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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2554
วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2554
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
3. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
5. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
7. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
8. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
9. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
10. รองศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
19. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
21. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
22. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
27. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางสาวแจมจันทร
นพบุตรกานต แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
30. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
33. อาจารย นายแพทย ฉัตรนรินทร เมธีกลุ
แทนผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. อาจารย พัชรา
วงศหิรัญสมบัติ แทนผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
36. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
37. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
38. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
41. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
42. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
43. นางกนกรดา
44. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
45. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
46. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
47. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร
3. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร

-34. อาจารย ธีรยุทธ
5. อาจารย ดร.ธเนศ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั

บุญมี
เมฆจําเริญ
ศุภชลาศัย

ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ
3. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ
4. รองศาสตราจารย ดร.อลิส
5. นางสาวศิรพิ ร
6. นายสมพงษ
7. นายจักรชัย
8. นางอัจฉรา
9. นางสาวทิพวรรณ
10. นางนุตรฮายาตี
11. นายวรพจน
12. นายสมศักดิ์
13. นายอดิศร
14. นายภูมนิ าถ

ฐิรโฆไท
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
ผลประไพ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
ชารป
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป 2554
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยรวมกับชมรม
ตมธก. สัมพันธ กําหนดจัดงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป 2554 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ มธ.
ทาพระจันทร โดยจะมีพิธีสงฆเวลา 07.45 น. พิธีสักการะอนุสาวรียศ าสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ดวยพาน
พุมดอกไม เวลา 08.30 น. พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค” เวลา 09.45 น. และการอภิปราย
เรื่อง “แนวคิดของปรีดี พนมยงค กับการแกไขปญหาทางการเมืองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และขอคิด
ตอสังคมไทยในปจจุบัน” โดย ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ ดร.วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร นายสันติสุข
โสภณศิริ และพันโท ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ เปนผูรว มอภิปรายเวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสัญญา
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มติที่ประชุม
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1.2 เรื่อง กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือ
จากสํานักราชเลขาธิการแจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 ภาคเชา เวลา 11.30 น. และ
ภาคบาย เวลา 15.00 น.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ตําแหนงทางวิชาการแหง มธ. สําหรับลูกจางชั่วคราวตางประเทศ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา กรณีนเี้ ปนเรื่องที่เคยหารือกันมาแลว
เนื่องจากมีบางคณะจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ และมีคุณสมบัตทิ ี่สามารถแตงตั้งใหมีตําแหนงทาง
วิชาการได เรื่องนี้ไดนําเขาหารือสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยก็เห็นดวยวาควรจะใหลูกจางชั่วคราว
มีตําแหนงทางวิชาการได เพียงแตเดิมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมวาจะเปนตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ ระเบียบของ มธ. กําหนดใหเปนบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงทําให
ลูกจางชั่วคราวซึ่งเปนบุคคลภายในไมสามารถใชระเบียบนี้ได ในที่สุดฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดทําการยกราง
ระเบียบใหมขนึ้ มาใหเปนตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย แหง มธ. โดยใช
เกณฑเดียวกับการพิจารณาตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยมีเกณฑอยูแลว หากคณะใด หรือหนวยงานใด มีตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่เปนชาวตางประเทศ
สามารถพิจารณาโดยใชเกณฑของผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ
สําหรับลูกจางชั่วคราวในมหาวิทยาลัยได
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1.4 เรื่อง กําหนดวันฝกซอมยอยและฝกซอมใหญ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา การกําหนดวันฝกซอมยอย
และฝกซอมใหญ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในชวง 3-4 ป ที่ผานมาจะมีการกําหนดวา วันซอมใหญจะตรง
กับวันอาทิตยกอนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพราะฉะนัน้ วันซอมใหญในปนจี้ ะตรงกับวันอาทิตยที่
7 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ วันซอมรวมจะเปนวันเสารที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ และ

-5ซอมยอยในวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 ในสวนของการซอมยอยจะเปนเรื่องของแตละคณะทีต่ องรับผิดชอบเอง
ซึ่งจะซอมที่หอประชุมใหญหรือคณะ แตการซอมรวมจะทําเหมือนการซอมใหญ เพียงแตไมตองสวมเสื้อครุย
แตหากเปนวันซอมใหญจะทําเหมือนจริง สําหรับรายละเอียดฝายบริการการศึกษาจะกําหนดและชี้แจง
รายละเอียดใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
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1.5 เรื่อง กําหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการประชุมรองคณบดีฝายการ
นักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะไดกําหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 คือ
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยคือ ประมาณสองสัปดาหกอนเปดภาค
การศึกษา หลังแรกพบไปสองสัปดาห โดยกําหนดการจะเปนโครงสรางในลักษณะเดิม คือชวงกลางวันจะเปน
กิจกรรมในหอประชุมใหญ แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 2,500 คน โดยใชเวลาประมาณสองชั่วโมงในแตละกลุม
ในชวงเย็นเวลา 17.00 น. จะมารวมกันที่สนามฟุตบอลเพื่อรับประทานขาวธรรมศาสตรรวมกัน หลังจากนั้นจะ
เปนการแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยตามทีย่ ึดถือปฏิบัติกนั มาเปนเวลาหลายป และจะเปนการแสดงแสงเสียง
ประวัติศาสตรธรรมศาสตร ซึ่งจะจบดวยการผูกขอมือ สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือ ป 2553 Theme คือ เรื่อง
พลเมือง เคารพผูอื่น เคารพกติกา คือ พลเมืองประชาธิปไตย สอดคลองกับการที่มีวิชาพลเมือง สกรีนบนถุงผา
และกิจกรรมแสงเสียงก็เปนหัวขอเรื่องดังกลาว ในป 2554 Theme จะเปนเรื่อง เปลี่ยนตนเอง เปลี่ยน
ธรรมศาสตร เปลี่ยนประเทศไทย ซึ่งเปน Theme ของนักศึกษาที่จะจัดในหอประชุมใหญ และจะมีกจิ กรรมที่
เปนรูปธรรมคือ เรื่องของการแยกขยะ ในป 2554 ตั้งใจที่จะใหนกั ศึกษาธรรมศาสตรตั้งแตปการศึกษา 2554
แยกขยะใหเปนใหได โดยทีม่ ีการปรับปรุงระบบถังขยะ จากเดิมมีเพียงถังสีเขียวและสีเหลือง ซึ่งไม Practical
ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะปรับปรุงใหมีถังสีเขียว สีเหลือง สีน้ําเงิน ถังเขียวเปนขยะอินทรียส ามารถยอยสลายได
ถังเหลืองเปนขยะรีไซเคิล ถังน้ําเงินเปนขยะทั่วไป โดยจะฝกใหนักศึกษาปหนึ่งตั้งแตปนี้เปนตนไป แยกขยะ
ใหเปนใหได โดยมีการสาธิตบนเวทีและออกมานอกหอประชุมใหญ ขณะทีก่ ลุมหนึ่งอยูในหอประชุมใหญ
อีกสองกลุมจะอยูบริเวณภายนอก ทั้งวันทีม่ ีการรับประทานอาหารและน้ําจะตองมีการแยกขยะ มีการฝกทั้งวัน
โดยมีความคาดหวังทีจ่ ะแยกขยะใหเปน และชวงเย็นจะใหธนาคารขยะมารับซื้อขยะที่แยกออกมานําไปรีไซเคิล
เพื่อใหเห็นวา ในทางปฏิบัตทิ ําไดอยางไร เรื่องนี้คือสิ่งใหมของป 2554 ในสนามฟุตบอลกําหนดการจะ
เหมือนเดิม แตในสวนของการแสดง แสง เสียง ประวัตศิ าสตรธรรมศาสตร ในป 2554 จะมีการเพิม่ เติม
สิ่งใหม ๆ เขามา ที่เปลี่ยนแปลงเปนพิเศษคือ จากเดิมตนเองเปนคนเขียนบทมา 5 ป ในปนี้ไดใหนักศึกษามีสวน
รวมในการชวยเขียนบท และตนเองจะเปนผูกํากับบนเวที ซึ่งจะเปนเรือ่ งที่ดี สิ่งที่สําคัญคือ เรื่องราวของ มธ.
จะมีผูรับชวงตอไป และนักศึกษาจะสามารถเลาเรื่องตอไปได หากมีสวนรวมเชนนี้ เพราะที่ผานมาเปนผูเขียน
บทเพียงผูเดียว หากตนไมทาํ ก็ไมทราบวาจะมีผูใดทําตอ ซึ่งหากใหนักศึกษามีสวนรวมเชนนี้ จะทําใหเกิดการ

-6ถายทอดเรื่องราวของธรรมศาสตรโดยนักศึกษาเองไปยังรุน ตอ ๆ ไป การถายทอดประวัติศาสตรธรรมศาสตร
ก็จะยั่งยืน โดยไมไดยดึ ติดอยูท ี่ตัวบุคคลที่เปนรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาเพียงผูเดียวอีกตอไป ในป 2554
สวนใหญก็ยังเปนเรื่องเกาอยู มีสิ่งใหมที่จะเพิ่มขึ้นมา จะทําใหดยี ิ่งขึ้นและมีสวนรวมมากขึ้น และขอเชิญ
ผูบริหารรวมรับประทานขาวธรรมศาสตรรวมกับนักศึกษาในสนามฟุตบอล ขาวที่ไดปลูกและไดเกีย่ วรวมกัน
เวลารับประทานขาวคือ เวลา 17.30 น. โดยจะนัดพบกันกอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเชนทุกป ซึ่งจะพบกันในหอง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สวนหองประชุมวรรณไวทยากรณ จะใชเปนหองสําหรับเก็บเครื่องดนตรีของวง
ซิมโฟนี ออรเคสตา ของ มธ. เพราะฉะนั้นจะนัดพบดังเชนทุกปที่หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ เวลา 16.30 น.
เพื่อซักซอมกันในเรื่องเพลงที่จะรอง เพราะจะมีการรองเพลงใหนกั ศึกษา หลังจากทีอ่ ธิการบดีแนะนําผูบริหาร
เสร็จแลว และจะมีการสงหนังสือเชิญผูบริหารอยางเปนทางการในสัปดาหตอไป
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรสอบถามวา ไดมีการจัดเตรียมเรื่องที่พักไวสําหรับนักศึกษาที่จะ
เขามารวมงานอยางไรบาง เพราะจะมีนักศึกษาตางจังหวัดที่ยังไมสามารถหาหอพักได ไมทราบวาจะทําอยางไร
กรณีนี้ทกุ คนตองเขารวมหรือไม เปนการบังคับวาทุกคนตองเขารวมหรือไม และหากไมเขารวมจะมีมาตรการ
อยางไร และเปนเรื่องที่ถูกตองหรือไม หากจะมีการบังคับใหเขารวม
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา เรื่องนี้ไดมีการเสนอในที่ประชุม ก.บ.ม. เมื่อสามปที่
ผานมาวา ควรจะมีการบังคับหรือไม อยางไร เนื่องจากกอนหนาทีจ่ ะมีการบังคับ มีผูเขารวมประมาณ 3,000 คน
จาก 7,000 คน เพราะนักศึกษารุนพี่จะแจงนักศึกษาวา ไมตองเขารวมก็ได และสวนใหญจะไมเขารวม หลายเรื่อง
ที่ควรจะทราบจึงไมทราบ และมีการอภิปรายกันและฝายการนักศึกษาไดเสนอวา เรื่องนี้ควรใหบังคับ เพราะเปน
วันแรกของนักศึกษา และเปนสมาชิกใหมของประชาคม ซึ่งควรจะทราบกฎ กติกา และการใชชีวติ ในประชาคม
แหงนี้ เพื่อใหเรียนใหจบไมถูก Retire ควรที่จะตองทราบเรื่องตาง ๆ บาง และเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแหงนีม้ ี
เรื่องใดบาง ซึ่งควรที่จะตองทราบ และถือวา การปฐมนิเทศเปนสวนหนึ่งของการรับเขาของมหาวิทยาลัย กรณีนี้
เปนเรื่องทํานองเดียวกับการเอ็กซเรยปอด หรือสอบสัมภาษณ หากบังคับใหไปเอ็กซเรยปอด หรือสอบสัมภาษณ
จึงจะเรียน มธ. ได เหตุใดจึงจะมารับประทานขาวธรรมศาสตร หรือมาดูแสง เสียง ประวัตศิ าสตรธรรมศาสตร
ไมได เรื่องนีจ้ งึ มีขอสรุปเชนนี้ หากเปนนักศึกษาแลวจะไมบังคับ ถึงแมไมไปสอบก็ไมบังคับเพียงแตจะสอบตก
แตวนั แรกกอนการเปนนักศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของการมาเรียน มธ.เพราะฉะนัน้ จะเปนขอยุติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เมื่อป 2550 เปนตนมา ซึ่งเปนปที่เริ่มตนใหทกุ คนตองเขา
รวม หากติดภารกิจหรือธุระสําคัญสามารถลาได โดยรองคณบดีฝายการนักศึกษาของคณะจะเปนผูอนุญาต และ
จะมีการปฐมนิเทศซอมสําหรับผูที่ไมเขารวมอีกครั้งหนึ่ง กรณีของหอพักโดยปกติเริ่มเปดตั้งแตตน เดือน
มิถุนายน 2554 แต ไดขอใหสํานักงานจัดการทรัพยสินจัดใหเขาหอพักไดตั้งแตวันปฐมนิเทศเปนตนไป
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา ในสวนของหอพักโดยเฉพาะนักศึกษา
ตางจังหวัด ไดมกี ารเตรียมหองสําหรับใหนักศึกษาพักไดถึง 3,200 เตียง ในป 2554 ซึ่งจะสํารองไวคอนขางมาก
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2. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา ป 2553 ในสวนของการปฐมนิเทศ
ไดมีการมอบรางวัลภูมิพลสําหรับนักศึกษาที่สอบเขามาไดลําดับแรก ๆ ป 2554 ไมมีในกําหนดการ จะนํา
กลับไปไวในชวงงานพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนเดิมใชหรือไม เพราะจะตองมีการเตรียมคะแนนและการ
จัดงานในสวนนี้
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ในเรื่องการมอบรางวัลภูมิพลนั้น จะมีเชนเดิม
จะนําไปใสไวในกําหนดการตอไป จะมีชว งมอบรางวัลนักกิจกรรมดีเดนและสวมเสื้อสามารถใหนักกีฬา และ
ผูที่สอบเขาไดที่หนึ่งของทุกคณะ ซึ่งเปนผูที่ไดรับรางวัลภูมิพลนั้นจะไดรับมอบรางวัลและประกาศชื่อในวัน
ดังกลาว
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1.6 เรื่อง คณะรัฐศาสตรจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณบดีคณะรัฐศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะรัฐศาสตรจะมีการจัด International
Conference ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554 ในหัวขอเรื่อง “Governance, Human Rights & Development :
Challenges for Southeast Asia and Beyond” เปนการจัด International Conference ตามเกณฑทางวิชาการที่
สกอ. กําหนด ตั้งแตป 2553 คือ มีการเสนอ Paper ตั้งแตป 2553 และมีคณะกรรมการในการอานสองคนตอหนึ่ง
Paper ขณะนี้มี Paper ที่จะนํามารวมในงานนี้ 120 Paper จะมีการจัดงานทั้งหมด 8 หองพรอมกันในวันที่ 19-20
พฤษภาคม 2554 และ Prof. Chris Baker ซึ่งเปนนักวิชาการที่สาํ คัญมากเกี่ยวกับการเมืองไทยจะมาเปน Keyvote
Speaker โดยจะพูดเรื่อง “Moving towards a fairer society: Economic realities, populist policies and
development in Thailand and beyond” นอกจากสวนที่จดั งาน 8 หองพรอมกันแลวยังมี Site Event ซึ่งที่สําคัญ
จะอยูใ นชวงเย็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เปน Open Forum เรื่องที่จะเสวนาคือ “A new social contract for
Thailand : The way out of the transformation crisis?” ซึ่งไดนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เชน Dr. Duncan McCargo
และคณาจารยในคณะรัฐศาสตรที่มารวมใหความคิดเห็น Open Forum นี้เปดสําหรับทุกคน โดยขอเท็จจริงแลว
International Conference ก็เปดสําหรับทุกคน จึงขอเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยมารวมงานในวันและเวลาดังกลาว
และขอความรวมมือในการประชาสัมพันธดวย มี Paper นักศึกษา มธ. ที่ ไดรับ Accepted และไดนาํ เสนอใน
Forum นี้ จํานวน 2-3 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีเอกสารจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2554 และฉบับวันที่ 18 เมษายน
2554 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระนี้ ซึ่งมีใจความสรุปคือ เปนเรื่องของการปรับอัตรา

-8คาจางลูกจางชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีใหมกี ารปรับบัญชีเงินเดือนคาจาง
และคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยใหปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 มีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2554 เปนตนไป ทางกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณาเห็นวา ควรจะตองปรับอัตราคาจางใหกับ
ลูกจางงบรายได หรือที่จางจากเงินนอกงบประมาณดวย แตสวนราชการจะตองมีเงินนอกงบประมาณเพียง
พอที่จะปรับได หากมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอก็สามารถที่จะปรับไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป
ประธานกลาววา กรณีนี้รัฐบาลไมไดใหงบประมาณ แตจะเปนแรงกดดันของมหาวิทยาลัยและ
คณะที่มีลูกจางและพนักงานเงินรายไดวา หากมีการปรับเงินเดือนใหกบั ขาราชการในสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
คงจะปรับขึ้นดวย เพราะทาง ก.พ.อ. ทําเรือ่ งไปถึงรัฐบาลดวย ลูกจางประจําก็ปรับขึน้ แตลูกจางชัว่ คราวกับ
พนักงานเงินรายไดไมไดปรับขึ้น มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาตัวเลขรวมในสวนของมหาวิทยาลัยวา หากปรับขึ้น
ตองใชเงินเทาใด ขอใหคณะชวยพิจารณาในสวนของคณะดวย ใหเปนดุลพินิจของแตละคณะ ซึ่ง
กระทรวงการคลังไดทําเรื่องมาถึงมหาวิทยาลัยในลักษณะนี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ศูนยประชุม
ธรรมศาสตรปรับปรุงเสร็จสมบูรณ ใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา THAMMASAT CONVENTION PARK หรือ
ศูนยประชุมธรรมศาสตร ซึ่งพยายามใหอยูใน Concept ของศูนยประชุมภายใตสวนที่มีรมเงา และมีเว็บไซตคือ
www.tucpark.com จะขอความรวมมือจากผูบริหารในการเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถใชในการ
จัดสอบ โดยจัดสอบไดครั้งละประมาณ 10,000 คน และจะมีสวนของการจัดแสดงดนตรีหรือ Meeting โดย
องคกรหรือบริษัทตาง ๆ เชน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ก็มาใช
บริการ นอกจากนี้จะมีศูนยที่จะใชในการจัดอบรมสัมมนาซึ่งสามารถจุคนไดประมาณ 400 คน ขณะนี้ศูนย
ประชุมกําลังไดรับความนิยม หากอยูใ นชวงเดือนมิถนุ ายน หรือเดือนพฤษภาคม 2554 วันศุกร เสาร อาทิตย
จะเต็มทั้งหมด คาดวาในปนี้ มธ. จะไดเงินประมาณ 20 ลานบาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.9 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารสํานักทะเบียนและประมวลผล MASS NEWS
2. จุลสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-9ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 และครัง้ ที่
7/2554 เมื่อวันที่ ๔ เมษายน 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
5 เมษายน 2554 และวันที่ 19 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน
คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 และครั้งที่
7/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 และวันที่ 27 เมษายน 2554
นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ประชุมฯ ไดพจิ ารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการจากผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ราย และมีมติดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย
(1) อาจารย ดร.หาญพล พึง่ รัศมี
คณะวิศวกรรมศาสตร
(2) อาจารย นายแพทย ฉัตรนรินทร เมธีกุล
คณะแพทยศาสตร
(3) อาจารย ดร.พินทุสร หาญสกุล
คณะแพทยศาสตร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ
และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

3.1.2 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิรับโอนขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) รับโอน นางจันทิมา อังคพณิชกิจ ตําแหนงอาจารย ประเภทวิชาการ ขั้น 18,910 บาท สังกัด
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ มารับราชการในตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่
801) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามอัตราเงินเดือนที่ นางจันทิมา อังคพณิชกิจ ไดรับ
(2) ทาบทามการขอโอนไปยังตนสังกัดเดิมของนางจันทิมา อังคพณิชกิจ

- 10 (3) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 5344) เดิม
ขั้นวุฒิปริญญาโท – เอก คณะศิลปศาสตร คืนใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการสับเปลี่ยนกับอัตราขาราชการ
ตําแหนงเลขที่ 801
(4) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติรับโอนนางจันทิมา อังคพณิชกิจ และตัดโอนอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย อัตราเลขที่ 5344 คืนใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการ
สับเปลี่ยนกับอัตราขาราชการตําแหนงเลขที่ 801 สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติรับโอนขาราชการ สายวิชาการ
ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราขาราชการอัตราเลขที่ 316 ตําแหนงรองศาสตราจารย ประเภทวิชาการ อัตรา
เงินเดือน 48,220 บาท คณะรัฐศาสตร เงื่อนไขการบรรจุ “วุฒิปริญญาโทหรือเอกทางรัฐประศาสนศาสตร” ไปตั้ง
จายที่คณะสังคมสงเคราะหศาสตร และกําหนดระดับตําแหนงเปนตําแหนงศาสตราจารย ประเภทวิชาการ อัตรา
เงินเดือน 43,380 บาท และเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากเดิมเปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมหรือสาขาที่เกี่ยวของ”
(2) รับโอนนายสายันต ไพรชาญจิตร ตําแหนงศาสตราจารย ขั้น 43,380 บาท สังกัดภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ซึ่งเคยรับราชการเปนอาจารยประจําภาควิชาพัฒนาชุมชน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) มารับราชการในตําแหนงศาสตราจารย (อัตราเลขที่
316) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามอัตราเงินเดือนที่ นายสายันต ไพรชาญจิตร ไดรับ
(3) ทาบทามการขอโอนไปยังตนสังกัดเดิมของนายสายันต ไพรชาญจิตร
(4) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราขาราชการอัตราเลขที่ 316 ตําแหนง
รองศาสตราจารย ประเภทวิชาการ และรับโอนนายสายันต ไพรชาญจิตร ตําแหนงศาสตราจารย สังกัดภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มารับราชการในตําแหนงศาสตราจารย สังกัดคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

- 11 3.1.4 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติแตงตัง้ หัวหนางาน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอกําหนด
ตําแหนงขาราชการ ตําแหนงเลขที่ 71 จากเดิม ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนงหัวหนางาน
บริการการศึกษา สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร เปนตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ และแตงตั้งนางสกุณา
บัณฑุรัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการชํานาญการพิเศษ (ตําแหนงเลขที่ 71)
อัตราเงินเดือน 40,220 บาท หัวหนางานบริการการศึกษาและรักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ และรักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ทั้งนี้ โดยใหพน จากตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา ตัง้ แตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนเกณฑทเี่ คยหารือกันวาผูที่จะเปนเลขานุการคณะ เลขานุการ
สถาบัน/สํานัก/สถาบัน และผูอํานวยการกอง/สํานักงาน ตองดํารงตําแหนงหัวหนางานมาแลวไมตา่ํ กวา
2 หนวยงาน เพื่อใหเกิดความกวางขวางในทัศนคติ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งนางสกุณา บัณฑุรัตน ให
ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ และรักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สังกัด
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมตั ติ ัดโอนขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองกิจการนักศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราและเงินเดือน นางพรทิพย ธีระกาญจน ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงพยาบาลชํานาญการพิเศษ อัตราเลขที่ 2073 เงินเดือน
32,950 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร ไปตั้งจายที่กองกิจการนักศึกษา
(2) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเลขที่ 5976
ขั้น 9,570 บาท กองกิจการนักศึกษา ไปตัง้ จายที่คณะแพทยศาสตร เพื่อสับเปลี่ยนกัน
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางพรทิพย ธีระกาญจน
ไปตั้งจายทีก่ องกิจการนักศึกษา และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒปิ ริญญาตรี
อัตราเลขที่ 5976 กองกิจการนักศึกษา ไปตัง้ จายที่คณะแพทยศาสตร เพื่อสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

- 12 3.1.6 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5343) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางจิตวิทยา”
1.1 จาง นายอดิภัทร ชัยชนะสกุล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5343) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
1.2 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2554 ดังเหตุผลคําชี้แจงตามบันทึกที่ ศธ. 0516.17 จ/
ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
(2) จาง นายสายัณห กอเสถียรวงศ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 4487) ใหไดรบั คาจางขั้น 18,310 บาท โดยมีเงื่อนไข “ปริญญาโทหรือเอกทางภาษา
และวรรณคดีญี่ปุน” (เงื่อนไขเดิม) ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา กรณีของนายอดิภทั ร ชัยชนะสกุล ยังไมจบการศึกษาใชหรือไม
คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา กรณีนยี้ ังไมเรียบรอย แตเนื่องจากนายอดิภัทร ชัยชนะสกุล
เปนผูที่มีผลการเรียนดีเดน และหากไมทําเชนนี้ สถาบันอื่นอาจจะไดตวั ไปทํางานกอน จึงตองมี Commitment
วา มธ. ไดรับตัวไวแลวและจะบรรจุในเดือนกันยายน 2554 เพราะมหาวิทยาลัยอืน่ ก็ตองการนายอดิภัทร
ชัยชนะสกุล ไปเปนอาจารยเชนเดียวกัน
2. ประธานกลาววา กรณีเชนนี้เคยทําหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้รับในเงื่อนไขวุฒิปริญญาโท
3. ประธานกลาววา กรณีนจี้ บปริญญาโทแลว แตยังไมจบปริญญาเอก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง นายอดิภัทร ชัยชนะสกุล
และนายสายัณห กอเสถียรวงศ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร
ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติแตงตัง้ หัวหนางาน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ 5349 จากเดิมตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ เปนตําแหนง
หัวหนางานบริการการศึกษา และแตงตั้ง น.ส.สุภาวดี อินนุพัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

- 13 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (อัตราเลขที่ 5349) คาจางขั้น 17,690 บาท หัวหนางานบริการวิชาการ ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา ทั้งนี้โดยใหพน จากตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ ตั้งแตวันที่
ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง น.ส.สุภาวดี อินนุพัฒน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ หัวหนางานบริการวิชาการ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการ
การศึกษา สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิปรับวุฒิ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดตําแหนงเลขที่ 4873 ตําแหนงเจาหนาทีว่ ิจยั (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 10,590 บาท เปน
ตําแหนงนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ขั้น 11,700 บาท
(2) ปรับวุฒนิ ายวทัญู ใจบริสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนง
เจาหนาทีว่ ิจยั (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเลขที่ 4873 ขั้น 10,590 บาท ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้น และไดผานการ
ประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ขั้น 11,700 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและปรับวุฒินายวทัญู ใจบริสุทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจางลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอน โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด
1 ป ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาหากไมไดรับการจัดสรรกรอบอัตรา และ/หรือ งบประมาณในการจางสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากสํานักงบประมาณใหคณะศิลปศาสตรรับผิดชอบงบประมาณในการจางดวย ดังนี้
ระยะการจางตัง้ แตวนั ที่ 2 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555

- 14 1. Miss Ma Li
2. Mr. Li Xuezhi
3. Miss Han Mei
ระยะการจางตัง้ แตวนั ที่ 10 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
1. Mrs. Tomoko Misumi
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิแตงตัง้ รองคณบดีเปนกรรมการในการ
ประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี นิรัตธราดร รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เปนคณะกรรมการ
ในการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของนางจุลจราพร สินสิริ เนื่องจาก
นางจุลจราพร สินสิริ เปนหัวหนากลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึง่ มีฐานะเปนกรรมการตามองคประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง จึงใหผูชว ยศาสตราจารย ดร.มยุรี นิรัตธราดร เปนกรรมการ
ประเมิน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี นิรัตธราดร
รองคณบดีฝายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการในการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของนางจุลจราพร สินสิริ ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญา
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเสนอขอจาง
อาจารยประจําตามสัญญาอัตราคาจาง 25,000 บาท/เดือน โดยใชงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต

- 15 (2) รองศาสตราจารย วันทนีย วาสิกะสิน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง รองศาสตราจารย ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต และ
รองศาสตราจารย วันทนีย วาสิกะสิน เปนอาจารยประจําตามสัญญา สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่
เสนอ

3.2.3 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจาง อาจารย
ญาณวิทย วัฒนสิน ผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน 26,480 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางอาจารย ญาณวิทย วัฒนสิน ผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอแนวทางการพิจารณาแตงตั้ง
นักวิจัยใหดํารงตําแหนงวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สืบเนือ่ งจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
ตองการจะสงเสริมใหบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเปนนักวิจยั ผูที่สรางผลงานวิจยั มีคุณภาพ สามารถที่จะ
ทํางานตอเนื่องและนํามาซึ่งชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ จึงขอกําหนดแนวทางการพิจารณา
แตงตั้งนักวิจยั ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาระสําคัญโดยสรุปไดทดลองพิจารณาจากกรณีของหลาย
มหาวิทยาลัยทีม่ ีระเบียบหรือแนวทางในการกําหนดตําแหนงดังกลาว หลักสําคัญจะพิจารณาจากเรือ่ งคุณสมบัติ
เรื่องผลงานที่มีสะสม และใชในลักษณะเดียวกันคือ มีผชู วยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวิจยั
ศาสตราจารยวจิ ัย อีกกรณีหนึ่งที่อาจจะเปนเรื่องหลักคือ เรื่องคาตอบแทน เนื่องจากกรณีเชนนี้จะมีเงินเพิ่มใน
สวนของเชี่ยวชาญ ชํานาญการอยูแลว ซึ่งจะไมมีคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้

- 16 1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรสอบถามวา กรณีนี้ตองสอนหนังสือดวยหรือไม หากสอนหนังสือ
อยางเดียวแลวไมไดวิจัยก็จะไมดี แตหากวิจัยอยางเดียวและไมสอนหนังสือก็จะไมได ทั้งสองอยางตองควบคูกัน
ไป เขาใจวาตองสอนดวยใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้ตองสอนดวย ซึ่งมีการเปดโอกาส
ใหสอน
2. ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา ตําแหนงตาง ๆ เหลานี้
เปนตําแหนงซึง่ เพิ่มเติมเขามาสําหรับนักวิจยั เพื่อสนับสนุนนักวิจยั แตในชวงทายเขียนวา จะไมมีคา ตอบแทน
เพิ่มเติม เพราะผูวิจัยมีคาตอบแทนตามตําแหนงอยูแ ลวตามระบบ เชน ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชีย่ วชาญ
พิเศษ เพราะฉะนั้นจึงมีความสงสัยวา ตําแหนงศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวิจยั ผูชวยศาสตราจารยวิจยั
จะมีสวนเกีย่ วของกับตําแหนงตาง ๆ ซึ่งมีอยูแลวอยางไร เชน ไมทําในสวนนีไ้ ดหรือไม และหากไมทําจะมี
โอกาสกาวหนาไดใชหรือไม หรือหากทําในสวนนีแ้ ลวจะมีความกาวหนาในสายงานโดยอัตโนมัติใชหรือไม
เพราะตําแหนงทางวิชาการแมจะไมไดคาตอบแทน แตคงจะมีประโยชนสําหรับผูที่ตองการทําบาง มิฉะนั้นคงจะ
ไมมีบุคคลใดทํา หรือสามารถเลือกไดในทางใดทางหนึง่ ประเด็นนี้อาจจะมีการหารือหรือกําหนดไวแลว หากมี
ก็ตองการใหขยายความในสวนนีด้ วย
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา เห็นดวยกับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหกับ
นักวิจัย แตไมเคยไดยินคําวา ผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย หากจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษจะเปนอยางไร เหตุใด
จึงไมเปนผูชว ยศาสตราจารย ใหเหมือนกับระบบที่มีอยูแลว กรณีนเี้ หมือนกับการไปสรางเปนสองระบบ ซึ่งทั้ง
สองฝายนี้ทํางานคลายกับอาจารยประจําอยูแลวคือ มีทั้งการสอนและการวิจยั ในการพิจารณาผลงาน จะตองมี
ในเรื่องของการตีพิมพ ซึ่งนักวิจยั สามารถที่จะเขียนตําราก็ได และก็มหี ลายคนที่เปนนักวิจยั ที่เขียนตําราออก
มาแลว เพราะฉะนั้นในเรื่องของการพิจารณาจะไมคอยแตกตางกันเทาใด
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ประเด็นแรกเปนเรื่องของการใหเกียรติ
และใหการยอมรับกับผลงานของนักวิจัย ไมใชเปนเรื่องของการสราง Track ใหมในการไตตําแหนงเพราะกรณี
นี้ไมเกีย่ วกับตําแหนง ซึ่งนักวิจัยมีการไตตาํ แหนงอยูแลวคือ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ โดยขอเท็จจริงแลวเปนเรื่อง
การใหการยอมรับ และมุงทีจ่ ะสงเสริมสนับสนุนใหทาํ งานวิจยั อยางตอเนื่องตอไป สวนประเด็นคําถามที่สอง
คือ เหตุใดตองทําเรื่องนี้ดวย ในเมื่อมีการทําหนาที่เหมือนอาจารยอยูแ ลว กรณีนไี้ มใชสําหรับอาจารย เปนของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิจยั ซึ่งปกติกอนหนานี้เกือบทั้งหมดไมมีบทบาททางการสอน แต
โดยแนวทางเชนนี้จะเปนทีย่ อมรับมากขึน้ และสามารถมีบทบาทชวยสอนในรายวิชาสําคัญที่อาจจะตองใชองค
ความรูอันเนื่องมาจากผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ ก็จะสามารถไปรวมสอนเพิ่มเติมได กรณีนี้เปนเรื่องของนักวิจัย
ไมใชเรื่องของอาจารย
4. ประธานสภาอาจารยกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตองทําความเขาใจในหลักการกอน
เพราะในสวนของตําแหนงทางวิชาการปกติที่มีอยู จะเปนไปตามคุณสมบัติหลักที่ ก.พ.อ. กําหนด และนํามา

- 17 Comply เปนขอบังคับของ มธ. โดยขอเท็จจริงแลวขอบังคับของ ก.พ.อ. จะมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
แยกกัน จะมีการกําหนดไววา ผูที่จะขอตําแหนงทางวิชาการไดตองมีคณ
ุ สมบัติอยางไร เชน ตองเปนอาจารยไม
ต่ํากวากี่ป หากจบปริญญาตรีตองไมต่ํากวา 9 ป ปริญญาโทไมต่ํากวา 2 ป ปริญญาเอกไมต่ํากวา 2 ป เปนเหตุผล
ที่ทําใหเรื่องการสนับสนุนในสวนของนักวิจัย จะไมสามารถใชระบบเดิมได ตองทําระบบใหมขนึ้ มา เพราะ
ระบบเดิมจะถูกกําหนดไวดว ยขอบังคับหลักวา ตองมีคณ
ุ สมบัติพื้นฐานอยางไร รวมทั้งจะตองมีภาระงานเรื่อง
การสอน การวิจัย การเขียนตําราตาง ๆ หากจะทําระบบใหม เห็นวานาสนใจและนาจะทําได เพราะเปนอํานาจ
ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการขึ้นมาใหม แตคงไมสามารถใชเกณฑ
เดียวกับตําแหนงทางวิชาการทั่วไปได อาจจะเปนผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย รองศาสตราจารยวจิ ัย หรือ
ศาสตราจารยวจิ ัย ตามที่ไดกลาวไป ทาง ก.พ.อ. และ สกอ. เคยมีการหารือกันในเรื่องนี้วา จะพยายามทํา Track
ออกมาเปน Track สอน Track วิจัย Track บริการสังคม แตยังไมไดสนิ้ สุดออกมา ในสวนที่เปนตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย รองศาสตราจารยวจิ ัย ศาสตราจารยวิจยั มีตวั อยางเชน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยคลินิก ก็มีการกําหนดเกณฑขึ้นมา สําหรับการที่จะไดมาซึ่งชื่อนัน้ คงจะทําไดในลักษณะ
นั้น โดยใหสอดคลองกับพันธกิจของนักวิจยั รวมทั้งเรื่องของเงินประจําตําแหนงจะมีหรือไม หากเปนตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย และรองศาสตราจารยวจิ ยั ยังไมมปี ญหาเทาใด แตหากเปนตําแหนงศาสตราจารยวจิ ัย
ซึ่งศาสตราจารยปกติตองมีการโปรดเกลาฯ เมื่อเปนศาสตราจารยใน Track วิจยั จะใหมีลักษณะอยางไร
เพราะฉะนั้นกรณีนี้เปนเรื่องที่คงจะตองพิจารณากันใหชดั เจน เพราะทาง สกอ. พยายามทําเรื่องนี้อยูในระดับ
ทั่วไปทั้งประเทศ แตยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อ มธ. พยายามทําเรื่องนี้ ซึ่งเปนเรือ่ งดีที่จะนํารองให
มหาวิทยาลัยอืน่ ไดดว ย จะตองจะทําเปนตัวอยางที่ครอบคลุม มีเหตุและผลที่สมควร นาจะเปนเรื่องดี แตมีความ
กังวลในเรื่องศาสตราจารยวิจยั เพราะตองโปรดเกลาฯ หรือไม หรือเปนศาสตราจารยวจิ ัยที่ยอมรับกันภายใน
และหลักเกณฑวิธีการตาง ๆ จะกําหนดอยางไรใหเหมาะสม
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา กรณีนี้ไมขดั ของที่จะให Recognize โดยการให
ตําแหนงตาง ๆ แตมาติดในสวนของคําศัพทที่บัญญัติขึ้นมา เพราะคําวา ศาสตราจารย หนาทีห่ ลักคือ เปนอาจารย
ซึ่งเปนคําสนธิคือ ศาสตรา บวกกับ อาจารย หนาที่หลักคือ การสอนหนังสือ และวิจยั จึงไดเปนศาสตราจารย
หากจะ Recognize ดวยการทีท่ ําวิจยั มานาน เปนผูเชี่ยวชาญ อาจจะมีคําศัพทอื่น เชน นักวิจัยอาวุโส หรือคําอื่น ๆ
ที่เหมาะสม สือ่ ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
6. ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจสอบถามวา การกําหนด
ตําแหนงใหม ๆ ขึ้นมา อาจจะเปนเหมือนการใหเกียรติ แตควรจะมีประโยชนบาง เชน การเขาสูตําแหนงวิจัย
ตามปกติ อาจจะตองใชเวลา แตหากมีระบบนี้ขึ้นมา เปนไปไดหรือไมที่มีผลการทํางานดีมากก็จะไดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย หรือรองศาสตราจารยวิจยั เร็ว อยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะขอตําแหนงชํานาญการ
พิเศษนัน้ จําเปนตองทําซ้ําอีกครั้งหรือไม ซึ่งกรณีนนี้ าจะมีกําหนดไว มิฉะนั้นจะเปนการทําซ้ําซอน บางคนทํา
วิจัยภายในสองป อาจจะไดตาํ แหนงรองศาสตราจารยวิจยั แลวก็ได แตหากจะรอตําแหนงชํานาญการพิเศษ

- 18 อาจจะตองใชเวลาหลายป เพราะฉะนัน้ เมื่อถึงตําแหนงชํานาญการพิเศษแลว เปนไปไดหรือไมวาจะไดรับการ
พิจารณาใหผานไป เพราะมีผลงานอยูแลวหรืออาจจะมีการประเมินเพิม่ ขึ้นอีกเล็กนอย
ประธานกลาววา ขอสังเกตของผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
จะนําไปพิจารณาอีกครั้งหนึง่ โดยขอเท็จจริงแลวขณะนีม้ ีหนวยงาน 2 แหงที่ทําเรื่องตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
วิจัย รองศาสตราจารยวิจยั คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สวนคําถาม
ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ขอตอบวา เมื่อกลาวโดยรวม มธ. หากนับกรณีนดี้ วยมีอยู 4 ระบบคือ
(1) ศาสตราจารย (2) ศาสตราจารยพิเศษ (3) ศาสตราจารยแหง มธ. และกรณีนี้คือ ศาสตราจารยวิจยั ใน 4 ระบบ
นี้ จะแยกออกเปนสองกลุม กลุมหนึ่งเปนไปตามเกณฑของ สกอ. คือ ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษตาม
กฎหมายโดยเฉพาะ อีกกลุมเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยโดยตรงคือ ศาสตราจารยแหง มธ. และศาสตราจารยวิจยั
ตามที่ไดกลาวไป จะมีลักษณะเดียวกับศาสตราจารยคลินิก สวนภาษาอังกฤษยังสรุปไมไดวาจะเขียนอยางไร แต
หากจะสอบถามวา ใชระบบเดียวกันไดหรือไม คําตอบคือ ไมได เพราะคนกลุมนีไ้ มใชอาจารย เกณฑของ สกอ.
นั้น จะเปนศาสตราจารยไดตองเปนอาจารย และมีการสอนหรือเรื่องตาง ๆ ดังนั้น กรณีของนักวิจัย หากเปน
ศาสตราจารยจะมีปญหา
7. ประธานสภาขาราชการกลาววา ไดเห็นเรือ่ งนี้เปนครั้งแรกใน มธ. เขาใจวาขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการจะรูสึกดีใจมาก กรณีนี้ไมใชการ Recognize ธรรมดา แตเปนการตอบแทนความสามารถ
จริง ๆ ของผูที่เปนนักวิจยั นักวิจยั ในสถาบันไทยคดีหลายคนที่มีผลงานระดับประเทศ แตเปนขาราชการระดับ 8
หรือระดับ 9 สูงสุดคือระดับ 9 แตการจะขึ้นไปเปนระดับ 10 เทียบเทาศาสตราจารย มธ. ยังไมมี หากสามารถทํา
ไดจริงก็เปนเพราะความสามารถอยางแทจริง ประกอบกับนโยบายของ มธ. ที่ตองการใหเปนมหาวิทยาลัยวิจยั
ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการจะไดทํางานควบคูไปกับสายวิชาการ หากมีผลงานโดดเดน ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับประเทศและตางประเทศได อยูในหลักเกณฑที่กําหนด เห็นวานาจะไดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
วิจัยไลขึ้นไปสูระดับที่สูงขึ้นได แตในรายละเอียดใหพจิ ารณาอีกครั้งหนึ่ง กรณีแพทยในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไมใชตําแหนงนักวิจยั แตหากวิจยั เชือ้ โรคชนิดใดชนิดหนึ่งจนกระทั่งมีผลงาน
ออกมา อาจจะเปนศาสตราจารยคลินิกหรือเปนศาสตราจารยวิจยั ไดหรือไม
8. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา หากนักวิจัยมีชองทางเชนนี้ จะชวยสนับสนุนให
ผลิตงานวิจัยทีด่ ีออกมาไดมากขึ้น เพียงแตนักวิจัยเปนสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจะตองทําชํานาญการ เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ และจะไดเงินคาตอบแทน แตกรณีนี้ไมได จะขอสอบถามในสวนของชํานาญการวา ผลงานใน
สวนของชํานาญการสามารถที่จะนํามาเปนผลงานเพื่อขอในกรณีเชนนีไ้ ดหรือไม คงจะเปนประเด็นที่ตองเขียน
ใหชัดเจน เพราะมิฉะนัน้ จะเปนประเด็นในการพิจารณาตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยวจิ ัย แตหากไมกําหนดใหนํา
ผลงานมาใชได ก็เหมือนกับตองทํางานซ้ําซอนตามที่ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจไดกลาวไป
ประธานกลาววา ในเอกสารประกอบการประชุมระบุวา ใหนําผลงานมาใชได โดยเขียน

- 19 เกณฑเหมือนอาจารย คือ ผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษานํามาใชไมได แตผลงานเชี่ยวชาญ ชํานาญการ สามารถ
นํามาพิจารณาได
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมี
อาจารยกลุมหนึ่งที่ทําวิจยั แตการวิจยั จะไมตรงกับสาขาที่เรียน จะเปนการประยุกตและทําในระดับประเทศ ซึ่ง
งานวิจยั เหลานั้นไมสามารถนําไปใชขอตําแหนงศาสตราจารยได เพราะปจจุบนั ตําแหนงศาสตราจารยในสาย
วิทยาศาสตรตอ งทําวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญอยู แตหากมีการประยุกตไปทําวิจยั ในดานอื่น เห็นวา กรณีของ
ศาสตราจารยวจิ ัยจะเอื้อใหอาจารยทานนัน้ สามารถเปนได แต Track ของอาจารยเปนอาจารย ตองทําตําแหนง
ศาสตราจารยตามเกณฑปกติ โดยขอเท็จจริงแลวเปนศาสตราจารยวิจยั ไดหากสามารถทําได ซึ่งปจจุบันเปน
รองศาสตราจารยอยูแลว แตทํางานวิจยั ไมตรงกับสาขาที่สอนอยู และทําผลงานระดับชาติจํานวนมาก หากเปด
Track นี้ใหอาจารยเหลานัน้ คือ จากเปนรองศาสตราจารยปกติเปนศาสตราจารยวจิ ัยได โดยพิจารณาเฉพาะ
ผลงานวิจัย กรณีนี้ไมคดั คานการโปรโมทตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวจิ ัย และ
ศาสตราจารยวจิ ัย เพราะที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมมีตําแหนงศาสตราจารย เนื่องจากการทํา
ตําแหนงศาสตราจารยทาง Pure Science นั้นเปนเรื่องยากพอสมควร โดยเฉพาะสาขาคณิตศาสตรสถิติ แมจะ
สามารถทําไดแตจะเปนการ Apply และมีผลงานวิจยั ดี แตไมสามารถใชขอตําแหนงศาสตราจารยได หาก
มหาวิทยาลัยจะเปด Track นี้ ใหอาจารยสามารถมีตําแหนงศาสตราจารยวิจยั ได ก็จะเปนเรื่องที่ดีเพราะมีอาจารย
2-3 คน ที่ทําวิจัยเปนประจํา ตองการสอบถามวา กรณีเชนนี้สามารถทําไดหรือไม
ประธานกลาววา โดยหลักไมนาจะทําได เพราะจะยุงยากมาก และตองมีการจัดระบบใหม
กรณีนี้เปน Track ที่แตกตางกัน ซึ่งไมนา จะเกีย่ วของกัน แตจะขอรับไปพิจารณา กรณีนี้เห็นวาไมควร เพราะจะ
ยุงยากและซับซอนมาก หากสนับสนุนใหอาจารยไปทําลักษณะนั้น จะเปนการสงสัญญาณที่ผิดกับอาจารย ขอ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรบั ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาแตงตั้งนักวิจยั ใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ตอไป

3.2.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอเรื่องการกําหนดสมรรถนะสําหรับ
บุคลากรของ มธ.
3.2.6 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอเรื่องการกําหนดองคประกอบ
สัดสวน และแบบประเมินที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กรณีนี้เปนผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่
8/2554 ตามที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดเสนอระเบียบวาระการประชุมทั้งสองวาระเขามาในทีป่ ระชุม

- 20 ก.บ.ม. ซึ่งไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางพอสมควร ทายที่สุดอธิการบดีไดขอใหประธานสภาขาราชการซึ่ง
ประสงคจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไดนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือ และรับฟงความคิดเห็นจาก
ขาราชการ บัดนี้ประธานสภาขาราชการไดจัดทําบันทึกสรุปผลการปรึกษาหารือดังกลาวเสร็จสิ้นแลว จึงขอใหที่
ประชุมรวมกันพิจารณาในประเด็นดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสภาขาราชการกลาววา ประเด็นการกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนงของบุคลากร
ในหลักการใหญ ๆ เห็นดวยเพราะสมรรถนะที่กําหนดไว 46 ตําแหนงนั้นคอนขางดี ยกเวนบางตําแหนงสําหรับ
ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการที่ไมจบปริญญาตรี ที่กําหนดชื่อตําแหนงวา ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบงาน
สารบรรณ มีกรรมการในสภาขาราชการทวงติงวา กรณีที่เปนเจาหนาทีพ่ ัสดุจะทําคะแนนในสวนนีไ้ ดนอยมาก
โดยกําหนดวาจะไดเพียง 1-2 คะแนนเทานัน้ เพราะหนาที่ของเจาหนาที่พัสดุตองทําเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง ในกรณีนี้นาจะมีการเปลี่ยนจากชือ่ สมรรถนะวา ความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ เปนระเบียบ
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สวนประเด็นอืน่ มีการทักทวงในเรื่องสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเกีย่ วกับความเปนธรรมศาสตร ประเด็นนี้ที่ประชุมกําหนดใหชัดเจนไดหรือไมวา ความเปนธรรมศาสตรคือ
สิ่งใด เพราะทีก่ ําหนดมายังเปนนามธรรมมากและกวางเกินไป เชน สมรรถนะของความเปนธรรมศาสตรระดับ
ที่หนึ่ง ตองมีวนิ ัย มีจริยธรรม มีคุณธรรมสามารถ กําหนดชัดเจนลงไปไดหรือไมวา คือ เรื่องใด เพื่อที่จะไมให
กวางจนเกินไป หากกําหนดสมรรถนะไดชัดเจนแลวจะสงผลไปถึงการคิดคะแนนใหกับผูที่จะตองนําคะแนนใน
สมรรถนะ 20% ไปเปนคะแนนในการเลื่อนเงินเดือน บวกกับอีก 70% ซึ่งเปนสมรรถนะหลักที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายใหทํา ใน 20% นั้น เห็นวาสมรรถนะประจําตําแหนงงานกับสมรรถนะหลักนั้นเกี่ยวของกันอยู จะแยก
ออกจากกันโดยชัดเจนไมได เพราะฉะนั้นตองการใหพจิ ารณาในประเด็นนี้ดว ย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ตําแหนงงานในอดีตจะมีตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี ตอมา สกอ. ไดเปลี่ยนตําแหนงเหลานี้ทั้งหมด เปนผูปฏิบัติงาน
บริหาร เพราะฉะนั้นตําแหนงทั้งหมดรวมมาเปนชื่อเดียวคือ ผูปฏิบัติงานบริหาร จึงกําหนดสมรรถนะไวเปน
ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ แตในตําแหนงของผูปฏิบัติงานเกีย่ วกับดานการเงินและบัญชีใหไปใชสมรรถนะ
ของตําแหนงการเงินและบัญชีที่มีอยูแลว งานพัสดุก็มีนกั วิชาการเงินและพัสดุ บุคคลก็มีอยูแลวโดยเทียบจาก
สมรรถนะในระดับสาม เพราะฉะนัน้ เรื่องนี้ไดสงหนังสือไปใหผูปฏิบตั ิงานบริหารไดทราบแลว โดยทุกคนที่
เปนผูดํารงตําแหนงผูปฏิบัตงิ านบริหารใหมทั้งหมด และไดชี้แจงเรื่องนี้ใหเขาใจแลววา หากผูบังคับชา
มอบหมายงานใดใหทําก็ตอ งนําสมรรถนะตัวนั้นมาประเมิน เห็นวา ขณะที่นําสมรรถนะที่เสร็จเรียบรอยแลวไป
ใชงาน คงจะมีวิธีการอธิบายใหเขาใจในการนําสมรรถนะไปใชได

- 21 2. ประธานสอบถาบวา ระบบสารบรรณทุกคนตองทราบใชหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ระบบสารบรรณนั้น ผูปฏิบัติงานบริหารตองทราบ
แตบุคคลใดตองปฏิบัติงานการเงินและบัญชีก็ตองบวกเพิ่มเขาไป ตําแหนงพัสดุก็ตองนําไปบวก แตจะเปนระดับ
ที่ต่ํา อาจจะเปนระดับหนึ่งหรือระดับสอง ขึ้นอยูกับงานที่ถูกนําไปใช ซึ่งจะขึ้นอยูก บั ผูบังคับบัญชาแตละคนดวย
3. ประธานกลาววา ระบบสารบรรณ คงจะหมายถึงหนังสือราชการตาง ๆ คงไมใชเรื่องการจัด
แบบฟอรมเอกสาร ประเด็นที่สอง เรื่องความเปนธรรมศาสตร โดยขอเท็จจริงแลวมีการหารือกันคอนขางมาก
และตองการใหทดลองกันไปกอน และหากสภาขาราชการเห็นวา คํายังกวางเกินไป ซึ่งคําจะกวางหรือแคบ
สามารถอภิปรายกันไดทั้งสองฝาย หากเขียนละเอียดไปอาจจะยุงยาก จึงพยายามเขียนใหกวางไว หากมีคําใดที่
ชัดเจนกวานี้ ขอใหสงมาไดหรือไม แตหากยังไมมี ขอใหใชรูปแบบนีไ้ ปกอน เพราะมีการหารือกันมาพอสมควร
แลว
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววาในขณะที่เขียนเรื่องจิตวิญญาณธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยในสมัยที่ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน เปนอธิการบดี ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อระดมสมอง
เกี่ยวกับจิตวิญญาณธรรมศาสตร ซึ่งผลสรุปจากการสัมมนาครั้งนั้นไดนํามาเขียนในลักษณะนี้ ซึ่งมีที่มาของเรื่อง
นี้ดวย
4. ประธานกลาววา ขอใหใชรปู แบบนี้ไปกอน
ประธานสภาขาราชการกลาววา มีความรูส ึกวาลักษณะของ มธ. นาจะมีเพียงสองประเด็น
เทานั้น เชน เรื่องความถูกตองและเปนธรรม สวน เรื่องการรักษาวินยั เปนกฎหมายอยูแลวไมจําเปนตองเปนจิต
วิญญาณธรรมศาสตร แตมีการนํามาเขียน เมื่ออธิการบดีเห็นวาควรใหใชไปกอน ก็จะขอใชรูปแบบนี้ไปกอน แต
หากตอไปยังไมเปนจิตวิญญาณธรรมศาสตรก็มาแกไขใหมได
5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรสอบถามวา ในเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่
3.2.6 เอกสารเพิ่มเติมหนา 2 ขอ 3.1 ยอหนาที่สอง ใชสําหรับกลุมตําแหนงวิชาการทีด่ ํารงตําแหนงบริหารใช
หรือไม ไมใชตําแหนงวิชาการ
ประธานกลาววา กรณีนี้ขอ มูลอาจผิดพลาดจะขอรับไปพิจารณา
6. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ทางคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดนํา
เรื่องนี้กลับไปหารือ และมีขอ เสนอคือ ตองการใหมกี ารทํา Workshop สําหรับผูทําหนาที่ประเมิน เพราะ
คอนขางที่จะสับสนและอาจจะมีความเห็นที่แตกตางกัน
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับประเด็นนี้ไปพิจารณา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา จะเหมือนกับกรณีการเลื่อนเงินเดือน เมื่อ
ไดแนวทางปฏิบัติเปนระเบียบเรียบรอยแลว ตองมีการซักซอมความเขาใจ จึงขอเชิญทุกคณะไวลว งหนา
7. ประธานสภาอาจารยกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่ดีที่จะมีการประเมินสมรรถนะ จากการที่
ประธานสภาขาราชการนําเรื่องนี้ไปหารือและนํากลับมาเสนอ ก.บ.ม. และอธิการบดีไดใหใชรูปแบบนี้ไปกอน

- 22 นั้นตนเองเห็นดวย เพราะเปนการยากที่จะเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ เพียงแตระหวางที่จะมีการใชเรื่องนี้ ควรมีแผน
ในเรื่องของการกําหนดตัววิธีการ ขณะนี้มหี ลักเกณฑแลวเพียงแตวิธีการประเมินมีขอที่นาเปนหวงอยูเรื่องหนึ่ง
คือ บางหลักเกณฑที่กําหนดมานั้นกวางมากและคอนขางที่จะ Subjective ทําใหบางครัผ้ ูประเมินงไมมีแนวทางที่
Objective ทําใหบางครั้งการประเมินสามารถทําไดตามที่ตองการ และจะทําใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผู
ประเมินและผูถูกประเมิน เพราะฉะนัน้ การดําเนินการในเรื่องที่ Subjective มาก ๆ เชน คํานิยามที่ระบุวา ความ
เปนธรรมศาสตร บางครั้งอาจจะตองหาแนวทางรวมกัน หรือในระหวางนี้อาจจะหาวิธีการประเมินที่ทําใหเรื่อง
นี้คานกันเล็กนอย เชน แทนที่จะเปนการประเมินจากผูบังคับบัญชาโดยตรง อาจจะใหบุคคลใดที่เกี่ยวของกับ
ความเปนธรรมศาสตรในหนวยงานนัน้ ๆ ของผูถูกประเมิน อาจจะประเมินโดยมีการประเมินเปนองคคณะ คือ
อาจจะมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปในการประเมินในเรื่องที่ Subjective ซึ่งอาจจะชวยไดในระดับหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องการอบรมวิธีการประเมินใหกบั คณะผูประเมินที่เกีย่ วของโดยรวม
ตามที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดเสนอ เห็นวาวิธีการประเมินเปนเรื่องสําคัญไมนอยกวา
หลักเกณฑ อาจจะตองออกระเบียบวาดวยวิธีการใหชดั เจนมากกวานี้ในอนาคต เพียงแตในขณะนีย้ ังแกไขไมได
และเมื่อตองใชก็ไมขัดของ เพียงแตตองการใหมีแผนในการกําหนดวิธกี าร มีการตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาเรื่องนี้ใหชดั เจน
8. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ขอ 7 ในบันทึกของสภาขาราชการ เรื่อง
องคประกอบของการประเมิน ที่ระบุวาขอใหบังคับใชเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย และขอไมใหมขี อยกเวน เมื่อ
พิจารณาแลวไมแนใจวา สุดทายจะเปนอยางไร เพราะจะกอใหเกิดเงื่อนไขใหม กรณีน้ฝี ายบริหารทรัพยากร
มนุษยจะสรุปเรื่องนี้อยางไร จะใหหนวยงานมีดุลพินิจหรือไมมี
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เขาใจในความหวงใยของประธานสภา
อาจารยในเรื่องเปนอัตวิสัยหรือไมเปนอัตวิสัย กรณีนเี้ ปนเพียงสัดสวนของ 30% ตองไมลืมวา 70% ยังใชเกณฑ
เดิมที่คณะ/หนวยงาน เคยใชอยูเดิม กรณีนี้เปนเพียง 30% และใน 30% ยังพยายามทีจ่ ะตัดทอนใหมีลักษณะเปน
รูปธรรมมากที่สุดเทาที่จะทําได เขาใจวาเรือ่ งสมรรถนะเปนความพยายามที่จะทําใหขอ มูลเชิงคุณภาพปรากฏ
เปนรูปธรรมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ขอโอกาสและขอเวลาใหทดลองใชไปกอน เรื่องนี้ไมใชเรือ่ งที่
มหาวิทยาลัยริเริ่มขึ้นและมหาวิทยาลัยคอนขางลาชา หนวยงานอื่นไดทําไปเรียบรอยแลว กรณีนเี้ ปนเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไมได ไมใชเรื่องทีร่ ิเริ่มทําเอง สวนที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามนั้น
สืบเนื่องมาจากขอสังเกตในขอ 7 ของบันทึกสรุปผลการหารือของประธานสภาขาราชการ กรณีนคี้ ือ สวนซึ่ง
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดเสนอวา รายละเอียดปลีกยอยหลายตอหลายเรื่อง คณะหรือหนวยงานอาจจะ
กําหนดเพิ่มเติมได แตทั้งนี้การไปกําหนดเพิ่มเติมจะตองเปนเรื่องซึ่งปรึกษาหารือเปนที่ยอมรับกัน และผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ สวนนี้ในขอ 7 ซึ่งประธานสภาขาราชการไดสรุปไว สามารถรับ
ได หากผานคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการประจําสถาบัน เพราะฉะนั้นก็ไมมีขอขัดแยง โดย
เกณฑทั่วไปก็จะยึดถือตามเดิมคือ 20% กับ 10% และภายในก็ไปจัดสรรอีกครั้งวา จะเปนจํานวนเทาใดก็เปนไป

- 23 ตามที่ไดนําเสนอในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2554 มีความเห็นที่เห็นชอบดวย
เปนสวนใหญหลังจากที่ไดมกี ารอภิปรายเรือ่ งตําแหนงบริหาร ตําแหนงวิชาการ เหลือเพียงแตตองการให
ขาราชการซึ่งรูสึกวาถูกกระทบจากรูปแบบวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น อธิการบดีจึงขอใหนํากลับมาปรึกษาหารืออีกครั้งหนึ่ง เพือ่ เปดโอกาสใหสภา
ขาราชการไดไปรับฟงความคิดเห็น จากการพิจารณาในหนังสือสรุปความเห็นของสภาขาราชการก็ยังไมเห็นวา
มีขอขัดแยงในเรื่องหลักการ มีเพียงประเด็นเรื่องนิยามความหมายหรือความเขาใจทีไ่ มตรงกันบางเรื่อง แตโดย
หลักแลว แมในขอ 7 ที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลวิตกกังวล หากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะ
เห็นวา สอดคลองกับสิ่งซึ่งฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดนําเสนอในการประชุมคราวที่แลว
9. ประธานสภาขาราชการกลาววา แนวทางการกําหนดองคประกอบสัดสวนและแบบประเมิน
ที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนประเด็นหลักที่ที่ประชุมสภาขาราชการเปนหวงมาก กรณีของ
สมรรถนะสามารถใชได แตองคประกอบในการประเมินไดสอบถามจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐหลาย
แหงใน ปขมท. ซึ่งมีหลักเกณฑที่แตกตางกันไป แตโดยรวมแลวการประเมินจะไมใหอํานาจแกผทู ี่เปนหัวหนา
งานเพียงคนเดียว จะใหประเมินในรูปขององคคณะ ในหนวยงานก็เปนองคคณะอยูแ ลว แตในระดับงาน จะตอง
มีองคคณะเชนเดียวกันคือ 1-2 คน ไมใชใหหวั หนางานคนเดียวเปนผูตัดสิน จึงมีการเสนอวา การประเมินควรจะ
เปนลักษณะขององคคณะ ประเด็นที่สองในเอกสารของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย หนา 2 ขอ 3.2 และ 3.3
เขียนไววา สมรรถนะหลัก 6% สมรรถนะประจําตําแหนง 6% สมรรถนะบริหาร 8% รวมเปน 20% แตจะเขียน
ไวเสมอวา 6% 6% 8% สามารถปรับได ขอใหหนวยงานพิจารณาวา มีความสมควรเพียงใด มีการหารือกัน
กําหนดใหเปนตัวเลขอื่น ๆ ได ซึ่งประเด็นนี้ไดเสนอวา ไมตองการใหมีคําคํานี้อยู เพราะหากจะกําหนด
สมรรถนะหลัก 6% ก็ใหเปน 6% สมรรถนะประจําตําแหนง 6% สมรรถนะบริหาร 8% ก็ใหคงไวตามนี้ ไมควร
ใหหนวยงานไปแกไขใหม เพราะเมื่อแกไขใหมแลวจะมีเงื่อนไขใหม และจะมีความไมเปนธรรมเกิดขึ้นได กรณี
คือความหมายของคําวา “หรือตามที่หนวยงานเห็นสมควรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน” ประเด็นที่สามคือ เรื่องการประเมินมีบางประเด็นที่ยังไมชดั เจนในกรณี 10% กลาวคือ สมรรถนะ
ประจําตําแหนงคือ 20% สวนอีก 10% คือ สมรรถนะอื่น ๆ ซึ่งตองนํามาประเมินในการใหคะแนนดวย ในสวนนี้
จะเปนเรื่องของการขาด ลา สาย และคุณสมบัติเรื่องความทุมเทในการทํางาน ซึ่งเห็นดวยในประเด็นนี้ แต
ประเด็นเรื่องการมาสาย เปนประเด็นหลักซึ่งทราบขอมูลอยางไมเปนทางการวา ผูอาํ นวยการกองใน
สํานักงานอธิการบดีไมตองสแกนบัตร หรือสแกนนิว้ มือ ซึ่งทําใหไมมกี ารมาสาย แตขาราชการอื่น ๆ จะตอง
สาย ซึ่งหากสแกนบัตร 1-2 วัน ก็จะไมเปนปญหา แตหากสายเกิน 23 วันก็จะไมไดเลื่อนเงินเดือน กรณีนี้สภา
ขาราชการไดเสนอวา ขอใหปฏิบัติเหมือนกันไดหรือไม ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดีทง้ั หมด ตอง
ปฏิบัติตามเกณฑนี้เหมือนกัน สวนจะใหมขี อยกเวนอยางไรก็ใหเปนเรือ่ งในทางปฏิบัติ นอกจากนีย้ ังมีประเด็น
เรื่องการปฏิบัติงานของขาราชการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน ไปปฏิบัติงานในสภา
ขาราชการโดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นมีภาระงานมาก แตการเลื่อนเงินเดือน คณะไมไดนํา

- 24 ผลงานที่ปฏิบัติงานในสภาขาราชการไปคิดเปนคะแนนให กรณีนี้ขอใหนําไปคิดเปนคะแนนไดหรือไม
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องปลีกยอยในองคประกอบการประเมิน
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เรือ่ งนี้เสนอที่ประชุมเพราะไดถูก
กําหนดใหทํา คณะกรรมการที่พัฒนาเรื่องสมรรถนะ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยที่นาํ เรื่องนี้เสนอเปนแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใชใหทันการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ไมไดมีการคิดขึ้นมาเองและพยายามที่จะให
กระทบนอยทีส่ ุด จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสมรรถนะและผลสืบเนื่องจากการใชสมรรถนะมารวม
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน เรื่องอื่นพยายามจะไมไปเกีย่ วของ เชน เรื่อง 10% ที่ประธานสภาขาราชกลาววา มี
คนเปนหวงกันมาก ขอแจงวาเรื่อง 10% นั้นคือ องคประกอบอื่น ๆ ทีไ่ มใชเรื่องสมรรถนะ โดยปกติการขาด ลา
สาย ปวย ทุกหนวยงานจะนํามาคิดทั้งหมด สวนในรายละเอียดการสแกนบัตรหรือสแกนนิว้ มือตองไปพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่เสนอคือ เปน Minimum เพื่อใหสามารถใชไดทัน หากไดแนวทางหรือไดขอสรุปยุติลาชาไป
เทาใด จะมีอีกปญหาหนึ่งตามมาคือ เปนการชอบธรรมหรือไมที่นํากติกาที่เพิ่งจะกําหนดและยังไมไดตกลงกัน
มาให ซึ่งจะมีการเริ่มนับผลงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป หนวยงานอืน่ มีการใชกันแลวเรื่องการ
เปลี่ยนระบบแทง เรื่องสมรรถนะ มธ. เริ่มใชแลว ขณะนี้ไดเริ่มลาชากวาหนวยงานอืน่ และสิ่งซึ่งฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเสนอไมไดเสนอมาก ไมไดคิดขึ้นเอง และพยายามทําในกรอบใหมผี ลกระทบจํากัดที่สุด และ
เชื่อวายังมีอกี เรื่องหนึ่งที่คางอยูคือ การกําหนดระดับของสมรรถนะในแตละกลุมตําแหนง ในการประชุมครั้งที่
8/2554 ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวา เห็นควรมอบใหคณะกรรมการชุดเดิมไปศึกษาและพิจารณารายละเอียด
และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป และหากเสร็จจากขั้นตอนตรงนั้น จึงจะถือวา มีแนวทาง
ครบถวนเรียบรอย บุคลากรทั้งหลายที่จะตองไดรับการประเมินก็จะทราบวา ตนเองจะถูกกระทบหรือไมถูก
กระทบอยางไร แตทั้งหมดเปนเพียง 30% สวน 70% ยังเปนเรื่องที่หนวยงาน/คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง เคยใชอยู
กรณีนี้เปนเพียง 30% ที่เปนเรื่องใหม
ประธานกลาววา ประเด็นเรื่องการประเมิน ตองการใหประเมินเปนกลุมคน กรณีนตี้ าม
ระเบียบก็ประเมินเปนกลุมคนอยูแลว แตไมสามารถหลีกเลี่ยงไดวา หัวหนางานตองประเมินผูใตบงั คับบัญชา
ของตนเอง หากไมใหหวั หนางานประเมิน คงไมใชระบบประเมิน อยางนอยที่สุดหัวหนางาน ผูอํานวยการกอง
ตองประเมินผูใ ตบังคับบัญชาของตนเองได แตประเมินแลวไมเปนทีส่ ิ้นสุดเพราะตองมีระบบกรรมการประเมิน
ซึ่งทุกหนวยงานทําเชนนี้ ประเด็นที่สอง เรื่อง การแบงสัดสวน 6%
6% และ 8% เขาใจวาในระดับคณะ คงไมไดทําเปนรายบุคคลวา บุคคลใดกําหนดเปอรเซ็นตเทาใด เกณฑจะเปน
เกณฑทั่วไปของแตละคณะ ซึ่งอาจจะแตกตางกันก็ได คณะบางคณะอาจจะตองการเปลี่ยนจาก 6% เปน 5%
กรณีนี้ตองใหดุลพินิจกับคณบดีหรือผูบริหารคณะดวย ซึ่งทั้งคณะระบบนาจะไปในทิศทางเดียวกัน สวน
รายละเอียดอีกสองขอที่ประธานสภาขาราชการสอบถาม เชน เรื่องไมสแกนบัตร เรื่องภาระงานของสภา
ขาราชการ ขอใหไปพิจารณาตางหาก
10. ประธานสภาขาราชการกลาววา เมื่อทําการประเมินจะตองคํานึงถึงองคประกอบอื่น ๆ 10%

- 25 ซึ่ง 10% พิจารณาในรายละเอียดแลวไมมขี อขัดของใด แตควรจะคํานึงถึงเรื่องการขาด ลา สาย โดยมีการกําหนด
ไวในแบบประเมิน และมีขอ ติดใจในเรื่องของการมาสายเรื่องเดียวเทานั้นที่ยังเปนประเด็นอยู แตหากเรื่องการ
มาสายมีการทํามานานแลว จะสแกนบัตรหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่งก็ไมติดใจ แตหากจะทําใหเปนจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร เปนความมุงมัน่ ของธรรมศาสตรตองปฏิบัติใหเหมือนกัน
ประธานกลาววา ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา
11. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ในสวนขององคประกอบอื่น ๆ เขาใจวาหากเขียนเชนนี้
คงจะหมายความวา ใหทางคณะไปกําหนดเรื่องใหมีการขาด ลา สาย ไดเทาใด และใหมีอัตราสวนอยูใ นกรอบ
10%
ประธานกลาววา เขาใจวา ไมใช การขาด ลา สาย เปนไปตามกรอบทั่วไปวา ขาดไดเทาใด
ลาไดเทาใด แตที่เขียนเพิ่มเมื่อคราวที่แลวไดกลาววา คณะอาจจะไมพิจารณาจากการขาด ลา สาย เทานั้น
สามารถพิจารณาจากปจจัยอืน่ ดวยใน 10% อาจจะมีการไปเพิ่ม แตไมเฉพาะเรื่องขาด ลา สาย เปนเรื่อง
อื่น ๆ อีก
12. นางสาวจารุณี มุมบานเซา กลาววา ในวันที่ 1 เมษายน 2555 เกณฑนี้จะถูกนําไปใชกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยดวยหรือไม เคยพบกรณีที่รับเขามาในตําแหนงหนึ่งและไดรับมอบหมายงานอีกตําแหนง
หนึ่ง เนื่องจากตามโครงสรางและจํานวนบุคลากรที่อาจจะไมเพียงพอ จึงทําใหตองเกลี่ยงาน กรณีเชนนี้การนํา
จะประเมินจากสมรรถนะของตําแหนง หรือสมรรถนะในงานที่ทํา
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา โดยขอเท็จจริงไมนาจะใหทํางานที่ไมตรงกับ
ตําแหนง เชน รับเขามาเปนนักวิชาการเงินและบัญชีก็ตอ งทํางานดานการเงินและบัญชี แตที่กลาวคงจะ
หมายความถึง กรณีของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป อาจจะมีประเด็นเพราะเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปเปน
ตําแหนงทีก่ วางมาก อาจจะทํางานใดก็ได หากใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปไปทํางานดานการเงินดวย หรือดาน
พัสดุ หรือดานงบประมาณ อาจจะตองนําสมรรถนะของนักวิชาการเงินและบัญชีไปประเมินดวยวา ประมาณกี่
เปอรเซ็นต ซึ่งคิดโดยผูบังคับบัญชาวา เนือ้ งานเทานี้จะคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของสมรรถนะตัวใด เทาใด
รายละเอียดเหลานี้หลังจากทีส่ มรรถนะผานแลว จะมีการชี้แจงใหหนวยงานทราบถึงการนําสมรรถนะนี้ไปใช
รวมทั้งเรื่องการประเมินดวย
13. ประธานกลาววา กรณีทสี่ อบถาม ถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัย แตตองตอบใน
ลักษณะของขาราชการดวย เปนไปไดที่ขาราชการคนหนึ่งบรรจุตําแหนงนักประชาสัมพันธ แตทาํ งานไมมี
ประสิทธิภาพ จึงใหไปทํางานธุรการ คําถามคือ จะใหประเมินในตําแหนงธุรการ หรือตําแหนงประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา กลาวกันตรง ๆ หากทํางานไมไดคงตองใหออก
โดยไมตอสัญญาจาง กรณีทหี่ นวยงานเล็กและมีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปอยู 1 ตําแหนง อาจจะมีความจําเปนที่
ตองใชบุคลากรครอบคลุมหลาย ๆ งาน อาจจะตองมอบหมายสมรรถนะหลาย ๆ ตัวใหดแู ล ซึ่งผูบังคับบัญชาจะ
เปนผูที่ทราบดีที่สุดวา จะใหสมรรถนะตัวใด กี่เปอรเซ็นต

- 26 14. ประธานกลาววา หากตอบคําถามแบบที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตอบคือ ตองประเมินใน
ตําแหนงที่บรรจุ ไมไดประเมินในตําแหนงที่ทํางาน
15. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ประเด็นแรกเอกสารประกอบการประชุมคงจะ
ผิดพลาดในหนา 2 ขอ 3.1 ที่เขียนวา สําหรับกลุมตําแหนงวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ นาจะเปนผูที่ดํารง
ตําแหนงบริหาร ประเด็นทีส่ องเรื่อง แบบประเมิน ซึ่งยังไมเคยเห็นแบบประเมินของ สกอ. และไมแนใจวาจะใช
กันไดหรือไม เพราะสิ่งที่กําหนดกับ สกอ. กําหนด อาจจะไมเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ หากจะใหคณะทําเอง
ขอใหสงขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะใหคณะดวย เพื่อที่จะไดไมตองจัดทําใหม แตหากฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
จัดทําใหก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก ประเด็นที่สามเรื่องการประเมินสมรรถนะดานการบริหาร สําหรับผูที่ดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน เชน คณบดี หัวหนาศูนย ผูอํานวยการสํานัก อธิการบดีจะเปนผูประเมินเองหรือไม
เพราะจะตองมีการประเมินคณบดีดว ยในสมรรถนะดานนี้ และหากประเมินเชนนั้นจะใหคณะทําอยางไร หรือ
จะใหมหาวิทยาลัยประเมินและสงใหคณะ
ประธานกลาววา อธิการบดีไมตองการที่จะประเมิน แตจากการที่วางระบบไว อธิการบดี
ตองเปนผูประเมิน
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ตองไมลืมวาในสวนนีเ้ ปนเพียง 30% ยัง
มีเรื่องที่เปนสัมฤทธิผลของงาน 70% หาก 70% อธิการบดีไมไปยุง กับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ก็เห็น
วาในสวนของ 30% ก็ไมนาที่จะเขาไปยุง เพราะตองพิจารณาในลักษณะเดียวกันวา ปกติเมื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการคณบดีก็ถูกพิจารณาภายในคณะอยูแลวในสวนของ 70% หาก 30% ตองแยกออกมาทําอีกระบบ
หนึ่งไมแนใจวาในทางปฏิบตั ิจะทําไดครบถวนหรือไม
16. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ประเด็นที่อธิการบดีตอบคําถามวา
หากบรรจุตําแหนงหนึ่งและถูกใหไปทํางานอีกตําแหนงหนึ่ง ทายที่สุดจะไปประเมินตามตําแหนงเดิม ซึ่งจะมี
ขอยุติเชนนีใ้ ชหรือไม เพราะไมเห็นดวย เนือ่ งจากตองประเมินตามภาระงานที่ทํา หากถือตามที่ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีกลาว ก็จะเหมือนกับเปนการบิดเบือน เพราะไมไดทาํ งานตามตําแหนงที่บรรจุ แตไปทําอีก
ตําแหนงหนึ่ง เหมือนกับเปนการคิดขึ้นมาเอง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวจะมีการกําหนดลักษณะของ
ตําแหนงอยูแลว เพราะฉะนัน้ การรับเขามานาจะตรงกับลักษณะของตําแหนง เชน ตําแหนงนักวิเคราะห
นักวิชาการการเงิน แตมีตําแหนงหนึ่งที่อาจจะเปนไปไดคือ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพราะตําแหนง
กําหนดลักษณะไวกวางมาก อาจจะรับผูท่จี บบัญชี หรือจบกฎหมายก็ได เปนไปไดวา เมื่อรับเขามาแลว
หนวยงานขาดแคลนบุคลากร อาจจะใหไปชวยทํางานดานงบประมาณ หรือจัดซื้อจัดจาง ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปจะมีสมรรถนะของตําแหนงอยูแ ลว แตอาจจะใหนําสมรรถนะในตําแหนงงาน เพราะ 70% ที่
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาวคือ ภาระงานของตําแหนง ซึ่งตองกําหนดภาระงานวาใหไปทํา
ดานงบประมาณ และเรื่องบริหารทั่วไปดวย จึงตองนําสมรรถนะสองตัวไปประเมิน ทั้งดานบริหารทั่วไป และ

- 27 งบประมาณคือ ดานการเงินและบัญชี เพราะสมรรถนะจะเปนตัวหนึ่งที่ไวใชในกรณีที่รับสมัครบุคคลเขามาวา
บุคคลนั้นมีสมรรถนะเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นหรือไม ในอนาคต หากประเมินสมรรถนะไปเรื่อย ๆ และ
การคัดเลือกคนก็จะตองนําตัวสมรรถนะไปเปนเกณฑในการคัดเลือกคนมาทํางาน
ประธานกลาววา โดยหลักจะเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาวคือ บรรจุ
เขามาตําแหนงใดก็ตาม ตองใหทํางานในตําแหนงนั้น จะใหทํางานในตําแหนงอืน่ ไมได แตระบบเชนนี้หากทํา
ตามที่กําหนดเชนนี้ คนธรรมศาสตรหลายรอยคนที่เปนอยูในปจจุบัน อาจจะทํางานไมตรง หากถูกประเมินแบบ
เขมงวดก็จะมีปญหามาก เห็นวาหลักที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาวนาจะถูกตอง คือ เขามาในตําแหนง
ใด นาจะทํางานในตําแหนงนั้น หากทําไมไดก็ตองใหออกไป แตปจ จุบนั ก็มีการประนีประนอมวา หากทํา
ตําแหนงนี้ไมไดใหไปชวยตําแหนงอืน่ ประเด็นที่สอง ปฏิบัติงานในตําแหนงที่บรรจุก็จริงอยู แตหนวยงานขาด
แคลนอีกตําแหนงหนึ่ง จึงมอบหมายงานใหไปทําในตําแหนงที่ขาดแคลน ทั้งที่ไมตองการทํางานในตําแหนง
ดังกลาว ซึ่งกรณีนี้มีทั้งสองลักษณะ ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับประเด็นนี้ไป
พิจารณา
17. นางสาวจารุณี มุมบานเซา กลาววา ประเด็นทีเ่ สนอขึ้นมานั้น ไดพบดวยตัวเองคือ จากการ
ที่ไดเปนผูแทน ก.บ.ม. และตองไปเปนคณะกรรมการประเมิน Trainnee ไดพบในหลายหนวยงานซึ่งเขาใจวา
ดวยโครงสรางและอัตรากําลังที่มีจํานวนจํากัด ดังนั้น หากมีกรณีที่สัญญาจางระบุตาํ แหนงหนึ่ง แตในชวง
ระยะเวลาที่ตอ งทําการประเมินคณะมอบหมายงานทีไ่ มตรงกับหนาที่ ตองการใหมหาวิทยาลัยใชสมรรถนะใน
ตําแหนงงานทีม่ อบหมายใหทําในชวงระยะเวลาการประเมินมาใชสําหรับประเมิน
ประธานกลาววา ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับเรื่องนี้ไป
พิจารณา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลเห็นดวยกับแนวทางนี้หรือไม
18. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เห็นดวยกับแนวทางนี้
19. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ทางคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็มี
ผูที่ทํางานไมตรงกับตําแหนง 2-3 คน และสามารถทําไดดมี าก หากเปนเชนนี้สามารถปรับตําแหนงไดหรือไม
ประธานกลาววา สามารถทําได หลักคือ ตองปรับตําแหนงให ไมควรใหทํางานในตําแหนง
เดิม แตหากใชตําแหนงเดิมจะมีปญหาวา จะประเมินอยางไร ซึ่งปญหานี้จะตามมา ขอมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรบั เรื่องนี้ไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการกําหนดสมรรถนะสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. เห็นชอบการกําหนดองคประกอบ สัดสวน และแบบประเมินที่ใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
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4. มอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไปศึกษาและ
พิจารณารายละเอียดเกีย่ วกับการกําหนดระดับของสมรรถนะในแตละกลุมตําแหนง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุข
โลก (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะสาธารณสุข
ศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะ/
สาขาวิชาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนกอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหลักสูตรที่มีระยะเวลาครบ
กําหนด 5 ปแลวตองพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และตองจัดทํารายละเอียดหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และฝายวิชาการไดเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงใหมของคณะ/หนวยงาน
ตาง ๆ ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนระยะ ๆ นัน้
ฝายวิชาการขอนําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตรสุขภาพฉบับปรับปรุงใหม
ในครั้งนี้จํานวน 1 หลักสูตร โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปก ารศึกษา 2554 เปนตนไปคือ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะสาธารณสุขศาสตร โดยขอ
เสนอขอมูลสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงและความเห็น ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรครั้งแรก ในปการศึกษา 2551 เปนหลักสูตรแบบเต็มเวลาในระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนในวันเวลาราชการ มีการรับนักศึกษาและใหทุนสําหรับนักศึกษาตางชาติ จนกระทั่งปจจุบันจึงได
ขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบนั
2. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
2.1 ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาจากระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนระบบไตรภาค โดย 1 ป
การศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
และไมเกิน 14 สัปดาห
2.2 ปรับเปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรจาก 42 หนวยกิตเปน 45 หนวยกิต มีการปรับลดหนวยกิตวิชาบังคับทางสาธารณสุขโลกจาก
12 หนวยกิตเปน 10 หนวยกิต และเพิ่มหนวยกิตวิชาเลือก รวมทั้งวิทยานิพนธ เพื่อใหสอดคลองกับการจัด
หลักสูตรในระบบไตรภาค
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ละไมเกิน 12 หนวยกิตเปน 15 หนวยกิต เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน 1 ปการศึกษา
โดยคณะสาธารณสุขศาสตรไดชี้แจงเหตุผลและความจําเปน ดังนี้
2.3.1 เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรนานาชาติ และเปนหลักสูตรแบบเต็มเวลา
จึงควรจะเปดโอกาสใหนกั ศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชาไดถึง 15 หนวยกิต เพื่อนักศึกษาจะไดมีเวลา
ในการศึกษาอยางเต็มที่
2.3.2 นักศึกษาที่เขามาศึกษาสวนใหญ เปนผูที่ไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงาน
ซึ่งมักจะใหทนุ การศึกษาเปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา
2.3.3 หลักสูตรดานสาธารณสุขศาสตรในประเทศอืน่ ๆ ทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป
หรือในสหรัฐอเมริกา สวนใหญจะจัดหลักสูตรใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลา 1 ป
เทานั้น ดังนั้นการปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรใหม จะสงผลใหหลักสูตรของ มธ. สามารถแขงขันกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ข. ความเห็น ฝายวิชาการพิจารณาแลวมีความเห็นวา การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวโดยสวนใหญเปนไป
ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดโครงสราง องคประกอบ และจํานวน
หนวยกิตตาง ๆ เปนไปตามหลักการ/หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ยกเวนแผนการศึกษาของหลักสูตร เนื่องจากตาม
ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 4 ขอ 12.4 (1) กําหนดไววา ในกรณีที่เปน
การศึกษาตามระบบไตรภาค นักศึกษาหลักสูตรแบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาปกติตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา
และ/หรือวิทยานิพนธไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิต ยกเวนภาคการศึกษาที่ตองลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการรับปริญญาและขอกําหนดหลักสูตร ใหลงทะเบียน
ศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธไมเกิน 15 หนวยกิต โดยมิไดมกี ารกําหนดขอยกเวนเรื่องอื่นเอาไวเปนกรณี
พิเศษ แตเนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร มีนโยบายจะจัดหลักสูตรนี้ใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได
ภายในระยะเวลา 1 ป (3 ภาคการศึกษา) จึงจัดแผนการศึกษาของหลักสูตรใหนกั ศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชา
ภาคการศึกษาละ 15 หนวยกิต ทุกภาคการศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่ไมสอดคลองกับขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นนีด้ วย
ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยเห็นควรใหคณะสาธารณสุขศาสตรจัดแผนการศึกษาของหลักสูตรที่
ไมสอดคลองกับขอบังคับฯ ไดเปนกรณีพิเศษ ก็ควรพิจารณาอนุมัติในหลักการใหมคี วามชัดเจน และอาจจะทํา
ใหคณะอื่น ๆ ที่มีการจัดหลักสูตรนานาชาติลกั ษณะเชนเดียวกับหลักสูตรนี้ ขออนุมัติเปนกรณีพิเศษไดเชนกัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้

- 30 1. ประธานกลาววา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรนานาชาติทไี่ มใชหลักสูตรไทย เดิมจะเรียนปครึ่ง
หรือสองป ซึ่งไมสามารถ Complete กับหลักสูตรตางประเทศได ทางคณะสาธารณสุขศาสตรจะขอใหจดั
หลักสูตรใหเสร็จภายในหนึ่งป โดยเปนหลักสูตรนานาชาติแท ๆ ที่มีชาวตางชาติมาเรียนเปนสวนใหญ ไมใช
คนไทย และมีอาจารยชาวตางชาติเปนผูสอน กรณีสําคัญคือ ตองไปแกไขขอบังคับฯ ซึ่งเดิมใหเรียน 12 วิชาตอ
ภาคการศึกษา เปน 15 วิชาตอภาคการศึกษา และปรับเปลี่ยนจากเดิมสองภาคการศึกษาเปนสามภาคการศึกษา
เห็นวา เปนความคิดริเริ่มที่ดีเพราะหากหลักสูตรตางประเทศเปนหลักสูตรหนึ่งป และหลักสูตรในประเทศไทย
ที่เปนหลักสูตรนานาชาติใชเวลาสองปหรือหนึ่งปครึ่ง ไมมีทางที่นักศึกษาตางชาติจะมาเรียนเพราะจะไปเรียน
ในตางประเทศมากกวา
2. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา มีคาํ อธิบายรายวิชาที่พาดพิงกับวิชาสังคม
วิทยาในเอกสารประกอบการประชุมหนา 19 วิชา สล.632 สิทธิมนุษยชนกับการสาธารณสุข เมื่อพิจารณา
คําอธิบายรายวิชาแลวเห็นวา คําอธิบายรายวิชานี้เนนหนักทางดานสิทธิมนุษยชน แตไมคอยมีเรือ่ งเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา จากชื่อวิชาที่มีคําวาการสาธารณสุข แต
คําอธิบายรายวิชาจะไมมีคํานี้
ประธานกลาววา กรณีนพี้ จิ ารณาแลวนาจะเปนความจริง ขอมอบหมายใหคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรรับไปปรับแก
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการแปลจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย เพราะพิจารณาจากเรื่องสิทธิของสตรี พิจารณาในมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพ
ประธานกลาววา กรณีนี้ถกู ตองแตไมไดเขียนไวในหลักสูตร
4. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา วิชา สล.631 พิจารณาแลวยังไมคอ ยเขาใจ
บรรทัดที่สองและสามในขอความ “รวมทั้งลักษณะระดับของกลุมประชากร” ซึ่งไมเขาใจในสวนนี้ อาจจะ
แกไขวา “รวมทั้งลักษณะประชากร” ไดหรือไม ซึ่งจะเขาใจมากกวา
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรรับไปพิจารณา และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยประสานกับคณะสาธารณสุขศาสตรและคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรสอบถามวา กรณีที่เปนหลักสูตรนานาชาติตองมีสัดสวนหรือไมวา
เปนนักศึกษาตางประเทศกี่เปอรเซ็นต หรือตองเปน 100%
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรตอบวา เปนนักศึกษาตางชาติ 100% และมีอาจารยชาว
ตางประเทศประมาณ 80%
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีเชนนี้มหาวิทยาลัยจะไดประโยชนหรือไม เพราะ
นาจะใหนักศึกษาไทยไดเรียนรวมกับนักศึกษาชาวตางประเทศดวย

- 31 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ไมไดปดกัน้ เพราะมีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่
นักศึกษาไทยจะมาศึกษาในหลักสูตรนี้มากกวาหลักสูตรนานาชาติ เนือ่ งจากหลักสูตรนานาชาติเปนหลักสูตร
เต็มเวลา และกลุมเปาหมายที่จะเรียนปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตรมีงานทําอยูแลว ไมสามารถที่จะลางาน
เพื่อมาเรียนเต็มเวลาได จึงมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยซึ่งจะเรียนในวันเสาร-อาทิตย
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรรับขอสังเกตของคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตรไปพิจารณา หลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาไทยก็จะมีคําถามเชนเดียวกับที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
สอบถามคือ หลักสูตรนี้จัดทําเพื่อคนไทยหรือชาวตางชาติ หากสรางเพือ่ คนตางชาติกจ็ ะมีปญหามาก ขอใหรับ
ขอสังเกตไปพิจารณาวา ควรมีนักศึกษาไทยในหลักสูตรนี้ดวย หลักสูตรแตละหลักสูตรจะไปกําหนด
ไมไดวา ใหคนไทยเรียนหลักสูตรนี้และใหชาวตางชาติเรียนหลักสูตรนี้ ซึ่งตองมีการผสมผสานกัน
7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หลักสูตรนี้ใชสถานที่และอาจารยของ มธ. ฉะนั้น
นักศึกษาไทยและอาจารยควรไดรับประโยชนเชนนี้ดว ย หลักสูตรนี้คอนขางที่จะเปนหลักสูตรพิเศษเพราะเปน
โครงการ International จริง ๆ โดยที่ไมมีคนไทยเลย ประเด็นที่สอง ดวยระยะเวลาที่สั้นขนาดนี้ตองระวังวา
อาจจะเปนตนแบบ หากคณะอื่น ๆ ตองการมีหลักสูตรเชนนี้ คือ มีระยะเวลาที่ลดจากสองปเหลือหนึ่งปครึ่ง
หรือหนึ่งป ตองทําความเขาใจวา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่พิเศษจริง ๆ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา หลักสูตรในประเทศไทยที่มลี ักษณะเชนนีจ้ ะใชเวลา
ศึกษาหนึ่งป มีเพียง มธ. เทานั้นที่ใชเวลามากกวาหนึ่งป หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลใชเวลา
ศึกษาหนึ่งป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ใชเวลาหนึ่งปสําหรับหลักสูตรนานาชาติ มีเพียง มธ. เทานั้นที่ใชเวลา
มากกวาหนึ่งป หากเปนเรื่องของการแขงขัน มธ. จะสูไมไดเพราะนักศึกษาตางประเทศจะมีเวลาเพียงหนึ่งป
สําหรับการศึกษา
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะขอจํากัดวงเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ หากเปนหลักสูตร
ภาษาไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตองมีการหารือกันคอนขางมากหากตองการลดระยะเวลา
8. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เมื่อกําหนดวาเปนภายในหนึง่ ป
การใชแผน ก. ในหลักสูตรนีจ้ ะเปนไปไมได เพราะหากรอตีพิมพในหนึง่ ปก็ไมสามารถตีพิมพได โดย
ขอเท็จจริงแลว หลักสูตรนี้คอื แผน ข. ใชหรือไม
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงแลว หลักสูตรของ มธ. และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถที่จะมีวิทยานิพนธและสามารถจบการศึกษาไดภายในหนึ่งป และหนึ่งปที่
กําหนดไวคือ สามารถที่จะจบการศึกษาได และสามารถที่จะไมจบการศึกษาภายในหนึ่งปได โดยกลับไปที่
ประเทศของตัวเองและหากยังตีพิมพไมเสร็จ ยังไมอนุมตั ิจบการศึกษา ก็สามารถกลับไปทํางานได
ซึ่งเปนการให Option ไว หลักสูตรที่เปนหลักสูตรปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร ทั่วโลกเปน Professional
Degree และหลักสูตรในประเทศตาง ๆ จะไมมีวิทยานิพนธ กรณีนใี้ หทางเลือกที่แตกตางจากประเทศตาง ๆ ที่มี
หลักสูตรในลักษณะเดียวกัน

- 32 9. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยสอบถามวา หากมีเฉพาะนักศึกษาชาวตางชาติ
และเปน Nativespeaker มีขอบังคับในการรับเขาวา ตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตองการทราบขอมูลวา ในทาง
ปฏิบัตินั้น Nativespeaker จะมีการยกเวนเลยใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนตี้ อ งใหฝายวิชาการรับไปพิจารณา คงจะสอบถามจากทางคณะ
สาธารณสุขศาสตรไมได
10. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ตองการสอบถามขอมูลในเบื้องตนวา
ตั้งแตเปดหลักสูตรในป 2551 มีการปฏิบัติอยางไรกับนักศึกษาตางชาติในกรณีที่เปน Nativespeaker เพราะเห็น
วาไมนาจะตองสอบภาษาอังกฤษ เพราะเปน Nativespeaker อยูแลว
ประธานกลาววา กรณีนมี้ ีหลายประเทศ บางคนไมไดจบจากประเทศอังกฤษหรือประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษโดยตรง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวที่ระบุวา นานาชาตินนั้ ไมใช
นานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก หลักสูตรนี้คือ หลักสูตรนานาชาติที่มีภูมิภาคเอเชียที่มาเรียน ซึ่งภาษา
หลักไมใชภาษาอังกฤษ เชน ประเทศพมา หรือประเทศเนปาล และประเทศแอฟริกา ที่ศึกษาอยูขณะนี้
11. ประธานถามวา กรณีนี้ตอ งสอบภาษาอังกฤษหรือไม
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ตอบวาทุกคนตองผานภาษาอังกฤษในระดับคะแนน
TOEFL ที่ 550 คะแนน
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา แมจะเปน Nativespeaker ก็ตอ งสอบ เพราะนักศึกษา
ไทยก็ยังตองสอบภาษาไทยในเรื่องของการเขียนภาษาไทย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สาธารณสุขโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะสาธารณสุขศาสตร และเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2554 – 15 เมษายน 2554 จํานวน 177 ขาว แยกสัดสวนไดดงั นี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
53%
2. ขาวการศึกษา
16%
3. บทความ/สกูปขาว
8%
4. ภาพขาว
11%

- 33 5. ขาวรับสมัครงาน
5%
6. ขาวการเมือง
6%
7. ขาวกีฬา
1%
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายใน
ขอรายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553 ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 42 หนวยงาน ประกอบดวย
1.1 กลุมหนวยงานที่ถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน
24 หนวยงาน นําสงงบการเงินครบถวนแลวทั้ง 24 หนวยงาน
1.2 กลุมหนวยงานที่มีระเบียบกําหนดเปนการเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 18 หนวยงาน
(1) หนวยงานที่ครบกําหนดการนําสงงบการเงิน
ก. นําสงภายใน 60 วัน จํานวน 10 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว จํานวน 8 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 2 หนวยงาน
ข. นําสงภายใน 90 วัน จํานวน 7 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว จํานวน 5 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 2 หนวยงาน
(2) หนวยงานที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาตามงวดบัญชี
- หนวยงานที่ยังไมสิ้นงวดบัญชีตามปการศึกษา จํานวน 1 หนวยงาน
2. งบการเงินโครงการบริการการศึกษา หนวยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ มธ.วาดวยโครงการ
บริการสังคมของหนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (นําสงภายใน 60 วัน) จํานวนทัง้ สิ้น 13 หนวยงาน
รวม 62 โครงการ
- นําสงงบการเงินแลว จํานวน 61 โครงการ
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 1 โครงการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 34 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไมมีเรื่องพิจารณาในระเบียบวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
U

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

