในการใหบริการจะมีลักษณะที่แตกตางจากการบริการสังคมแบบเดิม ๆ เพราะอาจจะตองมีการใชวัสดุ
สิ้นเปลืองตาง ๆ ซึ่งจะสอดคลองกับเรื่องการหักคาบริการหักคาธรรมเนียมใหแกมหาวิทยาลัย จะมีการตั้งเปนกองทุน
สํารองสําหรับการพัฒนาหรือการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดวย ลักษณะที่ 3 คือ โครงการใหบริการสถานที่ ซึ่งมีปญหามา
นาน กรณีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนที่มีสตูดิโอตาง ๆ คือ สถานที่ลักษณะเฉพาะที่จะใหบริการก็จะมี
ลักษณะที่แยกออกไป

- 27 ประเด็นที่สองคือ เรื่องการปรับอัตราคาธรรมเนียม เดิมนัน้ คิด 5 % แตในปจจุบันจะมีการปรับโดยดู
ในขอ 12 จะปรับในเรื่องการอบรมสัมมนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 2 ประการที่เพิ่มเติมเขามา โครงการสัมมนาแบบเดิม
ยังคงหัก 5% ของรายไดที่จดั เก็บกอนหักรายได แตจะมีขอยกเวนตาง ๆ ซึ่งบางกรณีที่ไปรวมจัดกับสมาคมหรือศิษย
เกาธรรมศาสตร อาจจะมีขอ ยกเวนไมตองนําสง สวนโครงการบริการทดสอบวิเคราะหตวั อยางพัฒนาผลิตภัณฑจะมี
การหักเงิน 2 ครั้ง ครั้งแรกใหจัดสรรเงินรอยละ 10 ของรายรับกอนหักคาใชจายเขาบัญชีสํารองของหนวยงานสําหรับ
บํารุงรักษาหรือซื้อครุภัณฑทดแทนและนําสงอีก 8 % หลังจากหักคาบํารุงรักษา สวนการ
ใหบริการสถานที่เชนเดียวกัน จะจัดสรรรอยละ 10 เขาบัญชีสํารองหนวยงานสําหรับการบํารุงรักษาสถานที่หรือซื้อ
ครุภัณฑ หลังจากนั้นคอยหักรอยละ 40 เขามหาวิทยาลัย เพื่อไมใหเปนภาระแกงบประมาณของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่
จะปรับปรุงก็สามารถใชงบกองทุนตาง ๆ ที่จัดสรรนี้ได สวนรายละเอียดสุดทายที่แกไขคือ บทเฉพาะกาล กลาวคือ
โครงการใหมที่จะบังคับใชตามระเบียบนี้ แตโครงการใดที่ทําไปแลว จะเขาระเบียบใหมก็สามารถทําไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการที่เปน 2 ลักษณะหลัง คือ โครงการบริการทดสอบวิเคราะหตวั อยางพัฒนาผลิตภัณฑรวมทั้งการ
ใหบริการสถานที่
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา โดยสรุปคือ มีการเปลี่ยนชื่อโครงการสามัญและโครงการพิเศษ ตอไปจะเรียกให
ตรงตามลักษณะคือ โครงการบริการการศึกษาและโครงการบริการวิชาการ จะไดเขาใจงายขึ้น ประเด็นที่สองคือ
นอกจากโครงการดังกลาวแลว ก็กําหนดลักษณะโครงการใหมอีก 2 ประเภทคือ โครงการทดสอบวิเคราะหตัวอยาง
พัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งคณะในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสายวิทยาศาสตรสุขภาพทํามากขึ้น กับโครงการใน
ลักษณะของการใหใชอาคารสถานที่ ซึ่งมีตัวอยางกรณีสตูดิโอของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนที่ใหเอกชน
มาเชาใชประโยชนได โดยจะวางหลักเกณฑเพิ่มเติมใน 2 โครงการนี้ ในกรณีโครงการทดสอบวิเคราะหตวั อยาง
พัฒนาผลิตภัณฑจะใหหนวยงานหักเงินเขาในบัญชีสําหรับดูแลเครื่องมือที่จะใชในการนี้กอน โครงการใหเชาสถานที่
ก็เชนเดียวกัน ใหหนวยงานหักเงินไวกอนเปนคาบํารุงสถานที่กอนที่จะมาคิดคาธรรมเนียม และกําหนดคาธรรมเนียม
สงมหาวิทยาลัยไวตางกัน กรณีโครงการทดสอบวิเคราะหตัวอยางพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสงมหาวิทยาลัยหลังจากทีห่ กั
ไปแลว 8% ของรายรับที่เหลือ สวนโครงการการใหเชาสถานที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่คณะดูแลอยู หลังจากหักเงิน
เขาบัญชีเพื่อการซอมบํารุงตาง ๆ แลวสงมหาวิทยาลัย 40 % ของเงินที่เหลือ ทั้ง 2 กรณีนี้เปนเรื่องใหมที่จะใชบังคับ
ตอไป ขอหารือรองอธิการบดีฝายการคลังในกรณีที่ใหขอความวา ใหหักคาใชจายเขาบัญชีสํารองของหนวยงาน
อาจจะทําใหเกิดความสับสน หนวยงานตองไปเปดบัญชีทชี่ ื่อ บัญชีสํารองขึ้นมา ขอปรับถอยคําวา หักคาใชจายเขา
บัญชีของหนวยงานที่จดั ไวโดยเฉพาะสําหรับการบํารุงรักษาตาง ๆ คําวาบัญชีสาํ รอง ดูเหมือนจะเขาใจยากในเชิงการ
จัดการ ขอเปลีย่ นคําวาบัญชีสํารองของหนวยงานเปนบัญชีของหนวยงานที่จัดไวโดยเฉพาะทั้งในขอ 12 (2) และ
ขอ 12 (3) ซึ่งจะเขาใจงายขึ้น ไมนําไปรวมกับรายรับของหนวยงาน เปนบัญชีสําหรับการซื้อครุภัณฑมาทดแทนกรณี
ที่มีการเสื่อมสลายไป
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้

- 28 1. รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา เนื่องจากโครงการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยมีทั้ง
โครงการสวนหนึ่งที่เก็บรายได และสวนหนึ่งที่ไมเก็บรายได ซึ่งในความเปนจริงก็ยังคงตองดําเนินการอยู เพื่อให
เขาใจตรงกันคือ กรณีนี้เฉพาะสวนทีจ่ ัดเก็บรายไดและเพียงพอ เพราะในคํานิยาม “โครงการ” จะกําหนดวา โครงการ
บริการสังคม ซึ่งหนวยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามหลักเกณฑและตามวัตถุประสงคที่กําหนดในระเบียบนี้
โครงการใดก็ตามที่ไมไดจดั เก็บรายได หรือมีรายไดเพียงพอ หรือยังตองใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย จะไม
เปนไปตามในระเบียบนี้ ไมจําเปนตองขออนุมัติคณะกรรมการชุดนี้ใชหรือไม ในคํานิยามดังกลาวอาจจะไมชดั เจน
แตในขอ ๕ วรรค 2 เขียนไววา “โครงการบริการสังคมที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยเปนผูจัดขึ้นจะตองมีรายได
เพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการ....” กลาวคือ ตองการใหเขียนใหชดั เจนวา โครงการในที่นี้ หมายถึงโครงการ
ประเภทใด รวมทั้งขอความดังกลาว ควรจะไปอยูในคํานิยามดวย
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา สําหรับโครงการนี้จะขอปรับขอความใหชดั เจนขึ้น คือ
โครงการที่หักคาใชจายแลวเหลือเงินที่จะหมุนเวียนในหนวยงาน สวนโครงการที่จัดสัมมนาตาง ๆ ที่ไมไดคิด
คาตอบแทน คงไมไดเขาในสวนนี้ จะขอไปเพิ่มขอความใหชัดเจนตามที่รองอธิการบดีฝายวิจัยเสนอมา
ประธานกลาววา โดยเจตนาเปนเรื่องการบริหารการเงิน เพราะฉะนัน้ โครงการใดที่จัดตาม
งบประมาณปกติ โดยไมไดจัดเก็บเงินนัน้ จะอยูน อกเหนือ ขอใหรองอธิการบดีฝายการคลังไปพิจารณาถอยคําให
ครอบคลุม
2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในขอ 6 เรื่องการแบงประเภทโครงการ ใน
สวนของโครงการบริการทางวิชาการ หากในอนาคตมีโครงการลักษณะอื่นซึ่งไมไดอยูใน (1) (2) (3) หมายความวาทํา
ไมไดหรือจํากัดเพียง 3 ประเภทนี้หรือไม
ประธานกลาววา เขาใจวาเทาที่มีอยูมีเพียงเทานี้ เดิมเมื่อออกระเบียบฯ เกี่ยวกับการอบรมสัมมนา
และจัดการศึกษาเมื่อป 2534 นึกไมออกวาจะมีการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ การทดสอบ ซึ่งเปนกลุมทางวิทยาศาสตร
จึงอนุโลมใชมาโดยตลอด โดยใหไปเขาโครงการฝกอบรม จายมหาวิทยาลัย 5% ไมมีการหักคาใชจายลวงหนา ใน
ภายหลังเมื่อมีกรณีทํานองนีม้ ากขึ้น ก็ยินยอมใหคณะหักคาใชจายไวกอ นได ภายหลังมีกรณีของการขอใชหอง
บรรยาย ซึ่งเก็บคาธรรมเนียมคือ กรณีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนซึ่งมีสตูดิโอ มีเครื่องมือ มีอุปกรณแสง
เสียงจํานวนมาก เมื่อมีคนมาขอใช ก็มีปญหาวาใครจะเปนคนเก็บเงิน เงินสวนที่เหลือหลังจาก 5% คณะเก็บไดทั้งหมด
หรือมหาวิทยาลัยควรจะเก็บ เพราะมหาวิทยาลัยมีภาระเมือ่ มีอุปกรณเสีย ไฟมีปญหา มหาวิทยาลัยตองซอมให จึงตอง
วางกติกาใหมขึ้นมา จนถึงขณะนี้เห็นวา 4 เรื่องคอนขางจะครอบคลุม เพราะเรื่องใดทีไ่ มเขาเรื่องที่ 3 หรือ 4 ก็จะไป
เขาเรื่อง 2 ซึ่งเปนเรื่องทั่วไป อยูในอยูในกรอบของการอบรมสัมมนาใหความรู
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา กรณีโครงการบริการทดสอบที่ผาน TU-RAC ในเรื่องของ
การหักอัตราสวน แสดงวาไมตองจาย 8%
ประธานกลาววา มีความแตกตางกันอยูบ างระหวางโครงการบริการสังคมกับโครงการวิจยั และ
ฝกอบรมของมหาวิทยาลัย โครงการใดก็ตามที่มีลักษณะเปนการวิจยั หรือใหบริการทางวิชาการโดยดําเนินการผาน
TU-RAC ก็เปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑของ TU-RAC แตถาเปนโครงการฝกอบรม หรือจัดการเรียนการสอน

- 29 หรือใหบริการทดสอบวิเคราะหผลิตภัณฑ หรือใหเชาอาคารสถานที่ จะถือเปนโครงการบริการสังคม เพราะฉะนั้น
2 กรณี จะไมเหมือนกัน ในสวนที่ TU-RAC ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแล ก็เปนไปตามชื่อของสถาบันคือ
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สิ่งใดที่เปนการบริการวิชาการที่มีลักษณะเปนการวิจยั
และใหคําปรึกษาก็คือ มิใชการทําอะไรโดยตรง จะอยูในขายของ TU-RAC แตหากเปนเรื่องที่ตองไปจัดการเรียนการ
สอน จัดฝกอบรม และวิเคราะหศึกษา จะเปนเรื่องโครงการบริการสังคม หลักกวาง ๆ เปนเชนนี้ แตหากลงใน
รายละเอียดมีขอที่ทับซอนกันอยูมาก ซึ่งตองพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไปวา ควรจะเขากับกรณีใด
4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ขณะนี้ทางคณะมีโครงการบริการทดสอบที่ผาน TU-RAC
ในอนาคตกรณีนั้นควรจะเขามาในโครงการบริการสังคมใชหรือไม
ประธานกลาววา จะขึ้นอยูก ับลักษณะของโครงการ เพราะเหตุผลของการมีระเบียบเหลานี้คือ
เหตุผลที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหหนวยงานเก็บเงินไวไดเอง ปกติเงินรายรับทั้งหมดที่ทุกคณะเก็บ ตองสงให
มหาวิทยาลัยทัง้ หมด คณะไมมีสิทธิเก็บเงินไวเอง ยกเวนตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได
กําหนดระเบียบโครงการบริการสังคม ยินยอมใหคณะเก็บเงินเองไดในเงินที่เหลือจากการดําเนินการตาง ๆ และมี
ระเบียบวาดวยสถาบันวิจยั ออกมา หากเปนเรื่องวิจยั ใหไปดําเนินการตามกรอบนั้น และเมื่อดําเนินการแลว ใหคณะ
เก็บเงินตอไปไดโดยอาศัยพืน้ ฐานจากระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย จะขึน้ อยูก ับลักษณะของโครงการเองวา ควร
จะเขาไปในชองทางใด โดยขอเท็จจริงแลวอัตรามีความแตกตางอยูบาง แตไมมาก เมื่อออกเกณฑมาชัดเจน อัตรา
ระหวางโครงการของคณะที่ผาน TU-RAC และโครงการของคณะที่ผานโครงการบริการสังคม จะมีขอ แตกตางกันไม
มาก จะขึน้ อยูก ับลักษณะโครงการแตละประเภท หากตอบคําถามคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรโดยตรงวา โครงการ
ที่ผาน TU-RAC อยูจะตองมาทางนี้หรือไม ก็ไมจําเปน โครงการใดที่ทาํ อยูก็เปนไปตามนั้น และคณะก็ไปพิจารณาวา
ตรงกับชองทางใด
5. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา กรณีที่หักใหมหาวิทยาลัย 8% และ 40 % ตัวเลขนี้มาจากพืน้ ฐาน
อะไร เพราะ 2โครงการไมเหมือนกัน ระหวางทดสอบกับสถานที่ อีกประเด็นคือ โครงการที่ไดรับอนุมัติไปแลว จะ
จัดเก็บตามเดิมหรือไม
ประธานกลาววา กรณีประเด็นหลังจะไมไดอยูใ นระเบียบนี้ ในประเด็นแรก จะมีความตางโดย
ลักษณะของโครงการ เวลาตรวจวิเคราะห เวลาทําอะไรตาง ๆ ตองอาศัยความเชีย่ วชาญและคนคอนขางมาก แตหาก
สอบถามวา โครงการของคณะทีย่ กเปนตัวอยางในกรณีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนใหเชาสตูดิโอในการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา เกือบไมไดทําอะไรเลย แตเปนการใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยที่คณะดูแลอยูเทานัน้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นวา มีตนทุนที่มหาวิทยาลัยจะตองซอมแซม จะตองซือ้ สิ่งของ จะตองทําอะไรเปนจํานวนมาก
เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะหัก 40% หลังจากที่คณะหักเงินไวกอนแลวเปนคาบํารุงรักษา ในกรณีแรกที่มหาวิทยาลัย
ใหหกั สง 8% ก็เปนการดูจาก 5% แบบเดิม และ 10% ของ TU-RAC จึงสรุปและตอบคําถามคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตรวา ตัวเลขไมคอยตางกันมาก มิเชนนั้นก็จะมีโครงการจํานวนมากไปในชองทางที่จะจายเงินใหมหาวิทยาลัย
นอยกวา เมื่อคิดออกมาแลวตองการใหใกลเคียงกันคือ 8% กับ 10% ของ TU-RAC แต 8% นั้นคณะยังหักไวกอนได
อีก 10% กอนที่จะคิด 8% ฉะนั้น ตัวเลขจะออกมาใกลเคียงกัน

- 30 6. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา โครงการบริการอาคารสถานที่ ซึ่งหนวยงานหัก 10% ไปแลว
โดยเฉพาะเอาไปใชสําหรับการบํารุงรักษาและครุภณ
ั ฑทดแทน ไดถูกหักไปแลว ซึ่งเปนหนาที่ของหนวยงานทีต่ อง
นําไปจาย และ 40% ที่มหาวิทยาลัยหัก ก็หกั ไปเพื่อสิ่งเดียวกัน แตนั่นคือมหาวิทยาลัยจาย อยางไรก็ตามหนวยงานตอง
นําเงินที่มีอยู 10% จายไปกอน
ประธานกลาววา โดยภาษากฎหมายเรียกวา การซอมแซมเล็กนอยหรือการซอมแซมใหญ หาก
เมื่อใดหลอดไฟขาด หนวยงานอาจจะตองซื้อเอง แตถาเมื่อใดระบบไฟเสีย มหาวิทยาลัยตองเปนคนเปลี่ยนให ความ
แตกตางคงเปนเชนนี้ หากเปนการซอมเครื่อง หนวยงานคงจะตองซอม แตหากจะตองซื้อเครื่องใหมมหาวิทยาลัยจะ
รับผิดชอบให ความแตกตางคงเปนประเด็นนี้
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา โครงการบริการวิชาการตามขอ 6.2 ซึ่งเปนโครงการอบรม
สัมมนาปกติหากมีกรณีปฏิบตั กิ าร จะรวมดวย และโครงการบริการสถานที่ จะหมายรวมเฉพาะอุปกรณ เชน เครื่อง
ดนตรี เพราะจะตองมีเงินสําหรับบํารุงรักษาเชนกัน แตกรณีนี้เปนโครงการบริการสถานที่ กรณีโครงการใหบริการ
อุปกรณจะรวมดวยหรือไม
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา กรณีการเชาอุปกรณ ยังไมไดคิดถึงเรื่องนี้ เพราะตอนที่คิดก็
คิดถึงเรื่องที่ควรจะเปนในงานวิชาการ การใหเชาอุปกรณไมนาจะเกิดขึ้นในวัสดุตาง ๆ ที่จัดซื้อมาโดยงบประมาณ
แผนดิน หากจะใช นาจะเปนกรณีที่ใชในเชิงวิชาการ แตกน็ ึกไมถึงวา มีการใหเชาอุปกรณดว ย เชน จะใหเอาเปยโน
ไปเชา ยังไมถงึ จุดนี้เพราะหากจะเพิ่มเติม ซึ่งไมแนใจวาจะทําไดหรือไม
8. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา ในกรณีนี้มิไดใหนําไปเชาโดยทางพาณิชย แตเปนการยืมใช
ในกรณีที่เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาการดานนั้น มีความขาดแคลน จะเปนไปในลักษณะนั้นมากกวา คงมิใชเปนลักษณะ
ใหเชาโดยทั่วไป ซึ่งเครื่องดนตรีก็ไมนาจะมีการขอยืมกันหรือเชา แตในการปฏิบัติมีอยู
ประธานกลาววา โดยระเบียบที่ยกรางนีเ้ ปนเรื่องหองเรื่องสถานที่เปนหลัก อุปกรณจะอยูใน
สถานที่และไปดวยกันได แตยังนึกไมออกวา จะไปในลักษณะที่เปนอุปกรณเพียงอยางเดียว ซึ่งฝายการนักศึกษากําลัง
ทําหองซอมดนตรีอยูที่ตึกกิจกรรมนักศึกษาเพราะมีชุมนุมดนตรีอยูมาก และกําลังจะขอเปนบางสวนในการซื้อ
อุปกรณเครื่องดนตรีหลักบางชิ้น ซึ่งตอไปขางหนาจะตองใชหลักเกณฑนี้กับฝายการนักศึกษาดวยวา นอกจาก
นักศึกษาชุมนุม TU Brand ชุมนุม Folksongs ใชแลว หากมีบุคคลภายนอกมาใช อาจจะตองนําหลักเกณฑนไี้ ปใชกับ
ฝายการนักศึกษาดวย ซึ่งขณะนี้ยังไปไมถึงเพราะยังซื้อไมครบ แตหองซอมดนตรีมีเรียบรอยแลวทีต่ ึกกิจกรรม
นักศึกษา คงไปในรูปนี้ แตถาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรจะใหยืมอุปกรณดนตรีชิ้นใด คงเปนเรื่องที่จะตองพิจารณา
กันไปตามดุลพินิจของคณะตามความเหมาะสมขณะนั้นกอน เพราะตามระเบียบฯ กําหนดในเรื่องการเชาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก
9. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนที่เปดใหเชาสถานที่ จะมีคา ใชจายในเรื่องคาตอบแทนเจาหนาทีแ่ ละคาบริการของผูบริหารโครงการ
ตาง ๆ ดวย จะขอสอบถามวา คาใชจายสวนนี้จะรวมอยูใ นเรื่องของคาบํารุงรักษาดวยหรือไม ประเด็นที่สองในการทํา
สัญญาเชาสถานที่ มหาวิทยาลัยจะตองเปนผูเซ็นสัญญา และในการเซ็นสัญญาเมื่อมีการจายเงินมา จะจายในนาม
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รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ในเรือ่ งการใหเชาบริการสถานที่จะตองเกีย่ วของกับวิชาการที่
อํานวยการดวย กรณีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จะมีสตูดิโอ การใหเชา โดยหลักการจะตองอิงในเรื่อง
ประโยชนที่นกั ศึกษาจะไดจากการเรียนการสอน มิใชเชาถายละครเหมือนที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร กรณีนั้นเปน
เรื่องที่มาเชาสถานที่โดยตรงเพื่อเชิงธุรกิจ แตที่เกีย่ วของในระเบียบนี้อยูในเรื่องบริการทางวิชาการ ฉะนั้น ในสวนที่
เปนคาใชจายของเจาหนาที่ จะรวมอยูในเรื่องโครงการที่ตองนําเสนออยูแลววา มีคาใชจายอะไรบางตองคํานวณ
คาใชจายเขาไป เมื่อเปนตนทุนออกมา รวมคาใชจายทั้งหมดเทาใด จะหักเปนเปอรเซ็นตไวกอนและสวนที่เหลือ
หลังจากหักแลว จึงจะสงใหมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ประธานกลาววา โดยสรุปคือ เปนโครงการบริการสังคมตามปกติเหมือนโครงการฝกอบรม
ทั้งหลายที่คิดคาใชจายตั้งแตเริ่มโครงการวา มีคาใชจายอะไรบาง และเมื่อถึงขั้นตอนการทําสัญญา ในกรณีระเบียบนี้ก็
เปนเรื่องของแตละหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการและรายงานมหาวิทยาลัยเมื่อจบโครงการและนําสงเงิน ซึ่งเหมือน
โครงการบริการสังคมปกติที่เวลาจะเก็บคาลงทะเบียนจะเก็บคาใชจายจากผูเขารับการอบรม คณะเปนผูจัดเก็บและ
นําสงมหาวิทยาลัยพรอมรายงานการเงินเมือ่ เสร็จโครงการเหมือนโครงการบริการสังคมอื่น ๆ
10. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในขอ 11 วรรค 4 เปนเรื่องของการจัดสรรเงินคาสมัครสอบ
คัดเลือกเขาศึกษา ซึ่งเปนระดับปริญญา จะใชตามจํานวนผูม ีสิทธิเขาสอบ ไมทราบวาของเดิมมีความแตกตางจาก
อยางไร และจะมีคําวา “หรือจัดสรรตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดคืนใหแกหนวยงาน” ตรงนี้เหตุใดจึงตองมี
ดวย นอกจากนี้ ในขอ 12 เปนเรื่องโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมหรือชมรมศิษยเกา ซึ่งเขียนวา “หากหนวยงาน
ซึ่งดําเนินโครงการรองขอในขณะขออนุมตั ิดําเนินการ” ไมทราบวามีความหมายอยางไร
ประธานกลาววา เขาใจวา 2 ขอนี้เปนประเด็นเดิมในระเบียบฯ ซึ่งไมไดแกไข ขอชี้แจงวา หาก
จะขอยกเวนตองขอตั้งแตเริ่มตน มิใชขอในภายหลัง เมื่อดําเนินการไปแลว กลาวคือไดจํานวนคนไมครบแลวมาขอ
ยกเวนมหาวิทยาลัยตองการใหหนวยงานมีความแนใจในการจัดคือ หากยืนยันจะจัดและคิดวาไดคนครบ หากคนมา
ไมครบหนวยงานตองรับผิดชอบในสวนทีข่ าดทุนเอง มิเชนนั้นจะกลายเปนวา ทุกโครงการจะขอเปด เมื่อถึงเวลา
ขาดทุนก็จะขอยกเวนไมนําสงรายไดใหมหาวิทยาลัย 5% จึงตองมีเงื่อนไขวา หากหนวยงานใดจะขอตั้งแตแรกวา จัด
แลวจะขาดทุน ขอใหเสนอขอมาเลย จะไดพิจารณาในตอนนั้น มิใชอนุมัติไปแลว โดยแจงวาดีเปนประโยชนและไม
ขาดทุนแตในภายหลังกลับแจงวาขาดทุน ขอใหมหาวิทยาลัยยกเวนสวนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ 5 % ตรงนี้ดว ย สวน
กรณีในหนา 4 เปนเรื่องที่พิจารณากันตั้งแตตอนที่ยกรางระเบียบนี้วา เปนรายไดของคาสมัครสอบที่จะจายคืน เปน
การจายคืนใหหนวยงานเปนคาใชจายในการจัดสอบ เพราะฉะนัน้ จะไมเอาจํานวนผูสมัคร แตจะเอาผูสอบเพราะเงิน
เหลานี้มหาวิทยาลัยจัดสงคืนให กลาวคือ มีคนมาสมัครแลวไมไดมาสอบอยูจํานวนมาก ซึ่งหลายโครงการมีกรณี
เชนนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อคาใชจายเปนคาใชจา ยในการจัดสอบ ก็เอาตามจํานวนผูมาสอบ ไมใชตามจํานวนผูมาสมัคร
สอบ สวนเรื่องยกเวนตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ในขณะที่รางระเบียบนีเ้ มือ่ ป 2534 มีโครงการหลาย
โครงการซึ่งมีมากอนระเบียบฯ และสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติไว เชน กรณีโครงการเศรษฐศาสตรภาคภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีมากอนนานแลว และการนําสงอัตราตาง ๆ ไมเปนไปตามนี้ แตมมี ติสภามหาวิทยาลัยกําหนดเอาไว รวมทั้ง

- 32 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีดวยที่มกี อนระเบียบนี้ และมีมติสภา
มหาวิทยาลัยเฉพาะเรื่องเอาไวเพราะฉะนัน้ ระเบียบจึงยกเวนไววา เรื่องเหลานี้ซึ่งเคยมีมติสภามหาวิทยาลัยมากอนที่จะ
มีระเบียบฯ นี้ ก็ใหคงไวตามนั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยโครงการบริการสังคมของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการคลังรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาปรับแกไขรางระเบียบฯ
2. ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสินและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

5.4 เรื่อง รายงานผลการสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑและแบบรูปรายการ
กอสราง/ปรับปรุง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 6
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา การรายงานผลการจัดสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ
และแบบรูปรายการกอสราง/ปรับปรุง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในสวนที่เกี่ยวกับครุภัณฑในปจจุบัน
นี้ เปนการรายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 สามารถจัดซื้อจัดจางไดเกือบทั้งหมดแลว ดําเนินการไปทั้งหมดประมาณ
82% สวนทีย่ ังคงเหลือประมาณ 17 % และที่เบิกจายไปแลวประมาณ 16 – 20% และรายการที่เกีย่ วกับครุภัณฑทยี่ ังไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากมีการรอการเปดซองรายการหรือการปรับปรุงที่เกี่ยวกับ Spec จํานวน 1 รายการ ซึ่ง
สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตยังไมไดสง Spec จํานวน 1 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตรทั้งหมด 27 รายการ รอ
ทบทวนจากคณะ 3 รายการ ซึ่งไดทวงถามไปตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 ขอแจงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรทราบ
ดวย สวนที่ 2 เกี่ยวกับครุภณ
ั ฑและที่ดนิ คอนขางเปนปญหาเพราะยังไมคอยมีการเคลื่อนไหวเทาใดจากการรายงาน
ครั้งที่แลว เพราะรายการที่เบิกจายขณะนี้ยังเปน 0 % หมายถึงเฉพาะงบประมาณปนี้ เพิ่งออกใบ PO. ไดเพียง 30%
และอยูระหวางดําเนินการอีกถึง 20% จึงขอฝากหนวยงานที่เกีย่ วของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีทเี่ อกสารตาง ๆ ยังไม
ครบถวน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา เรื่องครุภัณฑมีกรณีของศูนยรังสิตกับคณะวิศวกรรมศาสตร รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิต แจงวาสงไปแลวในสวนครุภัณฑของศูนยรังสิต เหลือแตกรณีคณะวิศวกรรมศาสตร คงตอง
กลับไปดูวามีครุภัณฑอะไรบาง สวนรายการที่ดินสิ่งกอสราง กรณีที่ยงั เบิกจายไมได ก็เขาใจไดเพราะบางกรณีเพิง่ ทํา
สัญญาไป ยังไมมีผลงานใหเบิก ขอสอบถามรองอธิการบดีฝายการคลังวา มีหนวยงานใดทีย่ ังไมไดสงแบบรูปรายการ
ในเรื่องสิ่งกอสรางใหมบาง
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา สําหรับเอกสารที่ไดจากหนวยงาน จะมีในสวนของสํานักงาน
อาคารสถานที่ศูนยรังสิต รายการกอสรางอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง งบประมาณ 7.2 ลานบาท

- 33 รายการปรับปรุงหองปฏิบัติการเฉพาะทางอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งยังไมไดรับแบบรูปรายการ
นอกจากนั้นมีเรื่องเอกสารไมครบถวนของสํานักทะเบียนและประมวลผลเล็กนอย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในสวนของอาคารเลี้ยงสัตวทดลอง บริษัทแกแบบ
ตามที่คณะกรรมการกายภาพใหแกและกําลังเรงติดตามอยู และในสวนของหองบรรยาย 1 พันคน ซึง่ มีงบประมาณ
9 ลานบาทบวก 1 ลานบาท ไดเปดซองครัง้ ที่ 2 ไปแลวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ไดในงบประมาณ 7.9 ลานบาท
เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็มีเงินเหลืออยู 2.1 ลานบาท ในเรื่องของรายการที่ 2 และ 3 ที่สํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต
รับผิดชอบในรายการปรับปรุงหองบรรยาย 1 พันคน
ประธานกลาววา เพราะฉะนัน้ ในรายการทีร่ องอธิการบดีฝายการคลังกลาวถึงในเรื่องกอสรางที่ยัง
ไมไดรับแบบรูปรายการกรณีอาคารเลี้ยงสัตวทดลอง ทางคณะกรรมการกายภาพใหแกแบบใหครอบคลุมถึงการเลี้ยง
นกพิราบเลี้ยงหนูของภาคจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร ดวย จึงลาชาเล็กนอย แตก็เปนการลาชาโดยมีเปาหมาย เขาใจวา
กําลังจะแลวเสร็จ แตสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองปฏิบัติการเฉพาะทางบนอาคารบรรยายรวม 5
งบประมาณ 4.5 ลานบาท เปนเรื่องที่คณะรับผิดชอบหรือสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตรับผิดชอบ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบหรือไม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา มีอยู 2 สวน เปนสวนที่คณะรับผิดชอบกับสวนที่
เปนงบคลังของมหาวิทยาลัย สําหรับงบคลังไดเรงทําแลว สวนที่เปนงบรายไดของคณะยังรอดูอยูวา จะประหยัดได
เพียงใด
ประธานกลาววา เขาใจวากรณีนี้เปนรายการงบแผนดิน รายการที่ 17 งบประมาณ 4.5 ลานบาท ที่ยัง
ไมไดรับแบบรูปรายการ ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีหรือผูชวยอธิการบดีฝา ยวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีจําไดหรือไมวา รายการนี้คณะรับผิดชอบหรือสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตรับผิดชอบเพราะ
เหลือรายการเดียวเทานั้นทีย่ งั คางอยู
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา นาจะเปนคณะ แตไมมั่นใจวาคณะไดให
ทางสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตเปนผูออกแบบใหหรือไม
ประธานกลาววา ขอใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดตดิ ตามเรงรัดเรื่องนี้ดวย ไมคอยหวง
เรื่องเบิกจายตามที่รองอธิการบดีฝายการคลังเปนหวง เพราะทราบวาตองทําสัญญาและตองมีงานกอนจึงจะเบิกได แต
ขณะนีก้ ําลังคิดตามขั้นตอนในการสง Spec ใหครบและจัดจางใหไดครบ ซึ่งเหลือไมมากแลวเหลือเพียงรายการเดียว
หรือ 2 รายการ หากรวมอาคารสัตวทดลองดวย แตกรณีอาคารสัตวทดลองทราบวา อยูที่สวนใด เพราะเสนอมาแลว
แตมีการปรับแกแบบใหครอบคลุมการใชงานจริง ขอใหผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดติดตาม
กรณีรายการที่ 17 ดวย เพราะกรณีอนื่ อยูใ นขั้นตอนการดําเนินการแลว
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- 34 6.1 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา สํานักงานตรวจสอบภายในไดแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ดังนี้
1. งบการเงิน เงินรายไดหนวยงาน
(1) ปงบประมาณ 2550 ยังคางสงจํานวน 1 หนวยงาน
(2) ปงบประมาณ 2551 ยังคางสงจํานวน 13 หนวยงาน
2. งบการเงิน โครงการบริการสังคม (เฉพาะโครงการพิเศษ)
(1) ปงบประมาณ 2550 ยังคางสงจํานวน 1 หนวยงาน
(2) ปงบประมาณ 2551 ยังคางสงจํานวน 3 หนวยงาน
สําหรับรายชื่อหนวยงานปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา เขาใจวานาจะหายไปเกือบหมดแลวสําหรับป 2551 เพราะไดตดิ ตามกับผูบริหาร
หลายหนวยงาน ทราบวาอยูร ะหวางการตรวจสอบงบการเงิน เดิมเคยคาง 3 – 4 ป แตปจจุบันคางในระดับ 3 – 4 เดือน
ซึ่งดีขึ้นมาก ในสวนของป 2550 ขอฝากคณบดีคณะรัฐศาสตร ซึ่งเปนโครงการ EPA ของป 2550 ยังไมไดสง และ
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา กรณีศนู ยบริการการกีฬา เขาใจวาในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม 2552 แจงวาจะเสร็จ
แลว ขอไดตดิ ตามใหดว ย สําหรับในสวนป 2551 ขอใหผูบริหารหนวยงานที่ยังคางการสงงบการเงินไดเรงรัด
ดําเนินการดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา กรณีนี้เปนผลการปฏิบัติราชการของป
2551 ในปที่แลว ประเด็นคือ หลังจากที่ปลอยใหผูบริหารดําเนินการในงานที่เกีย่ วของกับ ก.พ.ร.เองทั้งหมด โดยที่
กองแผนงานไมได Manipulate ตัวเลข ในครั้งนี้ผลออกมานาพึงพอใจ มธ. ได 4.3264 โดยที่หากดูตัวคะแนน
ทั้งหมดจะดีขนึ้ เปนลําดับในปที่ 3 มีคะแนน 2 สวนที่ลดลงไปบางเล็กนอยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ขณะนีก้ ระทรวงศึกษาไดลดลงไปบาง สวนของ สกอ.อยูในเกณฑที่พอใชได 2 สวนนี้สําคัญตรงที่มาเปนเกณฑรวม
ของ มธ. ดวย ถือเปน Cross KPI ที่ใชรวมกันทั้งหนวยงาน นอกจากนีจ้ ะดูวา กรณีทบี่ รรลุเปาหมายระดับ 5 คะแนน
มีอยู 28 ตัวชีว้ ดั บรรลุเปาหมายระดับ 3 – 4.99 มีอยู 14 ตัวชี้วดั สวนทีต่ ่ํากวา 3 คะแนน ก็เหลือนอยลง ถาจะดู
ตัวชี้วดั ก็จะพบวามีบางสวนที่ต่ําลง ถึงแมจะเหลือนอยลง บางตัวนั้นถาบุคคลภายนอกอานชื่อแลวจะตกใจบาง เชน
บัณฑิตปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกาศวิชาชีพจากจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดนัน้ ได 1.64 ในรายละเอียดผูชวย
อธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะเปนผูชี้แจงเพิ่มเติม จํานวนชัว่ โมงอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ใหบริการวิชาชีพ 2.3 และรอยละหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด เรือ่ งนี้ไดหารือกันมาหลายรอบ
อยางไรก็ตามทราบอยูแลววา จะไดคะแนนตัวนีน้ อย ในสวนของ 4.1.3 ขอเรียนวา ไมใชบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด

- 35 ที่สอบใบประกอบวิชาชีพและไมใชทุกสาขาวิชา แตมกี ารเลือกบางสาขาวิชา ในสวนของการประเมิน 6 ตัวชีว้ ัด
ความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
โดยแยกเปน 2 สวนคือ ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน
ซึ่งประเมินโดยหนวยงานบุคคลที่ 3 ผลการสํารวจนั้นในภาพรวมระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษานัน้ มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.08 คิดเปนรอยละ 81.60 เมื่อนําคารอยละในภาพรวม 84.20 ไปเทียบกับ
เกณฑแลวคะแนน มธ.ที่จะไดคือ 4.32 ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของ มธ. แบงเปน 5 ระดับ จะพบวาผลการ
สํารวจนั้น มธ. ได 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2 จะไดคะแนน 4.84 ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบัน จากการสํารวจ
300 ตัวอยาง สวนนี้ มธ. ไมไดสํารวจ คาเฉลี่ยภาพรวม 3 บทบาท (การเตือนสติใหสงั คม ชี้นําสังคมและบทบาทการ
ตอบสนองความตองการของสังคม) เทากับ 3.95 คิดเปนรอยละ 79 จะได 3.8 คะแนน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา คะแนนสุดทายของ ก.พ.ร. ในปนี้ตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีนําเสนอคือ มธ. ได 4.3264 คะแนน จาก 5 คะแนน หากดูยอนหลังซึ่งไดขอขอมูลจากฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยี 3 ปยอนหลัง ในป 2548 มธ. ได 4.59 อยูในอันดับที่ 8 ปนั้นคอนขางสูง เพราะเปนปที่เพิ่งเริ่มทําไม
นาน และพยายามที่จะ Manipulate ทุกหนวยงานดวย แตเมื่อเริ่มเขาสูระบบมากขึ้น มธ. จริงจังมากขึ้นและไดปลอย
ใหหนวยงานทํามากขึ้น ในป 2549 มธ. ได 4.64 เปนอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งในปนนั้
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอันดับที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 มธ. อันดับที่ 3 เมื่อถึงป 2550 มธ. ตกลงมา
เปน 4.10 ซึ่งคอนขางต่ํา แตยงั อยูในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะตั้งแตป 2550 เปนตนมา ทาง ก.พ.ร.
ติดตามอยางจริงจังแลว และดูเกณฑตาง ๆ อยางเขมงวดมากขึ้น ไมใหคะแนนปลอยไปอยางที่เปนมาในอดีต
คะแนนโดยรวมตกลงมาทั้งหมด มธ. ได 4.10 เทานั้น แตยังอยูในอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยของรัฐ กลาวคือ แตละ
ปตั้งแตป 2550 – 2551 เปนตนมา เกณฑของ ก.พ.ร. เขมงวดมากและกระบวนการประเมินจะตัดคะแนนทันที หาก
ไมไดตามเปา ไมมีการอนุโลมและขอดูขอมูลประกอบทุกเรื่อง ป 2551 มธ. พัฒนาขึ้นแมเกณฑจะยากขึ้น จาก 4.10
ในปที่แลวเปน 4.3264 ยังไมทราบอันดับ แตแนใจวา ถาถือตามขอมูลทางสถิติ มธ. เคยไดอันดับที่ 8 อันดับที่ 3 และ
อันดับที่ 8 ครั้งนี้หากถือตามสถิติอาจจะเปนอันดับที่ 3 อีก หากไมใชอนั ดับที่ 2 หรืออันดับที่ 1 ซึ่งเปนขาวดีใน
ภาพรวมของ มธ. และจะมีผลตอการจายโบนัส ถารัฐบาลยังมีเงินอยู สําหรับการจายโบนัสในปนี้ ซึ่งไดกันเงินจากป
ที่แลวไวแลว และคะแนนของ มธ. อยูในระดับที่คิดวา นาพอใจมากในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบ แตยังไมพอใจใน 3
ตัวที่ไมผาน จากตัวชีว้ ัดทั้งหมด 45 ตัว มธ. ไดคะแนนเต็มใน 28 ตัว และอยูในระดับที่ไดตามเปาหมายคือ ไดเกิน 3
ใน 14 ตัว และมี 3 ตัวที่ไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งสามารถเขาใจไดในตัวที่ 3 คือ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด มธ. ได 1 ในป 2551 แตคดิ วารองอธิการบดีฝายวิชาการจะใหความมั่นใจวา ในป 2552 มธ. ตองได
4 หรือ 5 เปนกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นมาในอดีตที่ ก.พ.ร. จะดูวา มธ.ไดแกหลักสูตรไปยัง สกอ.ใหรับทราบแลว
หรือไม ซึ่งป 2552 ทําไดครบถวนสงไปหมดแลว แตดว ยเหตุผลที่มีคนโวยวายเรื่องนี้จาํ นวนมาก ก.พ.ร. จึงได
ยกเลิกเกณฑขอ นี้ไปอีก 2 ตัวที่ตองชวยกันดู ซึ่ง มธ. ยังไดต่ําคือ รอยละของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบ

- 36 วิชาชีพ เขาใจวามีไมมากและเกณฑของการสอบคอนขางดีสําหรับ มธ. ซึ่งจะมีคณะแพทยศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะ
นิติศาสตรสําหรับใบอนุญาตวาความ จึงนึกไมออกวา เหตุใด มธ. จึงได 1 คะแนน จาก 5 คะแนน จะขอให
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีชี้แจงในประเด็นนี้
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ตัวชีว้ ัด 2 อันดับสุดทาย อันดับที่ 2 และ 3
เปนไปตามที่ไดที่แจง ก.พ.ร.ไป ไมนาแปลกใจเพราะเปนคะแนนเชนนีอ้ ยูแลว แตที่แปลกใจคือ ตัวชี้วัดที่อยูใ นอันดับ
ที่ 14.1.3 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปนวี้ ัด 2 คณะคือ คณะพยาบาลศาสตร
และคณะแพทยศาสตร ซึ่งจากขอมูลที่ผานมาไดเกิน 80 % ขึ้นไปทั้งสิน้ และเกณฑทไี่ ด 1 อยูที่ 82% เชื่อวาตองได
อยางต่ํา 3 ขึ้นไป เพราะคะแนน 5 อยูที่ 86% เห็นวาอยูใ นวิสัยที่ทําได แตปรากฏวาคะแนนแจงออกมาต่ํามากไดเพียง
39.94% เทานัน้ หมายความวามีบัณฑิตเพียง 40% เทานั้นที่ผานการสอบ จาก 2 คณะนี้คือ คณะพยาบาลศาสตรและ
คณะแพทยศาสตร ซึ่งจะตองติดตามสอบถาม ก.พ.ร. ตอไป แต ก.พ.ร.แจงใหทราบคราว ๆ กอนหนานีว้ า ไมไดนับ
บัณฑิตรุนทีจ่ บปนี้เทานั้น จะนับบัณฑิตของ มธ. ที่ไปสอบในรอบปงบประมาณ 2551 ที่ผานมา แตแมจะเปนบัณฑิต
ที่จบกอนหนานั้น ก็นาจะตองสอบผานมากกวานี้ ตัวนี้อยูร ะหวางการอุทธรณวา คะแนนตองไดสูงกวานี้ จํานวน
บัณฑิตที่สอบแลวผาน นาจะตองไดมากกวา 40% อยางแนนอน ในปหนาขอฝากไววาจะวัด 3 คณะคือ คณะพยาบาล
ศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร ใน 2 สวนนี้ขอแจงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรและคณบดีคณะ
แพทยศาสตรไดตรวจสอบกับผูดําเนินการจัดสอบวา เหตุใดจึงเปนเชนนี้ เพราะ ก.พ.ร. ไปขอผลคะแนนมาจากตรง
นั้น ตนเองไดพยายามติดตอกลับไปที่ ก.พ.ร. แต ก.พ.ร. แจงวา ตองติดตอกลับไปที่ผูจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
ถาไดคะแนนมาจะทําเรื่องอุทธรณตอไป
ประธานกลาววา ขอฝากฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดประสานกับ 2 คณะ ซึ่งในปหนาจะ
เปน 3 คณะ เขาใจวาเปนสัดสวนจากผูสมัครสอบ ไมใชสัดสวนของบัณฑิตที่จบ เพราะหากขยายไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร หลายกรณีของหลายสาขาก็ไมไดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คงเปนจํานวนผูสมัคร แตแมจะเปนป
กอน ๆ มารวมดวยคือ ผูที่จบปกอนหนานี้แตเพิ่งมาสมัครสอบ แตตัวเลข มธ. ก็ไมนาต่ํา ซึ่งไดติดตามเรื่องนี้อยูในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศษสตรฯ ก็ทราบขอมูลวาตัวเลขคอนขางสูงมาก ขอฝากฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีไดติดตอกับทางคณะเพื่อที่จะประสานกับสภาวิชาชีพตอไป ตัวเลขนี้นาจะมีอะไรผิดพลาด
พอสมควร และจํานวนชัว่ โมงที่อาจารยใชสําหรับการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งความจริงอาจารย มธ. ใชมาก
เขาใจวาเปนปญหาเรื่องการจัดเก็บขอมูล ซึ่งฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีคงรับประเด็นนี้ไวในการปรับใหไดป
หนาอยางนอยไมสนใจตัวแปรที่ผานแลว และยังอยูในระดับดีไมถึงดีมาก แตสนใจมากกับ KPI ที่ไมผาน ซึ่งเปน
ปญหามาก มธ. ตั้งเปาวา ตองผานทุกตัว แตจะไดดีมากหรือดีเฉย ๆ เปนอีกปญหาหนึ่ง ในชั้นนี้ขอฝากฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีดูในตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ที่ยังเปนปญหาอยูดว ย
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในแงของเงินรางวัลที่อธิการบดีแจงวา
ปนี้นาจะได โดยที่ไดเพิ่มจากเดิมดวย คือ ปที่แลวไดมารอบแรก 8.4 ลานบาท ปนี้เนื่องจากผลงานดีขึ้น นาจะได
ประมาณ 9.2 – 9.5 ลานบาท เมื่อกลาวถึงเปอรเซ็นตที่กําหนดวัดไดในปนี้ ปที่แลวอยูป ระมาณ 82 ปนี้ขึ้นไปถึง 90

- 37 ประธานกลาววา ขอฝากรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีและรองอธิการบดีฝายการ
คลังวา ใชเกณฑเดียวกันวา เงินรางวัลที่ให ใหเฉพาะขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยจะ
จัดเงินในสวนเงินของมหาวิทยาลัยใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ขอใหใชหลักการเดียวกันในการคิดคํานวณ
เพื่อที่จะไมตองนําเขาที่ประชุมอีก เนื่องจากเคยมีแนวปฏิบัติอยูแลววา ขาราชการได 4,000 - 5,000 บาท หรือเทาใดก็
ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยก็ควรจะไดในอัตราเทากัน ในกรอบของความดีความชอบแบบเดียวกันดวย ขอให
คณะทํางาน ซึ่งจะมีรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลรับประเด็นนี้ไปดวย หากที่ประชุมไมมีขอขัดของ ขอเปน
ความเห็นรวมกันวา ใชเกณฑในการจัดสรรเงินรางวัลแบบเดียวกับปที่ผานมา มธ. มีหลักวา จะกระจายเงิน
เพราะฉะนั้นจะลงไปที่คนทีอ่ ยูระดับลางคอนขางมากตามเกณฑของ 2 ปที่ผานมา ซึ่งใชเกณฑนนั้ ปนี้จะใช
หลักเกณฑนนั้ ตามไปดวย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา คณะไดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับรอยละของการสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพ 4.1.3 ในสวนของคณะพยาบาลศาสตร ถาเปนประจําปงบประมาณ 2551 จะเปนเดือน
ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ผลการสอบจะเปนของเดือนมีนาคม 2551 ในสวนตรงนั้นของคณะจะไดเกินรอยละ 70
อยูแลว กรณี 30 กวาเปอรเซ็นต ไมนาจะถูกตอง
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะพยาบาลศาสตรไดจัดทําบันทึกสงมาที่ฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีจากขอมูลที่ไดจากสภาวิชาชีพพยาบาลดวย เพื่อนําตัวเลขนีไ้ ปทบทวนสง ก.พ.ร.อีกครั้ง รวมถึงคณะ
แพทยศาสตรดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2552 ไตรมาสที่ 2
รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา การรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2552 จะมี
งบประมาณทัง้ หมด ตั้งแตงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน ปจจุบันนี้สามารถเบิกจายไป
ทั้งหมด 48 % ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เปาหมายในการเบิกจายของแตละไตรมาสนั้น ไตรมาสที่ 2 คณะรัฐมนตรี
กําหนดไววา จะตองเบิกจายใหไดอยางนอย 46% ซึ่ง มธ. ทําได 48% สวนเปาหมายทัง้ หมดในเรื่องการลงทุนเมื่อครบ
4 ไตรมาส จะตองได 74% ซึ่งขณะนี้ มธ. ยังไดนอยอยู เขาใจวาการเบิกจายจะเสร็จสิน้ ภายในไตรมาสที่ 3 ขอตั้ง
ขอสังเกตในเรือ่ งงบบุคลากรในสวนคาจางชั่วคราว ยังคงเปนปญหาเหมือนปที่แลว คือไตรมาสสุดทายเงินจะเหลือ
เปนจํานวนมาก ซึ่งไดสอบถามไปที่หนวยงานตาง ๆ ซึ่งไดงบประมาณ ก็ไมไดมีการดําเนินการจาง จะขอสอบถามที่
ประชุมวา จะดําเนินการเหมือนปที่แลวหรือไม คือ หนวยงานที่ไมไดขอ แตตองการจะใช อาจจะนําเงินจากหนวยงาน
ที่ขอ แตไมไดใช โดยรวมแลวเบิกจายเพียง 27% ซึ่งคอนขางนอย จะขอใหหนวยงานที่ไดงบประมาณไปแลวไดดูแล
ในเรื่องการจัดสรรบุคลากรดวย เพราะจะเปนคาจางชั่วคราว ซึ่งจะเกี่ยวกับชาวตางประเทศ ขอใหเรงรัดเรื่องนี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา ถือวาที่ประชุมรับทราบการเบิกจายงบประมาณที่เบิกได เปนไปตามเกณฑของ

- 38 รัฐบาล และสูงกวาดวย ซึ่งเปนนิมิตหมายอันดี มธ. ไมเคยทําไดทันเลย แตผลจากการที่ติดตามเรื่องสง Spec เรื่องเบิก
เงิน เรื่องรายการสิ่งกอสรางเปนประจํา ทําใหเรื่องตาง ๆ เดินไปได เหลือเพียงเรื่องเดียวที่เปนปญหาอยูคือ เงินคาจาง
ซึ่งขอแจงที่ประชุมวา มีหลายหนวยงานทีข่ อจาง ซึ่งสวนใหญเปนผูเชีย่ วชาญหรือลูกจางชาวตางประเทศและไมได
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยถือหลักนี้ เปนเรื่องแจงเพื่อทราบวา ในปงบประมาณนัน้ ๆ ถาครบ 6 เดือนแลว หนวยงานยัง
ไมไดทําอะไร มหาวิทยาลัยจะขอนํางบประมาณปนั้นมาจางคนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา มีบางคณะขาดแคลนหรือ
ตองการ แตไมมีงบประมาณ และไดปฏิบัติเชนนี้มาแลวในบางรายในปที่ผานมา ปหนายังเปนเงินของหนวยงานอยู
แตถาครบ 6 เดือนเมื่อใด หนวยงานไมไดใชหรือไมมีคําอธิบาย เชน ถามีคําอธิบายวา คนตกลงจะมาใน 3 เดือน
สุดทาย มหาวิทยาลัยจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย เพราะมีคนแลว และอยูระหวางจะใช แตถาครบ 6 เดือนแลวหนวยงาน
ไมไดขอใชเงินของปนั้น ๆ มหาวิทยาลัยจะนําไปใช โดยการนําไปใหคณะหรือสถาบันที่มีความจําเปนและไมมี
งบประมาณรองรับ ที่ผานมามหาวิทยาลัยเพิ่งอนุมัติใหคณะสาธารณสุขศาสตรที่ขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ 1 คน โดยไมมีงบรองรับ แตใชงบของคณะอื่น ซึ่งเห็นไดชัดเจนวา ตั้งไว 12 เดือน แตผานไป 6 เดือนยัง
ไมไดใช เหลืออยู 6 เดือน ก็ไดนํามาใชไปแลว จะถือปฏิบัติตามแนวทางนี้ ถาเลยเวลา 6 เดือนไปแลวหนวยงานไมได
ทําอะไร ไมไดแจงมหาวิทยาลัย จะถือเปนเงินซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําไปใหคณะอื่นดําเนินการตอไปตามความจําเปน
ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลรับไปดูในประเด็นนี้วา มีคณะใดที่มีเงินอยูเ ปนจํานวนมากและไมไดใช และมี
คณะใดตองการจะใช แตไมมีเงิน ใหจัดสรรไปไดเลย ขอใชเกณฑ 6 เดือน หากไมมกี ารเคลื่อนไหวใด ๆ มหาวิทยาลัย
จะนําเงินคาจางผูเชี่ยวชาญหรือจางลูกจางชาวตางประเทศมาใชเปนสวนกลางจัดสรรใหคณะที่มีความจําเปนตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติในกรณีงบประมาณคาจางชัว่ คราว หากหนวยงานใดไมดําเนินการ
ภายใน 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะนําไปจัดสรรใหแกหนวยงานที่มีความจําเปนตองใชงบประมาณดังกลาวตอไป และ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลไดรับไปปฏิบัติดวย

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง เกณฑการประเมินประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา เหตุทตี่ องนําเขามาพิจารณาเพราะ ก.พ.ร. ไดเปลี่ยน
เกณฑการประเมิน ในการประเมินของ ก.พ.ร.จะเปนการประเมินที่ใหน้ําหนักกับการประหยัดไฟฟาครึ่งหนึ่งหรือ
2.5 และใหกับการประหยัดน้ํามันอีก 2.5 รวมเปน 5 คะแนน และนับเปน 2 หนวยน้าํ หนักของการประเมินทั้งหมด
ขอใหดูตามตารางระดับการใหคะแนน เดิม ก.พ.ร. จะมีเพียง 4 ระดับเทานั้นคือ ระดับ ที่ 2 3 4 และ 5 ถาสามารถให
ขอมูลการใชพลังงานกับขอมูลพื้นฐานไดทงั้ หมดจะเปน 0.5 กับ 0.5 เทากับ 1 คะแนน หลังจากนั้นจะเปนผลวา
สามารถประหยัดไดเทาใด ตางจากคามาตรฐานเทาใด ซึ่งปที่แลวได 3.89 สิ่งที่เปลี่ยนมาในปนี้คือ ระดับที่ 1 ที่บอก
ใหมีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานการลดใชพลังงานโดยมีอธิการบดีหรือผูที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน มีการ
ทบทวนแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมของเจาหนาทีแ่ ละมีแผนติดตามผลดวย ขอนีค้ ือ ขอที่ทําใหตองเขามาพิจารณา
ในเรื่องเกณฑการใหคะแนนการใชน้ํามันก็เชนเดียวกันมีการเพิ่มในระดับที่ 1 คือ เรือ่ งแผน การวางแผน การติดตาม
แผน สวนเงื่อนไขการใหคะแนนในเรื่องของแผน เปนไปตามแผนขอมูล และเปนไปตามขอมูล แตในสวนของการ

- 39 ใชน้ํามันและไฟฟา ถาคายิ่งต่าํ คะแนนจะยิ่งดี ในเงื่อนไขการใหคะแนน หากขอ 1 ขอ 2 ไมมี ก็จะไมไดคะแนน ขอ
3 – 5 ปนี้เปนขอที่เพิ่มขึ้นมาวา ถาพบหนวยงานมีการบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดคะแนนที่ดี จะตัดคะแนนใหเหลือ 1
เขาใจวาปที่แลวมีการจับได แตไมใชที่ มธ. เพราะไมมกี ารบิดเบือนขอมูล เกณฑการใหคะแนนระดับที่ 1 ที่สําคัญ
มากคือ หากมีการทบทวน มีแผน ปนี้จะเขมงวดมากขึน้ และจะมีการตรวจสอบเอกสาร เพราะที่ผานมาไมมีการ
ตรวจสอบ เพียงแตขอตัวเลขสงใหกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานจะสงขอมูลมาให ไดเทาใดก็เปนเทานัน้
แตปนี้จะมีการขอดูหลักฐานทั้งหมด นี่คือ สิ่งที่เปลี่ยนไป ก็ตองนํามาแจงใหทุกหนวยงานทราบ ในระดับที่ 1 จะมี
เรื่องคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน รายงานการประชุม แผนการดําเนินการที่จะตองมีรายละเอียด ซึ่งจะได 1 คะแนน ใน
ระดับ 2 ตองมีขอมูลในฐานขอมูลไฟฟา ตองกรอกใหครบ 12 เดือน และขอมูลน้ํามันก็ตองกรอกใหครบ 12 เดือน
รวมทั้งขอมูลพื้นฐานซึ่งมีอยูมากพอสมควรที่จะตองกรอกทุกเดือน ซึ่งเปนภาระที่ตอ งทํา เพื่อที่จะสะทอนขอมูล
ของมหาวิทยาลัยเอง ในการรายงานใหแยกทุกศูนยการศึกษาและใชคะแนนเฉลี่ยเหมือนปที่ผานมา ถาศูนยใดศูนย
หนึ่งคะแนนเสียไปก็จะเสียทั้งมหาวิทยาลัย ครั้งที่ผานมามหาวิทยาลัยตองยอนความไปวา เหตุใดจึงตองมาทําแผน
ละเอียดในตอนสุดทายที่เสนอขั้นพิจารณา โดยขอเท็จจริงแลวไดมกี ารรายงาน ก.บ.ม. ในเรื่องของการใชพลังงาน มี
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน รวมทัง้ คณะกรรมการรณรงคการประหยังพลังงาน และปนี้คณะกรรมการฯ จะ
เนนเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งไดมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม ไมวาจะเปนปายผาไวนิล สติก๊ เกอรหรือ
โปสเตอรที่กําลังจะออกมา และไดแตงตั้งคณะกรรมการธรรมศาสตรสีเขียว ทําขอตกลงระหวาง มธ. กับกระทรวง
พลังงาน ซึ่งไดขอเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศไป 188 เครื่อง ไมแนใจวาจะไดหรือไม และสํานักงานจัดการทรัพยสนิ
กําลังเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจํานวน 1,176 เครื่อง แตการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่สํานักงานจัดการทรัพยสิน จะ
ไมมีผลตอคะแนนเพราะไมรวมหอพัก แตก็เปนสิ่งที่ตองทํา สวนการประหยัดพลังงานไมไดดําเนินการใดในเรื่อง
การแตงตั้งคณะกรรมการฯ มีแตการกําหนดขอกําหนด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดเสนอมาตรการในการประหยัด
พลังงานป 2550 กับป 2551 เขามาทั้ง 2 ครั้ง จะขอสรุปวาในการกําหนดมาตรการอยางเดียว ไมเกิดอะไรที่ดีขึ้น
เพราะหนวยงานคงยุงอยูก ับหลายเรื่องและอาจใหความสนใจกับเรื่องนี้นอย จนกระทั่งมหาวิทยาลัยไดมกี ารเซ็น
สัญญาในปที่แลวที่ใหหนวยงานดําเนินการตามมาตรการวา หนวยงานตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการประหยัด
พลังงาน มีการกําหนดมาตรการ มีการดําเนินการตามแผน มีการตรวจสอบและรายงานผล ซึ่งตรงกับที่ ก.พ.ร. ใหทํา
ในระดับที่ 1 ของปนี้ แสดงวามหาวิทยาลัยไดทํามากอนแลว จากการสํารวจของกองแผนงาน และรายงานใน ก.บ.ม.
ครั้งที่แลว และไดขอรายละเอียดวา แตละหนวยงานดําเนินการไปอยางไรบาง ตองขอชื่นชมกับ 11 หนวยงานที่ทาํ
ไดครบทั้ง 5 ขั้นตอน เปน 11 หนวยงานจาก 29 หนวยงานที่เซ็นสัญญากับอธิการบดี ไมรวมสํานักงานอธิการบดี
ศูนยบริการการกีฬาและสํานักงานจัดการทรัพยสิน ซึ่งมหาวิทยาลัยมี 40 หนวยงาน และคณะที่สามารถดําเนินการ
ไดครบถวน มีการรายงานผลการประหยัดพลังงานได คือ คณะรัฐศาสตร ซึ่งตองขอชื่นชมตรงนี้ หากสอบถามวา ใน
ป 2552 จะตองดําเนินการอะไร ขอเรียนวา ตนเองเปนประธานกรรมการทุกชุดตามทีก่ ลาวมา ไมสามารถดําเนินการ
ไดใน 4 ศูนยการศึกษา เพราะจะตองมีการทําแผนโดยละเอียด มีการติดตามตลอด ไดมีการหารือกันในทีมผูบริหาร
วา จําเปนตองแยกกันทํา ซึ่งไดตกลงวา รองอธิการบดีแตละศูนยการศึกษาตองเปนประธานในแตละศูนย รวมทั้ง
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา และตองวางแผนอยางเรงดวน เพราะจะตองประเมินใหเสร็จภายในเดือน

- 40 เมษายน 2552 สําหรับรอบแรก จะตองมีการรายงานผล 2 ครั้งคือ เดือนเมษายนและพฤศจิกายน และกํากับดูแล
ขอมูลใหครบถวนเพื่อไมใหเกิดการคลาดเคลื่อนและทําใหผลที่ไดไมตรงกับความเปนจริง สิ่งที่ตองดําเนินการในป
2552 สรุปอยูในเอกสารหนา 7 และหนา 8 จะกําหนดวา ในแตละหนวยงาน แตละศูนยการศึกษา มีใครเปนผูกรอก
ขอมูลสงใหกระทรวงพลังงาน ซึ่งปญหาจะมีในเรื่องของขอมูลที่ไมตรง ขอมูลที่ไมได และในปนตี้ องเตรียม
หลักฐานสงให สมศ. รวมทัง้ กระทรวงพลังงาน และตองเตรียมให ก.พ.ร. ตรวจสอบดวย สิ่งที่ตองเสนอเพื่อให
เปนไปตามระดับที่ 1 คือ ทุกศูนยการศึกษาตองเสนอแผนการลดการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันใหมหาวิทยาลัย
เปนผูพิจารณา ขอเสนอวา ในการทําแผนป 2552 จําเปนที่จะตองทําแผนโดยละเอียดและระบุผูรับผิดชอบ ระบุผูที่
กํากับ ซึ่งกําหนดวัตถุประสงควา ในป 2552 ตองสรางความตระหนักในการลดการใชไฟฟาและน้ํามันในทุก
หนวยงาน และปรับเปลี่ยนอุปกรณที่จําเปน ใหคํานึงถึงสิ่งที่พอจะเปลีย่ นไดในระยะเวลาที่เหลืออยูไ มกี่เดือน เรื่อง
ของน้ํามันจะมีการพัฒนาระบบการใชรถยนตรวมกัน เรื่องการพัฒนาพนักงานขับรถในการประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงและลดการใชพลังงาน และใหคาดการณดวยวา จะลดไดเทาใด ในเปาหมายพยายามใหเปนสิ่งที่เปนไปได
วา ขอ 1 หนวยงานที่มีการดําเนินงานถึงระดับ 5 ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งเดิมไดเพียง 37 % หรือ 11 หนวยงาน ปนี้
ขอใหได 70% และมีโครงการรณรงคอยู 2 โครงการที่จะทํา คือ มีการติดตั้งสวิตสกระตุกไมต่ํากวารอยละ 70 ของ
หองในสํานักงานอธิการบดี สํานักงานเลขานุการคณะ หองทํางานอาจารยในศูนยรังสิต มีการใชหลอดไฟฟา
ประหยัดพลังงานไมต่ํากวารอยละ 5 มีการถอดหลอดไฟฟาที่เกินความจําเปน มีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่
อายุเกินกวา 10 ป รอยละ 60 ซึ่งเปนไปตามที่ไดของบประมาณไปทีก่ ระทรวงพลังงาน มีโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
จองรถยนตรวมกัน และพนักงานขับรถรอยละ 50 มีความรูในวิธีการประหยัดเชื้อเพลิง สวนตัวผล เนื่องจากไมหวัง
ผลมาก ใหดัชนีการใชพลังงานได 0.40 ในศูนยรังสิต ปทแี่ ลวได 0.33 และน้ํามันได 0.20 ปที่แลวได 0.19 ขอใหไม
ต่ํากวาปทแี่ ลวก็พอใจสําหรับปนี้เพราะมีกจิ กรรมในมหาวิทยาลัยคอนขางมากและมีการเปดพื้นที่อาคาร SC รวมทัง้
กิจกรรมการฉลอง 75 ป ซึ่งหลายโครงการอยูที่ศูนยรังสิต ทําใหโอกาสที่จะลดนั้นนอยมาก แตขอใหประหยัด ใน
แผนการดําเนินการที่เสนอ ไดกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
และผูกํากับดูแล สําหรับประเด็นที่จะขอใหพิจารณาคือ เวลาที่ระบุวา ทุกคณะและหนวยงานสามารถทําไดหรือไม
หากเปนในสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งไดประชุมกันแลว คณะกรรมการฯ นาจะทําได แตเมื่อระบุวาทุกหนวยงาน
ตองชวยพิจารณาวา จะทําไดหรือไม หากไมได จะเปนเทาใดเพื่อใหแผนเปนไปไดมากที่สุด ในเรื่องการสรางความ
ตระหนัก ซึ่งมีอยู 3 เปาหมาย ก็มีการทบทวนมาตรการ และขอที่ 2 คือ กําหนดดัชนีชว้ี ัดการประหยัดพลังงานเปน
ดัชนีชี้วดั ของทุกหนวยงานเพราะเดิมไมมกี ารกําหนดในสํานักงานอธิการบดี และในศูนยบริการการกีฬาและ
สํานักงานจัดการทรัพยสิน ขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกําหนดสําหรับทุกหนวยงาน ใน
สวนของโครงการ คณะกรรมการฯ จะดําเนินการเอง แตตองขอใหกองกิจการนักศึกษาเขามาชวยในเรื่องของการจัด
โครงการรณรงคสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 กรณีผูบริหารรับทราบการใชไฟฟา/น้ํามันทุกไตรมาส ซึ่งดําเนินการอยู
แลว ในเรื่องการปรับเปลี่ยนที่ขอใหมีการติดตั้งสวิทชกระตุกไมต่ํากวารอยละ 70 ในสํานักงานอธิการบดีไดทําไป
เกินรอยละ 70 แลว เหลือเพียงหนวยงานวา จะสามารถทําไดหรือไม คาใชจายจะอยูท ี่ประมาณจุดละ 70 บาท เรื่อง
การใชหลอดประหยัดพลังงาน ซึ่งคอนขางมีราคาแพง จึงขอเพียง 5% เปนเรื่องของทุกหนวยงาน การถอดหลอด

- 41 ไฟฟาที่เกินความจําเปน ไมกลากําหนดเปาหมายเพราะไมมีขอมูลวา แตละแหงเปนอยางไรแตขอใหดําเนินการตาม
นี้ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนเรื่องที่สวนกลางดําเนินการ รวมทั้งการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน
ศูนยรังสิต มีการจางเหมาทุกเครื่องอยูแลว ยกเวนในหอพักซึ่งหอพักไดดําเนินการไปแลวในเรื่องการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ การพัฒนาระบบการใชรถรวมกัน จะมีการเขียนโปรแกรมสําเร็จรูป ทางกองงานศูนยรังสิตเห็นวา
จะทําไดเสร็จภายใน 6 เดือน รวมทั้งเรื่องการพัฒนาพนักงานขับรถ ตัวสุดทายเปนเปาหมายในเชิงผล การที่จะไดผล
เชนนั้นคือ ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนครบถวน และเกิดจากผลการดําเนินงานตั้งแตขอแรกจนถึงขอ
สุดทาย จึงจะทําใหมีโอกาสที่จะไดตามเปาหมาย แตก็มโี อกาสไมมากที่จะไดตัวเลขเชนนี้ แตก็มีความจําเปนที่ตอง
กําหนดเปาหมาย และตองการจะกําหนดใหเทากับปที่แลว แตคงไมนาดูเทาใด จึงขอกําหนดปรับขึ้นมา จะขอให
ก.บ.ม. พิจารณาในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ไดขอความรวมมือจากทุกหนวยงานในการดําเนินงานวา มีความ
เปนไปไดหรือไมที่จะดําเนินการตามนี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา ตองขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และคณะกรรมการเรื่องนี้
เพราะงานนี้เปนงานยากและเปนงานที่ไมคอ ยมีใครประสงคจะทํา เปนงานเก็บรายละเอียดและตองไปคิดในเรื่องที่
ไมมีใครตองการคิดกัน การบริหารมหาวิทยาลัยในอดีตไมตองยุงกับเรื่องเหลานี้ แตขณะนี้ผใู ดที่มารับผิดชอบการ
บริหารมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนระดับคณะ สํานัก สถาบัน จําเปนตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย ทั้งโดยเหตุผล
ของเรื่องซึ่งควรจะตองประหยัดอยางทีเ่ ห็นวา คาน้ําคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยแตละปเพิ่มขึ้นไปเกือบ 300 ลานบาท
แลว ขณะที่ไดงบประมาณอยูที่ 100 กวาลานบาท และเปนภาระที่ตองหาเงินมาจายเอง รวมถึงเรื่องคาไฟฟาที่เพิม่ ขึ้น
การขาดแคลนพลังงานไฟฟาของประเทศ ซึ่งเปนภาพรวม เหตุผลของเรื่องจะบอกวา คงตองทํา แตความยากคือ
เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ถูกละเลยมานาน แตก็ไมยากมากเพราะรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และคณะ
กรรมการฯ ไดเริ่มทํางานนี้มาประมาณปเศษแลว มีขอมูลพอประมาณ มหาวิทยาลัยติดตั้งมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา
ครบทุกตึกแลว และมีกระบวนการรณรงคในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยูในระดับหนึ่ง และกลายเปนกรอบทํางาน
ที่ ก.พ.ร. บังคับ ซึ่งดวยเหตุผลของเรื่อง ก็ควรจะตองบังคับ เพราะหนวยงานของรัฐตองเปนตัวอยางในเรื่องของการ
ประหยัดในเรือ่ งเหลานี้ ไมวา จะเปนไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ําประปาก็ตาม เพราะฉะนัน้ ที่ประชุมนี้คงไมมี
ขอขัดของในการที่จะใหความเห็นชอบในแผนที่ฝายคณะกรรมการฯ เสนอมา ซึ่งในแผนนี้หมายความตอไปวา แต
ละหนวยงานตองไปทําดวย มีการเสนอวา ทุกหนวยงานตองมีโครงการอยางนอย 2 โครงการที่ตองรับไปดู เห็นวา
สิ่งที่งายที่สุดที่ขอใหทุกหนวยงานทําเลยคือ ติดตั้งสวิทชกระตุกในหองสํานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งทําไดงายและ
ประสานกับทางศูนยรังสิตก็ได เปนโครงการหนึ่ง และอีกโครงการคือ การรณรงคดวยการติดสติ๊กเกอรหรือทําปาย
เตือนในการใชลิฟท ใชไฟฟาและน้ํา และในเรื่องการพูดคุยกับนักศึกษาเขาใหม มหาวิทยาลัยจะรณรงคในแงของ
การทําใหเกิดความตระหนักกับนักศึกษาวา คาน้ํา คาไฟฟาเปนภาระใหญของมหาวิทยาลัย ซึ่งตนเองไดแจงกับ
นักศึกษาหลายคนวา ถาไมลดจาก 240 - 250 ลานบาท ปหนามหาวิทยาลัยก็จะปรับคาหนวยกิต ซึง่ ไดแจงกัน
ตรงไปตรงมาวา หากไมมีเงินจายคาไฟฟา ก็ตองใหนักศึกษาชวยจาย แตหากเพียงพอ นักศึกษาชวยกันประหยัด

- 42 รวมกับมหาวิทยาลัยชวยกันประหยัด ก็ไมมีความจําเปนตองปรับคาหนวยกิต นักศึกษาก็ไมตองเดือดรอน เปนเรือ่ ง
ที่มีการรับทราบในระดับวงกวางของมหาวิทยาลัยแลว จะขอใหแตละหนวยงานไปทําโครงการภายใน กรณีงายที่สุด
คือ ในสํานักงานเลขานุการคณะ ใหติดสวิทชกระตุก คณะเล็กก็ติดไมกี่จุดและใชเงินนอยมาก และขอทาง
มหาวิทยาลัยในเรื่องสติ๊กเกอรและปายรณรงค ซึ่งคณะจะทําบางสวนก็ได ขอมหาวิทยาลัยบางสวนก็ได และพูดกับ
นักศึกษาป 1 ที่เขามาในเรื่องเหลานี้ เพราะนักศึกษาป 2 ถึงป 4 ทราบแลววา มหาวิทมยาลัยจะปรับคาหนวยกิต ถาคา
น้ําคาไฟฟาไมลดจากประกาศในโปสเตอร จากการรณรงคของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเรื่องนี้ที่ติดทั่ว
มหาวิทยาลัย แตนักศึกษาป 1 นั้นเปนเรื่องที่ตองสรางความตระหนัก ในอีกดานหนึ่งการที่มหาวิทยาลัยสงเสริม
โครงการใชรถจักรยาน จะเปนเรื่องการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะระบบการขนสงทั้งหลาย
แมจะไมใชนา้ํ มันของมหาวิทยาลัย แตอกี ดานหนึ่งจะมีผลทําใหเกิดภาพลักษณและความรูสึกรวมกันในเรื่องของ
การประหยัด ซึ่งคิดวาในทีป่ ระชุมคงเห็นดวยกับแผนงานและมาตรการที่คณะกรรมการฯ ในเรื่องนี้ไดคิดและ
นําเสนอ และเมื่อรับแลวเปนหนาที่ที่คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ตองไปมอบหมายใหเจาหนาที่รายงานผลวา
ไดทําอะไรไปบางตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยมอบหมายเจาหนาที่ประจําคนใดคนหนึ่งโดยตรง และไมควร
เปลี่ยนคน เพราะรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตแจงวา มีการเปลีย่ นคนกันประจํา และตองอธิบายใหมเปน
ประจําวา ตองการขอมูลในเรื่องอะไร ในขณะนี้มหาวิทยาลัยไดจดั โครงสรางพื้นฐานที่รองรับเรื่องนี้ไปมากแลวใน
แงของการติดตั้งมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา แยกอาคาร เพราะฉะนัน้ การรายงานจึงไมใชเรื่องยากอีกตอไป ขอมติที่
ประชุมในประเด็นนี้ดว ย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต ไดเสนอ
แผนงานประกอบมาดวย ถือวาเปนเรื่องกิจกรรมที่ตองทําเพื่อรายงานให ก.พ.ร. ทราบ เนื่องจากทางทาพระจันทรและ
ทางศูนยลําปางหรือที่ศูนยพทั ยา ไดมกี ารพูดคุยและแตงตั้งคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลวในเชิงของเอกสาร เพียงแต
ในรายละเอียด จะขอใหที่ประชุมอนุมัติเปนกรอบวา กรอบที่รองอธิการบดีฝายบริหารศูนยรังสิตเสนอใหเปนกรอบที่
ทางแตละศูนยรับไปดําเนินการ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดของกิจกรรมหรือตัวเลขบางตัวที่อาจจะแตกตางกันบาง
เล็กนอย แตใหถือวาการประชุมครั้งนี้ ใหพิจารณาอนุมตั ิไปตามกรอบที่ทางศูนยรังสิตเสนอ ซึ่งเขาใจวาเนื่องจากเปน
ศูนยใหญมีกิจกรรมตาง ๆ มาก เพราะฉะนัน้ กรอบที่ใหมานาจะครอบคลุมในสวนของทาพระจันทร ศูนยลําปางและ
ศูนยพัทยาอยูแ ลว เพียงแตกจิ กรรมในสวนเล็ก ๆ อาจจะมีขอที่แตกตางกันบาง เพราะลักษณะกิจกรรมบางเรื่อง ศูนย
รังสิตอาจจะทําได ศูนยลําปางกับทาพระจันทรอาจจะทําไดบาง แตทําไมไดเหมือนกันทั้งหมด แตกรอบนี้จะขอให
เปนมติใชกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา เปนการเห็นชอบในหลักการสําหรับ มธ. แตสภาพของแตละศูนยการศึกษาจะ
แตกตางกันออกไป ตัวเลขและการคาดหมายก็จะแตกตางกันไป กรณีศนู ยรังสิต ศูนยลําปางและศูนยพัทยา คาไฟฟา
คงจะไมสามารถลดไดอยางแนนอน เพราะมีกิจกรรมเพิม่ ขึ้น แตทาพระจันทร ในปนคี้ าไฟฟาจะตองลด ซึ่งเปน
เปาหมายที่คาดหวังได
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกลาววา มีขอสังเกตเกีย่ วกับเรือ่ งวิธีการประเมิน กํากับดูแลในการ
รายงานของศูนยพัทยา เนื่องจากการคํานวณการใชไฟฟา จะคํานวณตามจํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่อยู เวลา

- 43 ตัวเลขออกมาจะทําใหตวั เลขคาใชไฟฟาและน้ําสูง ซึ่งตนเองไดทําบันทึกเสนอไปวา ควรจะคํานวณตามจํานวนผูมา
ใชบริการคือ ทั้งคนที่มาประชุมสัมมนา และคนที่มาพักที่หองพัก ในลักษณะคลาย ๆ กับโรงพยาบาลเชนเดียวกัน
โรงพยาบาลคํานวณโดยใชผูปวยนอกและจํานวนเตียง กรณีนี้คํานวณโดยผูมาประชุมสัมมนาและจํานวนหองพักที่
เปดใชจริง ซึ่งจะทําใหคาเฉลี่ยการใชพลังงานสะทอนความเปนจริงมากขึ้น ซึ่งไดจดั สงไป 2 – 3 เดือนแลว ไมทราบ
วาเปนอยางไร
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เรื่องนี้ไดประชุมชี้แจงไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552
เพราะในสวนการบริการที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหหักออกทั้งหมด แตศูนยพทั ยาชี้แจงวา ไมสามารถแยก
มิเตอรได และไดใสตัวเลขรวม เพราะฉะนัน้ ในปทแี่ ลวศูนยพัทยา ไดคะแนนต่ําที่สุดใน 4 ศูนย เนื่องจากไมสามารถ
แยกคาไฟฟาออกไปได ซึ่งไดหารือกันแลว หากแยกมิเตอรไมได ใหใชวิธีที่ศูนยรังสิตทําอยูคือ เมื่อมีคนมาเชา
สถานที่สอบ จะตองทราบวา ในแตละหองคาไฟเปนเทาใดใน 1 ชัว่ โมง และหักออกจากคาไฟฟาในเดือนนั้น ๆ
กลาวคือ ใหหกั เดือนละครั้งในกรณีที่มีคนมาใชไฟฟา สิง่ ที่คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาว เปนสิ่งที่หักออกได
ทั้งหมด ศูนยพัทยาจะรายงานเฉพาะคาไฟฟาที่ใชในการเรียนการสอนเทานั้น ไมรวมสวนที่เปนหอพักและสัมมนา
ประธานกลาววา คงเปนตามแนวนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ในปงบประมาณหนาศูนยพัทยากับ
มหาวิทยาลัยตกลงกันชัดเจนวา จะแยกมิเตอรและแยกอาคารการเรียนการสอนออกจากกัน การรายงานจะเปนไปตาม
กรอบปกติ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง ขอเชิญรวมงานสถาปนิก 52
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองแถลงวา จะขอเชิญชวนผูบริหารและผูที่สนใจไป
งานสถาปนิก 52 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม เนื่องในโอกาสคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองไดรับเกียรติ
ใหจดั นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทั้งนี้เนือ่ งมาจากรายงานวิจยั ที่คณะไดจัดทําในเรือ่ ง
บทบาทและแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในการพัฒนาเมืองชุมชนและสถาปตยกรรม ซึ่งไดรับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิโตโยตา และทางสมาคมฯ เห็นวา เปนโอกาสดีทจี่ ะเทิดพระเกียรติ จึงไดจดั นิทรรศการขึ้นที่
อาคาร Challenger 2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนีจ้ ะมีขึ้นระหวางวันที่ 28 เมษายนถึง
3 พฤษภาคม 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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7.3 เรื่อง รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีลาออกจากการดํารงตําแหนง
ประธานแถลงวา การประชุม ก.บ.ม. ครั้งนี้จะเปนการประชุมครั้งสุดทายของ อาจารย ดร.
สมประสงค โกศลบุญ รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ซึ่งไดชวยทํางานในวาระที่ 2 ครึ่งเทอม จะ
ครบในสิ้นเดือนเมษายน 2552 จึงขอแจงทีป่ ระชุม และขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีที่

- 44 ไดชวยงานมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา ดวยมหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ Teleconference) ระหวาง
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูตรวจรายงานการประชุม

ณ 2 ก.พ. 53 เวลา 8.22 น.

