มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
---------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2554
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554
โดยการประชุมร่ วมผ่านจอภาพระบบ Teleconference
ท่าพระจันทร์ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์รังสิ ต
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาปาง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ รักษาราชการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิ โรดม
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสี ยงสุ ข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย์ สายทอง อมรวิเชษฐ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
21. อาจารย์ ทันตแพทย์ ยุวบูรณ์ จันทร์ แจ่มจรู ญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

-223. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24. อาจารย์ สุ ธิดา
กัลยาณรุ จ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
26. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
27. อาจารย์ ดร.อนุชา
ทีรคานนท์
ผูอ้ านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย์ สุ รัสวดี หุ่นพยนต์
ผูอ้ านวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางสาวแจ่มจันทร์
นพบุตรกานต์ แทนผูอ้ านวยการสานักหอสมุด
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สาราญเวทย์ แทนผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
31. นางดวงรัตน์
เอนกเวียง
แทนผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประวิทย์ เรื องไรรัตนโรจน์ แทนผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
33. อาจารย์ นายแพทย์ ฉัตรนริ นทร์ เมธีกุล
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย์ ศรี ปทุม นุ่มอุรา
แทนผูอ้ านวยการสถาบันภาษา
35. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์
แทนผูอ้ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36. นายณรงค์
เมืองโสภา
แทนผูอ้ านวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
37. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
38. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล ผูอ้ านวยการสานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะ
วิสาหกิจ
39. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรี ชานนท์ ประธานสภาอาจารย์
40. นายสุ รชัย
เชื้อคาเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
41. อาจารย์ ดร.ปาริ ยา
ณ นคร
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
42. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การและธุรการ (สาย ข.)
43. นางสาวจารุ ณี
มุมบ้านเซ่า
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
44. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
45. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาพล

ชัยสมภพ
เอื้อรักสกุล
เวสสะโกศล
รุ จิวชิ ชญ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
รักษาราชการในตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักเสริ มศึกษาและ
บริ การสังคม

-35. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
6. อาจารย์ ดร.ธเนศ
เมฆจาเริ ญ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
8. นางอุบล
แป๊ ะยิม้ ล่อง

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ง มธ.
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูอ้ านวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ (สาย ค.)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
4. นางสาวศิริพร
อัญญณรงค์กุล
5. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิ ต
6. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์
7. นางสุ พิน
หิรัณยะวสิ ต
8. นางสุ กญั ญา
กรุ ดเงิน
9. นายวรพจน์
เนื่องอนงค์กุล
10. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข์
11. นางสาวมยุลี
สุ ดสระ
12. นายอดิศร
เพชรคุม้
13. นายภูมินาถ
สวัสดี

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์พทั ยา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
หัวหน้างานอัตรากาลัง
หัวหน้างานบริ หารสานักงานและสวัสดิการ
หัวหน้างานประชุม
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์ จานวน
8 คณะ 2 วิทยาลัย และ 2 สถาบัน มีการเสนอความเห็นว่าในปี 2554 ต้องการสนับสนุนให้เรื่ องอาเซียน เป็ น
ประเด็นทางวิชาการที่สาคัญของ มธ. โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ไปจนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2558 เมื่อรวมเป็ นประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ได้มีการตกลงกันว่า จะทา
ในปี 2554 เป็ นกิจกรรมระยะสั้นคือ การจัดสัมมนาในเดือนธันวาคม 2554 หัวข้อเรื่ องเกี่ยวกับอาเซี ยน โดย
คณบดีท้ งั 8 คณะ 2 วิทยาลัย และ 2 สถาบัน จะหารื อกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งและจัดในนามของ มธ.
โดยจะขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทั้งในส่ วนของบุคลากรและงบประมาณ ส่ วนกิจกรรมระยะกลางและ

-4ระยะยาวจะเป็ นเรื่ องของงานวิจยั การทา Public Outreach ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป
ประธานกล่าวว่า ในเดือนธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม International Seminar
โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็ นผูด้ าเนินการ เพื่อฉลอง มธ. ครบรอบ 77 ปี ขอฝากคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ และคณบดีคณะต่าง ๆ ช่วยประสานในเรื่ องเวลาเพื่อป้ องกันการจัดงานซ้ าซ้อน ซึ่งจะเป็ นการจัดงาน
ฉลอง มธ. ครบรอบ 77 ปี และในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยคาดว่าจะ
จัดในช่วงวันที่ 9-11 ธันวาคม 2554 ส่ วนกรณี การขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนนั้น ไม่มีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง กาหนดการจัดงาน TU Open House
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอบถามว่า ในปี 2554 จะมีการจัด Open House
หรื อไม่ เพราะทุกปี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะมีการจัด Open House ในช่วงเดือนสิ งหาคม ซึ่ งเป็ นวัน
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัด Open House ซึ่งจะเป็ นการจัดซ้ าซ้อนกัน หากมหาวิทยาลัยจะจัด
Open House ทางคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก็จะไม่จดั งาน เนื่องจากจะได้จดั งานร่ วมกันเพียงครั้งเดียว
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะจัดงาน TU Open House ซึ่ งต้องหารื อกับรองอธิ การบดีฝ่าย
วิชาการว่า จะมีกาหนดการเป็ นอย่างไร มหาวิทยาลัยจะจัดงาน TU Open House เนื่องจากจะมีผลดีต่อ
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยของข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ประธานสภาข้าราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีได้อนุมตั ิให้ไปประชุมวิชาการ
เกี่ยวกับการวิจยั ในส่ วนของข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาข้าราชการ
มธ. จะเป็ นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่อธิการบดีให้การ
สนับสนุนในเรื่ องนี้
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ส่ งบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ไปนาเสนอ Paper ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รับรางวัลชมเชย
กลับมา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนาเอกสารแจกในที่ประชุมคือ จุลสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554

-5มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสานักงานอธิการบดี ลงวันที่
29 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 โดยกาหนดให้แก้ไขภายในวันที่
5เมษายน 2554 นั้น เนื่องจากได้พน้ กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแจ้งว่า
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ สุ รศักดิ์ บูรณตรี เวทย์ ข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง สานักงานอธิการบดีขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 9 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานอธิการบดี (ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) เสนอขอดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการที่ได้รับวุฒิตรงกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
จานวน 6 ราย คือ
1. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 764 ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท งาน
บริ การวิชาการ สานักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 6

-6ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท และแต่งตั้งนางพักตร์ พิมล ฤทธิ์ สรไกร ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 6
ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2553 เป็ นต้นไป
2. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 1518 ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ ชานาญการ 6 ระดับ 6
ขั้น 24,430 บาท สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 ระดับ 6
ขั้น 24,430 บาท และแต่งตั้งนายสมหมาย นวลขา ให้ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 ตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน
2553 เป็ นต้นไป
3. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 1964 ตาแหน่งช่างเทคนิค ชานาญการ 6 ระดับ 6 ขั้น 23,110 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ขั้น 23,110 บาท และแต่งตั้ง นายนภดล
มังกรทอง ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ตั้งแต่วนั ที่ 31 สิ งหาคม 2553 เป็ นต้นไป
4. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 1965 ตาแหน่งช่างอิเลคทรอนิ คส์ ชานาญการ 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500
บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท และแต่งตั้งนายศักดิ์
เรื องประยูร ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน 2553 เป็ นต้นไป
5. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 2050 ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 5 ระดับ 5 ขั้น 18,040 บาท
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 5 ระดับ 5 ขั้น 18,040 บาท
และแต่งตั้งนายทรงวุฒิ เกิดทรัพย์ ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 5 ตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2553
เป็ นต้นไป
6. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 2354 ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร 5 ระดับ 5 ขั้น 17,030 บาท
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 5 ระดับ 5 ขั้น 17,030 บาท
และแต่งตั้งนางสายฝน เนียมนาภา ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 5 ตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2553
เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จานวน 6 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตาแหน่งชานาญการ (พิจารณาลับ)
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งชานาญ
การและตาแหน่งเชี่ยวชาญฯ ได้พิจารณาผลงานที่แสดงความเป็ นผูช้ านาญการ ระดับ 7-8 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ผลการพิจารณาปรากฏดังนี้
1. นางจารุ ชา เอื้องไมตรี ภิรมย์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา 7 สถาบันไทยคดีศึกษา สมควรดารง
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ชานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้นไป

-72. น.ส.ปั ณฑ์ณฐั ปานพรม ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 6 คณะแพทยศาสตร์ สมควร
ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ชานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป
3. นางสรชา พุม่ สัมฤทธิ์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 คณะแพทยศาสตร์ สมควร
ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป
4. นายเทอดไทย นาครักษ์ ตาแหน่งวิศวกรชานาญการ สานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต
สมควรดารงตาแหน่งวิศวกรชานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2553 เป็ นต้นไป
5. นายคมคาย พานิช ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ คณะศิลปศาสตร์ สมควร
ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการพิเศษ ตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2553 เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดตาแหน่งชานาญการ ระดับ 7-8 จานวน 5 ราย
ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขออนุมัติให้ข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ พ้นจากตาแหน่งหัวหน้างาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอให้ เรื อเอก เสวี หวังไมตรี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ (อัตราเลขที่ 2022) เงินเดือน 39,930 บาท หัวหน้างานทะเบียนและ
คลังพัสดุ พ้นจากตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและคลังพัสดุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้ เรื อเอก เสวี หวังไมตรี สังกัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ พ้นจากตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและคลังพัสดุ ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ (อัตรา
เลขที่ 5888) เดิมขั้นปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านภาษาอังกฤษหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(2) จ้าง น.ส.ต้องตา สุ ธรรมรังษี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (อัตราเลขที่ 5888) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 13,450 บาท

-8(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง น.ส.ต้องตา สุ ธรรมรังษี
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เสนอขอ
ดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดเงื่อนไขการจ้างอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
(อัตราเลขที่ 5786) เดิมขั้นปริ ญญาโท – เอก เป็ น “ปริ ญญาโทหรื อเอกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์ ”
(2) จ้าง นายสุ ชาติ วงศ์สินนาค เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก (อัตราเลขที่ 5789) โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 18,310 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง นายสุ ชาติ วงศ์สินนาค
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขออนุมัติจ้างพนักงานเงิน
รายได้ สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ชาวไทย ประเภทชั่วคราว จานวน
1 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
เสนอขอจ้างนางพัชนี เซอร์ วาส เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ชาวไทย ประเภทชัว่ คราว
ประจาโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 58,000 บาท ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งนางพัชนี เซอร์วาส เป็ นพนักงานเงินรายได้
สายวิชาการ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน ตามที่เสนอ

-93.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรื่อง สานักงานอธิการบดีขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 3 ราย
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สานักงานอธิการบดี (ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์) เสนอขอดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการที่ได้รับคุณวุฒิไม่ตรงกับมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง โดยขอยกเว้นคุณวุฒิเป็ นกรณี พิเศษ จานวน 3 ราย คือ
1. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 1969 ตาแหน่งช่างอิเล็คทรอนิคส์ 5 ระดับ 5 ขั้น 15,780 บาท
สานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 ระดับ 5 ขั้น 15,780 บาท และแต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรี ไฉน กุญแจทอง ให้ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 ตั้งแต่วนั ที่ 31 สิ งหาคม 2553 เป็ นต้นไป
เนื่องจากได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์มาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 2270 ตาแหน่งช่างเทคนิค 5 ระดับ 5 ขั้น 15,760 บาท เป็ นตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ 5 ระดับ 5 ขั้น 15,760 บาท และแต่งตั้ง นายพิสิษฐ ทองจับ ให้ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5
ตั้งแต่วนั ที่ 31 สิ งหาคม 2553 เป็ นต้นไป เนื่ องจากได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์มาไม่นอ้ ยกว่า 30
หน่วยกิต
3. เปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ 2925 ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 5 ระดับ 5 ขั้น
14,860 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นตาแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 5
ขั้น 14,860 บาท และแต่งตั้ง นายเศวตสันต์ พานิชยเวช ให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5
ระดับ 5 ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้นไป เนื่ องจากได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ มาไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ โดยขอยกเว้น
คุณวุฒิเป็ นกรณี พิเศษ จานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอเรื่องการกาหนดสมรรถนะสาหรับ
บุคลากรของ มธ.
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สื บเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้มีประกาศเรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้
ประเมินจากสมรรถนะหรื อพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ในที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2552 ได้ให้ความเห็นชอบ

- 10 สมรรถนะของตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตาแหน่งพื้นฐานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่ วนใหญ่ เช่น ตาแหน่งอาจารย์
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และตาแหน่งอื่น ๆ จานวน 10 ตาแหน่ง ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เคยมีหนังสื อแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ทราบเกี่ยวกับการนาสมรรถนะที่ ก.บ.ม. เห็นชอบในคราวนั้น เพื่อเตรี ยมการสาหรับ
ประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ไปแล้วครั้งหนึ่ง ในคราวนี้ ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้
ดาเนินการโดยคณะกรรมการซึ่ งแต่งตั้งขึ้นในสมัย ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ เป็ นอธิการบดี และ
ขณะนี้ได้ดาเนินการกาหนดสมรรถนะสาหรับบุคลากรของ มธ. อีก 46 ตาแหน่ง รวมกับสมรรถนะเดิม
10 ตาแหน่ง รวมทั้งหมดเป็ น 56 ตาแหน่ง ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม และใน
ภาคผนวกซึ่งมีพจนานุกรมสมรรถนะประจาตาแหน่งงานเสนอมาด้วย
ประเด็นที่จะขอพิจารณาในระเบียบวาระนี้มีอยู่ 2 ข้อ คือ
1. อนุมตั ิให้กาหนดสมรรถนะตาแหน่งงานของสายสนับสนุนวิชาการที่เหลือ จานวน
46 ตาแหน่ง
2. อนุมตั ิในหลักการให้กาหนดสมรรถนะพิเศษ จานวน 4 รายการ คือ
(1) การบริ การที่ดี
(2) การทางานเป็ นทีม
(3) การควบคุมคุณภาพงาน
(4) ความรู ้ดา้ นกฎหมายที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้หวั หน้าหน่วยงานนาไปพิจารณากาหนดให้เป็ นสมรรถนะประจาตาแหน่งงานเพิ่มเติม
สาหรับบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของ
ตาแหน่งงาน
กรณี น้ ีเป็ นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานว่า กรณี ใดจะต้องมีการบริ การที่ดีเป็ นพิเศษ กรณี ใด
ต้องเน้นการทางานเป็ นทีม กรณี ใดต้องเน้นการควบคุมคุณภาพของงาน หรื อกรณี ใดเป็ นตาแหน่งงานที่ตอ้ งการ
ใช้ความรู ้ ความสามารถ หรื อความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามว่า กรณี น้ ีจะใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2554 และมีการให้คะแนนได้ทนั ที
ใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เป็ นเช่นนั้น กรณี น้ ี จะนาเสนอในระเบียบ
วาระที่ 3.3.3 ซึ่ งเป็ นเรื่ องต่อเนื่องกัน ในระเบียบวาระนี้ จะขออนุมตั ิสองเรื่ อง คือ กาหนดสมรรถนะตาแหน่งงาน
ของสายสนับสนุนวิชาการที่เหลือ จานวน 46 ตาแหน่ง และเรื่ องการขอกาหนดสมรรถนะพิเศษ โดยข้อเท็จจริ ง
แล้วเรื่ องเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่หน่วยราชการอื่นทาเสร็ จเรี ยบร้อยเป็ นเวลานานแล้ว มธ. โดยผูบ้ ริ หาร

- 11 ชุดเดิมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด มีผอู้ านวยการสานักงานอธิการบดีเป็ นประธาน เนื่องจากความ
จาเป็ น และมีหน่วยงาน บุคลากร เกี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก คณะกรรมการชุ ดนั้นจึงได้เร่ งรี บทาใน 10 ตาแหน่ง
แรกก่อน เช่น อาจารย์ นักวิชาการศึกษา และตาแหน่งอื่น ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจานวนมาก ซึ่ งกรณี น้ ีได้
จัดทาเสร็ จไปตั้งแต่ปี 2552 นาเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. และได้มีมติรับรองเรี ยบร้อยแล้ว แต่ตาแหน่งที่เหลือเป็ น
ตาแหน่งที่มีลกั ษณะพิเศษเป็ นตาแหน่งงานเฉพาะ ต้องใช้เวลามาก ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่อยูใ่ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั เข้ามารับงานก็ได้มีความพยายามเร่ งรัด
เพราะได้รับทราบข้อมูลว่า หน่วยงานอื่น ๆ ได้นาเรื่ องสมรรถนะมาพิจารณาในเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการเป็ นเวลาหนึ่งปี กว่าแล้ว ส่ วนของ มธ. ยังไม่เสร็ จ จึงต้องเร่ งรัดจนแล้วเสร็ จ เมื่อเดือนมีนาคม 2554
จึงนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุม ก.บ.ม. อีก 46 ตาแหน่ง
2. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า ในกรณี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ งมีอยู่
ทั้งหมด 18 ตาแหน่ง แต่ไม่มีตาแหน่งแพทย์ ตาแหน่งแพทย์กลับไปขึ้นอยูก่ บั คณะ สานัก สถาบัน กอง และ
สานักงาน ในการกาหนดสมรรถนะของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เหตุใดจึงไม่ให้ตาแหน่ง
แพทย์อยูใ่ นส่ วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพราะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
จะมีแพทย์อยู่ 2 ประเภท คือ แพทย์สายวิชาการ เป็ นการนาอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ และ
แพทย์สายสนับสนุนวิชาการ เป็ นแพทย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ ประเด็นที่สอง มีผสู ้ อบถามมาที่สภาอาจารย์ในเรื่ องการ
กาหนดสมรรถนะ ทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่ งมีขอ้ สงสัยว่า แนวทางปฏิบตั ิได้เตรี ยมการ
ให้มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งเห็นเป็ นเพียงหลักการ และต่อไปจะมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน และเปิ ด
โอกาสให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมเพียงใด
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอบว่า กรณี แรกแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ตาแหน่ง
แพทย์ก็เป็ นตาแหน่งหนึ่ง ส่ วนอาจารย์แพทย์คือ ตาแหน่งในส่ วนอาจารย์ สายวิชาการ จะมีลกั ษณะเหมือนกัน
ส่ วนประเด็นที่สองจะปรากฏในระเบียบวาระที่ 3.3.3 ซึ่ งต้องพิจารณาเป็ นกรณี ไป หากการกาหนดสมรรถนะ
ผ่านแล้วก็จะไปพิจารณาในเรื่ องการกาหนดแนวทาง กาหนดสัดส่ วน และองค์ประกอบต่อไป
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า กรณี ตาแหน่งแพทย์คงเป็ นเช่นเดียวกับที่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้กล่าวไป คือ หากแพทย์ที่เป็ นอาจารย์จะมีการประเมินแบบอาจารย์
หากแพทย์ที่เป็ นสายสนับสนุนวิชาการจะประเมินในลักษณะของสายสนับสนุนวิชาการ ในขณะที่ทา
10 ตาแหน่งแรก ตาแหน่งแพทย์ยงั ทาไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่ได้บรรจุใน 10 ตาแหน่งนั้น จึงได้นาเสนอในครั้งนี้
และได้มอบหมายให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติไปกาหนดสมรรถนะ 18 ตาแหน่ง ส่ วน
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งได้พิจารณาใน 28 ตาแหน่ง และได้พิจารณาตาแหน่งแพทย์ดว้ ย ซึ่ งตาแหน่งแพทย์
ได้มีอาจารย์ที่เป็ นแพทย์เขียนให้ ในขณะนั้นคือ อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาอาจารย์ ซึ่ งกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนามาใช้ได้ และเมื่อพิจารณาสมรรถนะในตาแหน่งแพทย์ได้ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พิจารณาในเรื่ องเหล่านี้ แล้วทั้งหมด ไม่ใช่เขียนขึ้นมาเอง แต่มีผปู้ ฏิบตั ิงานจริ งเป็ นผูเ้ ขียนสมรรถนะนี้ และกลุ่ม

- 12 งานของผูเ้ ขียนได้รับรองสมรรถนะนี้ แล้ว จึงทาให้มีการแยกเป็ นสองกลุ่ม
3. ประธานสภาอาจารย์สอบถามว่า กรณี น้ ีไม่มีผลใดระหว่างการที่ตอ้ งอยูใ่ นทั้งสองหมวด
ใช่หรื อไม่
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า ในครั้งนี้จะขออนุมตั ิท้ งั หมด 46 ตาแหน่ง
คือ ตาแหน่งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 18 ตาแหน่ง หากรวมตาแหน่งแพทย์จะเป็ น
19 ตาแหน่ง ส่ วนที่เหลืออีก 27 ตาแหน่ง จะเป็ นส่ วนของคณะ สานัก สถาบัน สานักงาน
4. ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า เกณฑ์ในปี 2552 คือ เกณฑ์ที่การประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่
8/2552 ได้อนุมตั ิ และจะนามาใช้หลังเดือนเมษายน 2554 เป็ นต้นไป เกณฑ์ในครั้งนั้นหากจะพิจารณาใน
รายละเอียดเรื่ องสมรรถนะความเป็ นธรรมศาสตร์ มีคะแนนให้ 5 ระดับคะแนน ขอสอบถามว่าในการให้คะแนน
แต่ละระดับ มีความคิดเห็นอย่างไรว่า เรื่ องใดควรอยูใ่ นระดับใด เช่น ข้อ 2 ความเป็ นธรรมศาสตร์ ตอ้ งปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยไม่คานึงว่า ผูอ้ ื่นได้รู้เห็นหรื อไม่ หรื อจะได้รับค่าตอบแทนหรื อไม่ กรณี น้ ี
ได้ 1 คะแนน แต่ในระดับ 5 คะแนน บุคคลผูน้ ้ นั ต้องมีพฤติกรรมในการทางานที่แสดงถึงความเป็ นธรรมศาสตร์
อย่างเป็ นตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะได้ 5 คะแนน ดังนั้นระดับ 5 คะแนน และ 1 คะแนน มีความแตกต่างกันอย่างไร เห็น
ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่า ใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสิ นว่า ผูใ้ ดควรจะได้คะแนนเท่าใดตั้งแต่ 1 คะแนนถึง 5
คะแนน ความเป็ นธรรมศาสตร์ พิจารณาแล้วเหมือนจะวัดผลได้ง่าย แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ววัดผลได้
ยากมาก ส่ วนกรณี อื่นก็เช่นเดียวกัน เรื่ องทักษะการสื่ อสาร เช่น เมื่อเห็นผูใ้ ช้บริ การต้องสบตาผูส้ นทนาก่อนและ
รับฟังด้วยตั้งใจ และสอบถามคู่สนทนา จนกว่าจะจับประเด็นของการสนทนาได้ กรณี น้ ีได้ 1 คะแนน ส่ วนระดับ
5 คะแนน คือ ปรับปรุ งการสื่ อสารและระบบงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้
ประโยชน์สูงสุ ดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ ตนเองนั้นเดิมเข้าใจว่า การกาหนดสมรรถนะจะแบ่งเป็ น 70:30 แบ่งเป็ น
ผลสัมฤทธิ์ 70% อีก 30% คือ สมรรถนะ ยังไม่ชดั เจนว่า เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ใช้กบั ระบบแท่ง และเกณฑ์ที่ ก.บ.ม.
อนุมตั ิในปี 2552 สอดคล้องกันอย่างไร
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีตอบว่า กรณี น้ ีเป็ นสมรรถนะหลักที่ได้รับอนุมตั ิจาก
ก.บ.ม. ในปี 2552 โดยสมรรถนะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ
และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน ขณะนี้ได้รับการอนุมตั ิไปแล้ว 3 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักสมรรถนะใน
การเป็ นมืออาชีพ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน 10 ตาแหน่ง ในการประชุมครั้งนี้จะขออนุมตั ิสมรรถนะ
เพิ่มอีก 46 ตาแหน่ง ในส่ วนที่ประธานสภาข้าราชการได้กล่าวคือ ระดับของสมรรถนะในแต่ละระดับ เป็ นตัว
สมรรถนะเดียวกันซึ่ งมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ระดับความยากง่ายจะแตกต่างกัน ระดับแรกเป็ นระดับเริ่ มต้น
ระดับที่สองขึ้นไปจะเป็ นระดับที่เกี่ยวกับการนามาใช้ ระดับที่สามจะเป็ นระดับที่นามาแนะนาหรื อชี้แนะได้
ซึ่ งเป็ นระดับสมรรถนะที่กาหนดทางวิชาการ และระดับที่สี่จะเป็ นระดับที่สูงขึ้น เป็ นการปรับปรุ ง แก้ไข
และระดับที่หา้ จะเป็ นระดับในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ซึ่ งความยากง่ายในแต่ละระดับจะปรับสู งขึ้น
เรื่ อย ๆ ในชื่อของพฤติกรรมคงจะคล้ายกัน แต่ความยากง่ายที่ทาได้จะพิจารณาจากส่ วนนั้น

- 13 ก่อนนาสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะเสนอ ก.บ.ม. ทุกครั้งได้มีการทาประชาพิจารณ์สมรรถนะหลัก สาหรับ
สมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ ได้ให้ผอู้ านวยการกอง เลขานุการคณะ สานัก/สถาบัน และหัวหน้างาน มาร่ วม
กันพิจารณาก่อนเสนอ ก.บ.ม. ซึ่งสมรรถนะตาแหน่งงาน 46 ตาแหน่งในครั้งนี้ได้จากการทา Wordshop จากผู้
ดารงตาแหน่งเหล่านั้นและนากลับมาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งนั้นพิจารณาด้วย
5. นางสาวจารุ ณี มุมบ้านเซ่า สอบถามว่า หากพิจารณาจากเอกสารประกอบการประชุม
จะเห็นว่า ในช่องหมายเหตุของแต่ละตาแหน่งจะพบตาแหน่งที่มีหมายเหตุวา่ สมรรถนะที่ตอ้ งการสู งสุ ดถึง
ระดับ 3 เช่น ตาแหน่งช่างเขียนแบบ แต่เมื่อมาพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุมเขียนสมรรถนะของช่าง
เขียนแบบสู งถึงระดับ 5 หมายความว่า หากช่างเขียนแบบต้องการสมรรถนะสู งสุ ดเพียงระดับ 3 เมื่อทาได้ถึง
ระดับ 3 ก็จะผ่าน แต่ในตาแหน่งอื่น ๆ ไม่มีการกาหนดหมายเหตุ ซึ่ งทุกตาแหน่งต้องทาให้ได้ถึงระดับ 5
ทั้งหมด จะมีเพียง 2-3 ตาแหน่งที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมเท่านั้นใช่หรื อไม่
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีตอบว่า ในการกาหนดสมรรถนะจะพิจารณาจากระบบแท่ง
เป็ นหลักในการทาครั้งนี้ ในขณะนี้มีแท่งทั้งหมด 4 แท่ง แท่งแรกคือ ตาแหน่งทางวิชาการ แท่งที่สองคือ
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ แท่งที่สามคือ ตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ แท่งที่สี่คือ ตาแหน่งทัว่ ไป แท่งทัว่ ไปคือ ผูท้ ี่ไม่
จบปริ ญญา แท่งเชี่ยวชาญเฉพาะคือ ผูท้ ี่จบปริ ญญา และแท่งวิชาชีพ คือ ตาแหน่งทางวิชาชีพทั้งหลาย และแท่ง
วิชาการ คือ สายวิชาการ การเขียนสมรรถนะในบางตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตาแหน่งที่ 17
ให้ชื่อสมรรถนะว่า ความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ในการกาหนดสมรรถนะที่เรี ยงตามระดับ 1 – ระดับ 5 พิจารณา
จากมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งว่า เมื่อไปถึงระดับเชี่ยวชาญ ชานาญการ จะกาหนดในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งไว้อย่างไร ต้องทาวิจยั หรื อทาเรื่ องใด เพราะฉะนั้นจะกาหนดตาแหน่งของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์
ซึ่ งอยูใ่ นสายวิชาชีพเฉพาะถึง 5 ระดับที่จะทาได้ กรณี ตาแหน่งที่ระบุวา่ ผูป้ ฏิบตั ิวทิ ยาศาสตร์ ตาแหน่งที่ 32
ตาแหน่งนี้ปฏิบตั ิงานในระดับต้นคือ ระดับ 1- ระดับ 3 คล้ายกับนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ งพิจารณาแล้วว่า สามารถทา
สมรรถนะนี้ได้ จึงใช้ชื่อสมรรถนะเดียวกัน คือ ความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ แต่กาหนดสมรรถนะที่มหาวิทยาลัย
ต้องการไว้เพียงระดับ 3 ไม่ตอ้ งเขียนสมรรถนะใหม่ โดยใช้สมรรถเดิมคือ ความเป็ นนักวิทยาศาสตร์ แต่กาหนด
ระดับไว้ที่ระดับ 3 เท่านั้น แต่นกั วิทยาศาสตร์ ในตาแหน่งที่ 17 ต้องถึงระดับ 5 ซึ่ งจะมีลกั ษณะที่คล้ายกัน ใน
ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ และมีตาแหน่งที่ยงั ไม่จบปริ ญญาที่อยูใ่ นแท่งทัว่ ไปจะใช้วธิ ี น้ ีเช่นเดียวกัน
6. นางกนกรดา ศรวารี สอบถามว่า สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของ มธ. ที่ประกาศไว้ใน
เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่จานวน 10 อัตรา เป็ นข้อมูลที่ทุกหน่วยงานจาเป็ นต้องนาไปใช้เป็ นข้อกาหนด
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงานหรื อไม่ เนื่ องจากเป็ นข้อมูลเก่าและไม่มีขอ้ มูลเดิมที่เข้าใจได้ เพราะปรากฏอยูใ่ น
เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่วา่ 10 ตาแหน่งนี้มีสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์คือ (1) สมรรถนะหลัก (2)
สมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ (3) สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน ซึ่ งแต่ละสมรรถนะระบุขอ้ กาหนดของแต่ละ
บุคคลไว้แล้ว เช่น ผูป้ ฏิบตั ิการระดับต้นต้องมีความเป็ นธรรมศาสตร์ ระดับ 1 ระดับกลางต้องมีความเป็ น

- 14 ธรรมศาสตร์ระดับ 2 ชานาญการต้องความเป็ นธรรมศาสตร์ระดับ 4 ระดับอานวยการระดับต้น ต้องมีความเป็ น
ธรรมศาสตร์ ระดับ 3 ระดับอานวยการกลางต้องมีความเป็ นธรรมศาสตร์ในระดับ 4 หรื อระดับ 5 ขึ้นอยูก่ บั ว่า
เป็ นระดับอานวยการกลุ่มแรก หรื อกลุ่มสานักงานอธิ การบดี คือ ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี กรณี น้ ี เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานที่ตอ้ งไปกาหนดเป็ นสมรรถนะของทุกหน่วยงานใช่หรื อไม่ เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมี
การจัดสัมมนาและจะนาเรื่ องนี้ไปประกาศใช้สาหรับ 10 ตาแหน่งแรกที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิแล้ว
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์
หรื อที่มีหนังสื อแจ้งไปยังผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่าง ๆ กรณี น้ ี สืบเนื่องมาจากที่ได้แจ้งใน ก.บ.ม. แล้วว่า เรื่ อง
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ใช้เฉพาะวันที่
1 เมษายน 2554 เมื่อถึงรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2554 รู ปแบบจะเปลี่ยนไปและต้องมีการนาเรื่ องอื่น ๆ เข้ามา กรณี ที่มี
หนังสื อแจ้งไปและได้ลงไว้ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่น้ นั เพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนในเงื่อนไขของเวลา
คือ หากจะมีการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ควรจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เดือนเมษายน
2554 จึงเป็ นเหตุที่นาเรื่ องดังกล่าวไปลงในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เรื่ องที่สอง เมื่อปี 2552 กรณี 10 สมรรถนะ
ที่ผา่ นความเห็นชอบของ ก.บ.ม. นั้น ต้องนาเข้ามาใช้ดว้ ย แต่ในระเบียบวาระที่ 3.3.3 จะกล่าวถึงแนวทางและ
บทบาทของหน่วยงานและกรรมการประจาคณะ สานัก สถาบัน จะเข้าไปเกี่ยวข้องในส่ วนนั้นมากน้อยเพียงใด
เรื่ องการนาไปใช้ขอให้หารื อกันในระเบียบวาระที่ 3.3.3 ขณะนี้ขอให้หารื อเฉพาะระเบียบวาระนี้ที่เสนอขอ
อนุมตั ิ เช่น กรณี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการไม่ได้เป็ นผูท้ า แต่มีการจัด
Workshop และเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องในแต่ละตาแหน่งงานมาร่ วมกันทา บางกลุ่มใช้เวลา 3-4 วัน จึงจะเสร็ จ ไม่ได้
เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการฯ คิดขึ้นมาเอง ฉะนั้นในประเด็นเรื่ องการมีส่วนร่ วมและความรับรู ้อาจจะไม่กว้างขวาง
ทัว่ ถึงก็จริ ง แต่ขอยืนยันว่า มีบุคลากร มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องแต่ละตาแหน่งงานเข้ามามีส่วนร่ วมตามสมควร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นาเรื่ องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

3.3.3 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอเรื่องแนวทางการกาหนด
องค์ประกอบ สัดส่วนและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สื บเนื่องจากการที่ ก.พ.อ. ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
ก.พ.อ. ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยได้กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดองค์ประกอบในการ
ประเมินและสัดส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ดังนั้นเพื่อให้การกาหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 มีความชัดเจนและสามารถประกาศแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบและถือปฏิบตั ิได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ได้มอบอานาจให้ ก.บ.ม. เป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลใน
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มหาวิทยาลัย ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงขอเสนอแนวทางการกาหนดองค์ประกอบการประเมินและสัดส่ วน
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและแบบการประเมิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมินฯ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน (เกณฑ์เดิมของหน่วยงาน) โดยพิจารณาจากความสาเร็ จของ
งาน ได้แก่ คุณภาพของงาน ปริ มาณผลงาน
1.2 สมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ) โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาตาแหน่ง สมรรถนะบริ หาร (สมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ ระดับบริ หาร)
1.3 องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการลา การมาสาย พฤติกรรมการมาทางาน
การรักษาวินยั และการปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ ตลอดจนความสามารถ และความอุตสาหะใน
การปฏิบตั ิงาน
2. กาหนดสัดส่ วนการประเมินฯ ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ร้อยละ 70
2.2 สมรรถนะ ร้อยละ 20
2.3 องค์ประกอบอื่น ๆ ร้อยละ 10
ตัวเลขเป็ นตัวเลขที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอเป็ นแนวทางเพื่อพิจารณา เพราะเห็นว่า
เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่าน ยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องให้น้ าหนักกับสมรรถนะมากจนเกินไป ซึ่ งกรณี น้ ีมีการกาหนด
สมรรถนะไว้ที่ 20% ผลสัมฤทธิ์ ของงานหรื อเกณฑ์เดิมที่ใช้ประเมินโดยหน่วยงานและคณะ เป็ น 70%
องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เรื่ อง การขาดงาน การสาย การลาป่ วย 10% กรณี น้ ีสามารถหารื อกันได้วา่ ต้องการปรับ
ให้เป็ นอย่างไร เพราะเป็ นแนวทางที่เสนอเพื่อพิจารณา
3. แนวทางและการกาหนดสัดส่ วนสมรรถนะ (ร้อยละ 20)
ก.พ.อ. กาหนดแนวทางการกาหนดสมรรถนะความรู ้ ความสามารถและทักษะจาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสื อของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ. 0509 (2)/ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยดาเนินการกาหนด
สมรรถนะที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งและระดับของตาแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้เป็ นไป
ตามแนวทางของ ก.พ.อ. ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางและสัดส่ วน ดังนี้
3.1 กลุ่มตาแหน่งบริ หาร ได้แก่ ตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี
ผูอ้ านวยการกอง/เลขานุการคณะ/สานัก/สถาบัน และหัวหน้างาน กาหนดให้ประเมินฯ จากสมรรถนะ 3 รายการ
คือ
สมรรถนะหลัก 6%
- สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน 6%
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หรื อตามหน่วยงานเห็นสมควรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
3.2 กลุ่มตาแหน่งระดับประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททัว่ ไป
กาหนดให้ประเมินฯ จากสมรรถนะ 2 รายการ คือ
สมรรถนะหลัก 6%
สมรรถนะประจาตาแหน่งงาน 14%
หรื อตามที่หน่วยงานงานเห็นสมควร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ทั้งนี้ การกาหนดระดับของสมรรถนะในแต่ละกลุ่มตาแหน่ง เห็นควรมอบให้คณะกรรมการ
กาหนดสมรรถนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปดาเนินการต่อ และเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาต่อไป
3.3 กลุ่มตาแหน่งวิชาการ
กรณี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั หน่วยงานกาหนด แต่แนวทางที่ได้เตรี ยมไว้คือ เหมือนกับกรณี ของ
กลุ่มที่สอง คือ กาหนดไว้ที่ 6% และ 14% หากหน่วยงานจะใช้ตามนี้ก็สามารถทาได้ แต่ขอให้เป็ นลักษณะ
เดียวกัน เพราะบัดนี้ ก.บ.ม. รับมอบอานาจมาจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. แจ้งว่า กรณี น้ ี เป็ น
อานาจของสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยมอบอานาจมาแล้ว จึงต้องทาความตกลงกันในประเด็นนี้ วา่
จะให้มีสัดส่ วนเท่าใด
4. แบบการประเมินฯ
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เห็นควรให้ใช้แบบประเมินฯ ของ สกอ. เป็ นแบบกลาง แต่หาก
หน่วยงานใดเห็นสมควรกาหนดเพิม่ เติมก็ให้กระทาได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน
สาหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น หลังจากที่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือนในส่ วนของข้าราชการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะนามาใช้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ให้ทนั ในการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน
2555 ต่อไป เพราะในที่สุดแล้วระบบบัญชี เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ตอ้ งเข้าสู่ ระบบแท่งเช่นเดียวกัน
ในเมื่อระบบบัญชีเป็ นระบบแท่งเหมือนกันก็ตอ้ งประเมินในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน ฉะนั้นกรณี ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยก็รอว่า เมื่อดาเนิ นการในส่ วนของข้าราชการเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็จะขอเวลาระยะหนึ่งเพื่อไปปรับแก้
โดยหวังว่าจะประกาศทันในเดือนตุลาคม 2554 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพื่อพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ให้เป็ นไปตามนโยบายของอธิการบดีที่ตอ้ งการเห็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนปี ละ 2 ครั้งเหมือนกัน ปั จจุบนั พนักงานมหาวิทยาลัยมีการประเมินปี ละสอง
ครั้ง แต่มีการเลื่อนเงินเดือนเพียงครั้งเดียว ซึ่ งบางคนอาจจะเห็นว่าดีแล้ว หรื อบางคนอาจจะเห็นว่า ไม่เป็ นธรรม
แต่อธิ การบดีมีนโยบายมอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์วา่ ต้องการเห็นพนักงานมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือน
ปี ละสองครั้ง หากจะทาให้ทนั เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 หมายความว่า ต้องแจ้งให้

- 17 ทราบล่วงหน้า 6 เดือน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเร่ งทาเกณฑ์ต่าง ๆ กติกาต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและ
แจ้งหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับ
ทราบอย่างล่าช้าที่สุดภายในเดือนตุลาคม 2554 เช่นเดียวกับที่เสนอขออนุมตั ิในกรณี น้ ี อย่างล่าช้าที่สุดคือ
ภายในเดือนเมษายน 2554 ต้องการให้มีความชัดเจนก่อน ข้าราชการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
จะได้มีการถกเถียงว่า สามารถใช้เกณฑ์หรื อกติกาใหม่ได้หรื อไม่ หากประกาศในขณะนี้คงไม่มีปัญหา
เพราะเป็ นเกณฑ์ที่ให้เวลาทราบล่วงหน้าครบตามกาหนดรอบผลงานปฏิบตั ิราชการที่พึงได้รับการประเมิน
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สอบถามว่า ในกลุ่มนักวิชาการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร มหาวิทยาลัย
กาหนดน้ าหนักอย่างไร หรื อให้คณะกาหนดเอง เช่น อาจารย์ที่เป็ นคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประเด็นที่
สอง เรื่ องในแต่ละตาแหน่งบางครั้งมีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน เช่น ตาแหน่งอาจารย์ จะมีอาจารย์ท้ งั ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอก หากพิจารณาในคาอธิบายสมรรถนะ 5 ระดับ ซึ่ งต้องยอมรับว่า ไม่สามารถแยกระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกได้ แต่การที่จะใช้แบบสมรรถนะตัวเดียวกันไปวัดผูท้ ี่ดารงตาแหน่งที่วฒ
ุ ิแตกต่างกัน
น่าจะไม่เหมาะสม เช่น อาจจะมีความคาดหวังว่า อาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาโทจะได้คะแนนเต็มต้องทาให้ได้ระดับ 5
ซึ่ งอาจจะไม่ใช่เช่นนั้น ในส่ วนนี้มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง และไม่ใช่ตาแหน่งอาจารย์เพียงตาแหน่ง
เดียว อาจจะมีตาแหน่งอื่นด้วยที่มีผดู ้ ารงตาแหน่งที่วุฒิแตกต่างกัน หรื อประสบการณ์แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น
เพดานของระดับ 1-5 มหาวิทยาลัยจะแยกหรื อไม่ หรื อใช้มาตรวัดตัวเดียวกันสาหรับวัดบุคลากรทุกคน
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีวุฒิต่าหรื อเพิ่งเข้าทางาน ในเมื่อมาตรวัดเป็ นเช่นนี้ก็ตอ้ งวัดผลไปตามนี้ คณะไม่สามารถไป
กาหนดเป็ นอย่างอื่นได้ และจะทาให้คนเสี ยเปรี ยบมาก เพราะไม่สามารถทาได้ และจะทาไม่ได้เลยหากไม่ได้ไป
ศึกษาต่อหรื อมีประสบการณ์มากกว่าเดิม คงต้องเป็ นแนวทางสาคัญว่าจะทาอย่างไร ในประเด็นที่สาม เนื่ องจาก
สมรรถนะนี้เป็ นสมรรถนะที่ทดลองใช้ และการให้สมรรถนะไต่ระดับจาก 1- 5 เมื่อเป็ นเช่นนั้นหากพบว่า ใน
ระดับ 1 ขาดไปหนึ่งข้อก็ไม่สามารถขึ้นมาระดับ 2 ได้ เห็นว่า สิ่ งที่พฒั นาอาจจะยังไม่สมบูรณ์ เป็ นไปได้หรื อไม่
ในการประเมินสมรรถนะครั้งแรกให้ประเมินเป็ นราย Item แทนที่จะประเมินเป็ นระดับ เพื่อให้ทราบอย่างน้อย
ในแต่ละพฤติกรรมจะพิจารณาได้ง่ายกว่า หากบางคนไปเสี ยคะแนนหรื อบางเรื่ องประเมินพฤติกรรมได้ยาก
เพราะต้องไปพิจารณาพฤติกรรมอย่างชัดเจนและมีไม่ครบ เช่น คุณสมบัติหนึ่งกาหนดไว้ 5 ข้อ แต่มีเพียง 4 ข้อ
ซึ่ งไม่สามารถประเมินในระดับ 2 ได้ จะทาให้เป็ นปั ญหาอีกเพราะบางคนอาจจะมีบางพฤติกรรมอยูท่ ี่ระดับ 4 จึง
ควรประเมินเป็ นราย Item ในครั้งแรกที่จะประเมินสมรรถนะ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เรื่ องการประเมินสมรรถนะของอาจารย์
กาหนดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2552 คงเปลี่ยนแปลงได้ยาก เว้นแต่จะมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่ ต้องการขอ
กลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง ประเด็นแรกที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สอบถาม ต้องเป็ นไปตามตาแหน่งที่

- 18 ปรากฏตามแท่ง คือ เป็ นไปตามตาแหน่งความเป็ นอาจารย์ สายวิชาการ มีตาแหน่งบริ หารหรื อไม่ ประเด็นที่สอง
ปริ ญญาหรื อวุฒิคงไม่มีผล เพราะปริ ญญาหรื อวุฒิไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นแท่ง กรณี ที่ปรากฏอยูใ่ นแท่งคือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซึ่ งต้องเป็ นไปตามนั้น ประเด็นที่สาม เป็ นที่ทราบว่า การเริ่ ม
ใช้แรก ๆ คงไม่สมบูรณ์ จึงได้เสนอว่า ขอให้มีน้ าหนัก 20% ส่ วนที่เป็ นผลสัมฤทธิ์ หลักที่คณะเคยทามาเป็ น
เวลานาน บางคณะทามา 30-40 ปี มีประสบการในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างดี กรณี น้ ีได้ขอไว้
70% เพราะเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่คณะมีความเชี่ยวชาญ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณา ปรับปรุ งให้มีมาตรฐาน
สาหรับลักษณะงานเฉพาะของแต่ละคณะ ไม่วา่ จะเป็ นสายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ หรื อสายมนุษยศาสตร์
น่าจะมีความเหมาะสมและสามารถใช้วดั ผลได้ดีแล้ว กรณี น้ ีจึงขอไว้ที่ 70% อย่างไรก็ตามหากเห็นว่า จะ
ประเมินรวมเป็ นระดับไม่ได้ ขอประเมินเป็ น Item หากเป็ นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
หรื อคณะกรรมการประจาหน่วยงานก็สามารถกาหนดเพิ่มเติมได้
ประธานกล่าวว่า ประเด็นสุ ดท้ายอาจจะเกิดความลักลัน่ ได้ หากไม่ยดึ ถือแนวทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัยจะใช้กรณี ตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวได้หรื อไม่วา่ ปี แรกขอใช้เป็ นราย Item ไปก่อน
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า ในเรื่ องสมรรถนะเป็ นสมรรถนะตามตาแหน่ง
กรณี อาจารย์พิจารณามาตรฐานกาหนดตาแหน่งเช่นเดียวกับการเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ เพราะฉะนั้นจะเหมือนกับตาแหน่งอื่น ๆ ที่จะเริ่ มจากปฏิบตั ิการ เป็ นชานาญการ และชานาญการ
พิเศษขึ้นไปเป็ นลาดับชั้น เห็นว่าในการนาสมรรถนะมาใช้ ไม่ได้ระบุวา่ สมรรถนะเหล่านี้สมบูรณ์แล้ว ต้องมี
การแก้ไขปรับปรุ ง แต่การแก้ไขปรับปรุ งกระทาได้ต่อเมื่อมีการนาไปใช้แล้ว เมื่อใช้แล้วมีปัญหาในส่ วนใดก็
ต้องนากลับมาแก้ไข ซึ่ งต้องมีในกระบวนการต่อไป ในส่ วนของการประเมินสมรรถนะเห็นว่าในระยะแรกคง
เป็ นเรื่ องลาบากตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว บางคนมี 4 พฤติกรรม แต่มี 2 พฤติกรรมเท่านั้นที่
สามารถมองเห็น แต่สามารถมองเห็นพฤติกรรมที่อยูใ่ นระดับ 4 ต้องการให้ในระยะแรกของการใช้ เมื่อมีการ
ประเมินสมรรถนะ ผูบ้ งั คับบัญชาประเมินได้ 50% ของแต่ละระดับก็ถือว่าผ่าน
2. ผูร้ ักษาราชการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไปกล่าวว่า ประเด็นแรกมีความเห็นคล้าย
กับผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดี แต่ขอเพิม่ จาก 50% เป็ น 80% ในแต่ละระดับ เพราะแต่ละระดับมีอยู่ 4-5
ข้อ ตัวเลขนี้อาจจะหารื อกันได้วา่ จะกาหนดที่ 50% หรื อ 80% เพราะอาจจะไม่ครบทุกข้อ เนื่องจากเป็ นเกณฑ์ที่
เพิ่งทาครั้งแรก เมื่อพิจารณา 5 ระดับ ระดับ 4 มีอยูส่ องข้อ เมื่อพิจารณาจากข้อสองที่ระบุวา่ สามารถเขียนตารา
เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนได้ หมายความว่าผูท้ ี่จะผ่านระดับ 4 หากเป็ นไปตามนี้ตอ้ งมีตาราแล้วหรื อเคยมี
เพื่อที่จะผ่านระดับ 4 ซึ่ งกรณี น้ ีคงไม่สามารถแก้ไขได้เพราะผ่านการอนุมตั ิแล้ว แต่ต่อไปอาจจะมีการปรับปรุ ง
ให้เทียบเท่ากับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ทาให้สามารถเลือกได้วา่ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นตาราอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นในเกณฑ์ที่ 4 หากเห็นว่า 80% สมมติวา่ มีสองข้อ หากผ่านหนึ่งข้อก็อาจจะผ่านเกณฑ์ที่ 4
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ในสานักงาน ก.พ. หรื อในหน่วยงานอื่นคงไม่มีผทู ้ ี่ดารง
ตาแหน่งหนึ่งและต้องมาทางานอีกตาแหน่งหนึ่งเหมือนในมหาวิทยาลัย คือ ตาแหน่งเป็ นนักวิชาการ แต่ตอ้ ง

- 19 ทางานด้านบริ หารด้วย เพราะฉะนั้นน่าจะปรับให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งว่า หากเป็ นผูบ้ ริ หารและไม่
ประเมินด้านการบริ หารในการเลื่อนเงินเดือนแล้วจะทาไปเพื่อเหตุใด มีความเห็นว่าสาหรับคนกลุ่มนี้ในเรื่ อง
ของสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไม่มีขอ้ ขัดข้องใด แต่ในส่ วนของผูบ้ ริ หารที่มาจากสายวิชาการที่แจ้งว่า
ให้ใช้เหมือนกลุ่มสอง คือ มีสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน 14% ซึ่ งน่าจะแบ่งครึ่ งแล้วนามาบวกกัน เพราะโดย
ธรรมชาติเป็ นเช่นนี้ก็ควรจะเป็ นเช่นนี้ เพื่อที่จะเห็นในภาพของการบริ หาร แต่ผใู ้ ดจะประเมินก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
จะใช้วธิ ี ประเมินอย่างไรก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง แต่ตอ้ งเห็นคุณค่าของงานทั้งสองอย่างที่ทาอยู่ จะขอเสนอว่า ในกลุ่ม
อาจารย์ที่เป็ นผูบ้ ริ หารให้ประเมินทั้งสมรรถนะประจาตาแหน่งงานและสมรรถนะในเชิงบริ หาร
4. นางสาวจารุ ณี มุมบ้านเซ่า กล่าวว่า ประเด็นในการไต่ระดับ อาจจะมีความซ้ าซ้อนกันในบาง
พฤติกรรม เช่น ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ในเรื่ องพฤติกรรมข้อ 4 การเขียนรายงานในเรื่ อง
ที่มีแนวทางไม่ยงุ่ ยาก เมื่อขึ้นระดับที่ 4 จะมีเรื่ องของการเขียนรายงานแนวทางเรื่ องใหม่ที่ไม่ยงุ่ ยาก ควรจะ
พิจารณาในรายละเอียดของพฤติกรรมเพื่อให้คาอธิ บายพฤติกรรมกระชับขึ้นและไม่เยิน่ เย้อ มิฉะนั้นผูท้ ี่อยูใ่ น
ตาแหน่งต่าง ๆ จะเกิดความวิตกว่า ตนเองต้องถูกประเมินโดยรวมทั้ง 5 ระดับ อาจจะถูกประเมินถึง 30
พฤติกรรม ขอให้นามารวมและทาให้ชดั เจนหรื อกาหนดพฤติกรรมให้กระชับขึ้นและแบ่งให้เห็นชัดเจนถึงการ
ไต่ระดับ
ประธานกล่าวว่า คงไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที เพราะผ่านการคิดมาค่อนข้างมาก ต้องเขียน
โดยลงรายละเอียดเช่นนี้ แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้วขอปรับแก้ คงสามารถทาได้ แต่หากไปลดให้เหลือน้อยลง
คงจะมีคาถามว่าเหลือน้อยลงแล้วจะวัดผลได้อย่างไร
5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้กาลังหารื อกันในเรื่ องที่ Subjective มาก จึงมีความ
เป็ นสี เทามาก ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้เสนอเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระที่
3.3.3 ทาให้ชดั เจนขึ้นพอสมควร ประเด็นแรกที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงผูบ้ ริ หารที่มาจากอาจารย์
โดยข้อเท็จจริ งแล้วมีอยูจ่ ริ งและมีทุกคณะ อย่างไรก็ตามจะมีส่วนหนึ่งที่เป็ นองค์ประกอบอื่น ๆ อีก 10% ของ
สมรรถนะ ตามเอกสารประกอบการประชุมได้เสนอในเรื่ อง การลา การสาย พฤติกรรมการทางานต่าง ๆ เห็นว่า
ในส่ วนขององค์ประกอบอื่น ๆ น่าจะเป็ นส่ วนที่คณะเป็ นผูก้ าหนด เช่น หากเป็ นสายอาจารย์ ส่ วนของ
องค์ประกอบอื่น ๆ อาจจะเป็ นลักษณะของการเพิ่มสมรรถนะของความเป็ นอาจารย์จาก 14% เพิ่มเป็ น 20% ก็ได้
ให้มี Flexible ในส่ วนขององค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะไปเพิ่มเติม หรื อหากเป็ นผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารจะมาเป็ นสมรรถนะ
ในส่ วนของตาแหน่งด้านบริ หาร 10% ในส่ วนขององค์ประกอบอื่น ๆ ก็ได้ เห็นว่ากรณี น้ ีจะทาให้คณะมีความ
คล่องตัวในการที่จะปรับใช้กบั บุคคล ไม่ใช่ปรับใช้กบั คณะ ประเด็นที่สอง ความที่เป็ นการไต่ระดับ ก็ยงั เห็นด้วย
ว่า ต้องเป็ นระดับ แต่ยงั เห็นด้วยกับผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดีวา่ น้ าหนักของแต่ละระดับจะใช้จานวนข้อ
เท่าใด เพื่อให้ผา่ นในแต่ละระดับ เห็นว่า อาจจะแบ่งครึ่ งก็น่าจะไม่มีปัญหา หากเป็ น 80% จะค่อนข้างยาก อาจจะ
มีในระดับนี้ครึ่ งหนึ่ง แต่ไม่ใช่อีกครึ่ งหนึ่งจะหายไป แต่อาจจะไปอยูใ่ นระดับ 4 หรื อระดับ 5 ก็จะกาหนดเป็ น
ครึ่ งต่อครึ่ ง แต่หากเป็ น 80% จึงจะผ่านแล้วที่เหลือ 20% ไปอยูใ่ นระดับอื่น เห็นว่าคงเป็ นเรื่ องที่ยาก แต่
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ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและสี เทาของผูบ้ งั คับบัญชาจะอยูต่ รงจุดใด ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะเห็นว่าการที่จะเขียน
พฤติกรรมลงไปทั้งหมดยิง่ จะเป็ นปั ญหามากขึ้น เพราะฉะนั้นการตกลงระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาน่าจะเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากกว่า และผูบ้ งั คับบัญชาถือว่าเป็ นการพบปะพูดคุย หรื อมีการ
ให้คาแนะนาไปด้วยในส่ วนนั้น
6. ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า กรณี หวั หน้างานมีการให้คะแนนอย่างไร เช่น ความเป็ น
ธรรมศาสตร์ขอ้ 2 กล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
โดยไม่คานึงถึงสถานภาพของบุคคลและไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ตามวัฒนธรรมของข้าราชการมีบุคคลใดที่กล้า
แสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาอย่างตรงไปตรงมา จะมีการให้คะแนนอย่างไร และจะไต่ระดับอย่างไร
หากไม่มีการให้คะแนนก็ไต่ระดับไม่ได้ เห็นว่าคะแนนนี้ อาจจะได้ในทางตรงข้ามก็ได้ หากประเมินได้อย่าง
จริ งจังก็เห็นด้วย เพราะจะมีผทู้ ี่มีความเป็ นธรรมศาสตร์ มากขึ้น เพราะไม่กลัวอานาจใดนอกจากความถูกต้อง
ประเด็นที่สอง เกณฑ์การให้คะแนน บางคนมีอยูใ่ นระดับ 1 บางคนมีอยูใ่ นระดับ 4 บางคนอาจจะอยูร่ ะดับ 2 ซึ่ง
ไม่ทราบว่าอยูใ่ นระดับใด เพราะไม่ชดั เจน หากเป็ นเช่นนั้นนาคะแนนมารวมและให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ได้หรื อไม่
ตนเองไม่สนใจเรื่ องการทาคะแนน แต่สนใจว่า จะถูกสอบถามว่านาเกณฑ์ใดมาวัดผลและบุคคลใดเป็ นผูใ้ ห้
คะแนน หากกรรมการสภาข้าราชการสอบถามและตนเองตอบคาถามไม่ได้ก็ไม่เป็ นผลดี เพราะไม่ทราบว่า คิด
อย่างไร เพราะฉะนั้นจึงต้องการขอเสนออธิ การบดีวา่ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนและเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
ขอรับฟังความคิดเห็นในสภาข้าราชการก่อนได้หรื อไม่ และนาความเห็นนั้นมาเสนออธิ การบดีในการประชุม
ครั้งต่อไป และมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2552 ก็ยงั ไม่ได้เห็น จึงต้องการทาความเข้าใจและสื่ อสารกับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อที่จะให้
เกิดทัศนคติดา้ นบวกต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น
7. นางกนกรดา ศรวารี สอบถามว่า สมรรถนะในแต่ละบุคคลของที่มีอยูต่ อ้ งมีสมรรถนะ 3 ตัว
ที่ตอ้ งทาใช่หรื อไม่ ระดับปฏิบตั ิการจะมีสองตัวคือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน บวกกับ
สมรรถนะพิเศษที่มีอยูเ่ พิม่ เติมจากที่เป็ นภาคผนวก จ และระดับอานวยการที่จะต้องทาคือ สมรรถนะหลัก
สมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน บวกกับสมรรถนะพิเศษ กรณี น้ ีใช่หรื อไม่ที่
จะคิดเป็ น 20% นั้น
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า สมรรถนะพิเศษเป็ นสมรรถนะที่เพิ่มเติมเท่านั้น
ขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หากเห็นว่าตาแหน่งงานนั้นมีเรื่ องการบริ การที่ดีที่
ต้องเพิม่ เติมเข้าไป ก็สามารถเลือกมาใส่ แต่หากไม่มีก็ไม่จาเป็ น เพราะฉะนั้นในตาแหน่งปฏิบตั ิการปกติจะมี
สมรรถนะหลักกับสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน สาหรับผูบ้ ริ หารเท่านั้นที่จะมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจาตาแหน่งงาน และสมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ ซึ่ งเห็นด้วยกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วา่ ผูท้ ี่เป็ น
อาจารย์และมาทาหน้าที่บริ หารต้องมี 3 สมรรถนะเช่นเดียวกัน และต้องประเมิน 3 สมรรถนะอยูใ่ น 20%
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เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่เป็ นสมรรถนะระดับบุคคล บุคคลระดับบังคับบัญชาต้องมีสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจาตาแหน่งงานและสมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพ และพิจารณาต่อไปว่า ระดับบังคับบัญชา
หมายถึง ระดับอานวยการต้น และระดับกลาง ระดับอานวยการระดับต้นคือ ตาแหน่งหัวหน้างาน ระดับ
อานวยการระดับกลางแบ่งเป็ นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่เป็ นเลขานุการสานัก/สถาบัน หรื อผูอ้ านวยการกอง กลุ่มที่
สองคือ ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี หากเป็ นเช่นนั้น สมรรถนะในการเป็ นมืออาชีพคือ ระดับอานวยการ
ระดับต้นที่เป็ นหัวหน้างาน อยูใ่ นส่ วนนี้ดว้ ยหรื อไม่
9. ประธานกล่าวว่า เป็ นเช่นนั้น มีประเด็นที่ยงั ถกเถียงกันอยู่ ประเด็นแรกอาจารย์ที่เป็ น
ผูบ้ ริ หารมีขอ้ เสนอ 2 แบบ ซึ่ งมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะประเมินผูบ้ ริ หารที่เป็ นอาจารย์พิเศษแตกต่างไปจาก
กรณี อาจารย์ทวั่ ไป แต่วธิ ี การแตกต่างกัน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอว่า องค์ประกอบอื่น ๆ 10% ให้รวมเรื่ อง
ผูบ้ ริ หารด้วย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอว่า ควรอยูใ่ น 20% ของสมรรถนะนั้น พิจารณาแล้ว ขอใช้กลุ่ม
เดียวกับ 3.1 กลุ่มตาแหน่งบริ หาร คือ แบ่งเป็ นสมรรถนะหลัก 6% สมรรถนะประจาตาแหน่ง 6% และสมรรถนะ
บริ หาร 8% สรุ ปว่าจะใช้แบบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอหรื อไม่วา่ มีการประเมินสมรรถนะเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารต่างหาก ส่ วนองค์ประกอบอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั แต่ละกรณี
10. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับ 3.1 กลุ่มตาแหน่งบริ หาร คือ สมรรถนะ
หลัก Core Competency ทุกคนต้องประเมินอยูแ่ ล้ว สมรรถนะประจาตาแหน่งงานคือ ในฐานะที่เป็ นอาจารย์
สมรรถนะบริ หารคือ ในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ หาร แต่เรื่ องน้ าหนักเห็นว่า ให้คิดตามน้ าหนักของงานที่ทาว่า บุคคลใด
ทาเรื่ องใดมาก ก็ให้ในส่ วนนั้นมาก แต่หากจะให้ง่ายคือ ให้เป็ น 7:7% เท่ากัน เพราะในเรื่ องการบริ หาร สมมติ
เป็ นอธิ การบดีก็ควรให้ไป 20% เพราะมีการสอนอยูด่ ว้ ย แต่เมื่อเทียบกับหัวหน้าภาควิชา ซึ่ งแตกต่างกันในเรื่ อง
การบริ หาร น้ าหนักควรจะแตกต่างกัน แต่เมื่อไม่สามารถหาความแตกต่างได้ก็ให้เท่ากันสาหรับความเป็ น
อาจารย์และความเป็ นผูบ้ ริ หาร
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถทาได้
11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในส่ วนของน้ าหนัก ส่ วนหนึ่งเห็นด้วยกับคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ วา่ แต่ละคนรับภาระการบริ หารไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นควรจะให้ค่าน้ าหนักที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ส่ วนนี้เห็นว่าในส่ วนของการขาด การลา การสาย ถูกกาหนดโดยระเบียบอื่น ซึ่ งหากลาเกิน 23 วัน ก็ไม่ได้ข้ ึน
เงินเดือน ซึ่ งตามระเบียบมีการกาหนดไว้แล้ว เพราะฉะนั้นในส่ วนขององค์ประกอบอื่น ๆ น่าจะให้กบั ทาง
หน่วยงานรับไปปรับ เพราะจะตรงกับความต้องการหรื อลักษณะของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ี มีความเห็นที่ตรงกัน องค์ประกอบอื่น ๆ 10% แต่เป็ นกรณี เฉพาะ
ผูบ้ ริ หารได้หรื อไม่ หากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอให้ 10% ไปพิจารณาผูบ้ ริ หารอีกอาจจะเกิดปั ญหา เพราะ
ได้มีความเห็นตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวไปแล้วคือ 7% เห็นด้วยว่าองค์ประกอบอื่น ๆ อาจจะใช้กบั
ตาแหน่งอื่นได้ แต่ไม่ควรไปใช้กบั ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร มิฉะนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จะใช้ 7% คณะแพทยศาสตร์
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12. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า กรณี ของสัดส่ วน หากมีการ
กาหนดไว้มาก เมื่อต้องไปใช้ในรายบุคคลก็จะมีปัญหา หากต้องการให้เป็ นสมรรถนะหลัก 6% สมรรถนะ
ประจาตาแหน่งงาน และสมรรถนะบริ หาร รวมกันเป็ น 14 % และไป Individual ในแต่ละกรณี ตัวอย่างของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติจะพบว่า หัวหน้างานบางคนอาจจะไม่ได้ทาในหน้าที่ของงานตัวเอง
แล้ว แต่มาทาหน้าที่ดา้ นบริ หาร น้ าหนักของตาแหน่งงานอาจจะมีการลดเปอร์ เซ็นต์ลงไปและมาเพิ่มในส่ วน
บริ หาร แต่หากเปลี่ยนไปเป็ น 6% 6% และ 8% หรื อ 6% 7% และ 7% เมื่อนาไปใช้ในรายบุคคล แล้วเป็ นปัญหา
ค่อนข้างมาก ประเด็นที่สอง ในส่ วนของสมรรถนะหลัก อาจจะขยายเป็ นสมรรถนะของทั้งมหาวิทยาลัยและ
องค์กรของตัวเอง เพราะของมหาวิทยาลัยมี 4 ตัว แต่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติมีเพิ่มอีก 3 ตัว
เป็ น 7 ตัว ขอให้ Define ว่า สมรรถนะหลักหมายถึง 4 ตัว หรื อบวกเข้าไปด้วย ต้องการให้ขยายความในส่ วนของ
สมรรถนะหลัก
ประธานกล่าวว่า ผูบ้ ริ หารจะเห็นด้วยกับสู ตรนี้ แต่ใต้บงั คับบัญชาอาจจะไม่เห็นด้วย เพราะ
จะให้ดุลพินิจผูบ้ ริ หารค่อนข้างมาก ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า 14% จะให้
เป็ นรายบุคคลใช่หรื อไม่ หากกาหนดเกณฑ์เช่นนั้นจะไม่เป็ นรายบุคคล เพราะทุกคนจะเป็ น 8% บวก 6%
ทั้งหมด ซึ่ งจะเป็ นระนาบเดียวกันทั้งหมด แต่หากระบุเป็ นรายบุคคล บางคน 12% บวก 2% บางคน 11% บวก
3% บางคน 7% บวก 7% ซึ่งหากเป็ นรายบุคคลผูบ้ ริ หารต้องไปพิจารณาเบื้องต้นก่อน
13. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า สามารถทาเป็ นกลุ่มได้และทุกอย่างต้องเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เช่น หัวหน้าภาควิชาบริ หารน้อยกว่า แต่สอนมากกว่า เพราะฉะนั้นน้ าหนักจะเป็ นไป
ตามนั้น โดยข้อเท็จจริ งแล้วมหาวิทยาลัยกาหนดไว้แล้วว่า ตาแหน่งบริ หาร บริ หารเท่าใด สอนเท่าใด สามารถ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับภาระงานในส่ วนนั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยูแ่ ล้ว เข้าใจว่าที่ผอู ้ านวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกล่าวคือ ตาแหน่งบริ หารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็ น
สายสนับสนุนวิชาการ และงานอาจจะไม่ได้ให้ Direct Care โดยตรง ซึ่งจะทาให้ประเมินสมรรถนะประจา
ตาแหน่งงานลาบาก จึงต้องมาให้น้ าหนักในการบริ หารมากขึ้น
ประธานกล่าวว่า หากเป็ นกลุ่มจะให้บนั ทึกว่า เป็ นกลุ่ม ซึ่ งหากเป็ นรายบุคคล เห็นว่าจะมี
ปั ญหามาก เช่น หัวหน้างานพยาบาลจะต้องเหมือนกันทั้งหมดว่า 7%:7% หรื อ 8%:6% ไม่ใช่หวั หน้างาน
พยาบาลแต่ละคนจานวนไม่เท่ากัน ซึ่ งจะเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากมาก
14. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า หากถึงเวลาที่ตอ้ งนาไปใช้
จริ งก็ตอ้ งเป็ นรายบุคคล ต้องทราบข้อมูลของแต่ละบุคคล เช่น พยาบาลที่จบการศึกษาใน 3 ปี แรก จะให้
สมรรถนะระดับใด คนที่จบการศึกษามาแล้ว 5-7 ปี จะเป็ นระดับใด หรื อตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าว
คือ อาจารย์ระดับปริ ญญาตรี อาจจะเป็ นอาจารย์ระดับ 2 อาจารย์ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกอาจจะเป็ นอาจารย์
ระดับ 4 ถึงเวลาก็ไปลง Individual อย่างไรก็ตามแม้จะลงเป็ นรายบุคคลก็จะมีกลุ่มที่มี Scope ใกล้เคียงกัน

- 23 แต่จะทาให้ง่ายเมื่อนามาใช้กบั คนส่ วนใหญ่หรื อคนจานวนมาก
ประธานกล่าวว่า เห็นด้วยว่าไม่ควรกาหนด ควรจะเป็ นกลุ่ม แต่จะมีจานวน 100 กลุ่มไม่ได้
ควรจะมีเพียง 3 กลุ่มหรื อ 4 กลุ่ม
15. ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า หากเป็ นกลุ่มของอาจารย์จะชัดเจน และหากเป็ น
กลุ่มของสายสนับสนุนวิชาการจะไม่มีปัญหา เพราะมีแต่หวั หน้างาน ผูอ้ านวยการกอง กลุ่มอาจารย์จะเป็ น
หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี หากทาเป็ นกลุ่มเช่นนั้นไม่มีปัญหา มิฉะนั้นจะเป็ นการใช้ดุลพินิจมากเกินไป
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ี จึงได้ยกตัวอย่างว่า ไม่ควรมี 100 กลุ่ม ต้องมีประมาณ 3-5 กลุ่ม
16. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า หากทางมหาวิทยาลัยเกรงว่าผูบ้ ริ หารจะมีดุลพินิจมากไป
ก็สามารถกาหนดได้วา่ มหาวิทยาลัยต้องการสมรรถนะหลัก 6% สมรรถนะบริ หารให้ไม่เกิน 10% หน่วยงานจะ
กาหนดอย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละหน่วยงาน รองคณบดี 10% หัวหน้าภาควิชา 5% แต่ให้ไม่เกิน 10% มีการ
กาหนดกรอบไว้กว้าง ๆ หรื อสมรรถนะประจาตาแหน่ง อย่างน้อยที่สุดอาจารย์ประจาคณะจะต้องมีสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งไม่นอ้ ยกว่า 10% เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เห็นว่า สมรรถนะอยูใ่ นระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
แต่การปรับในระดับหน่วยงานย่อยนั้น ให้ข้ ึนอยูก่ บั หน่วยงานโดยผ่านคณะกรรมการประจาคณะ
ประธานกล่าวว่า หากแบ่งเป็ นกลุ่มจานวนไม่มาก สามารถรับได้ไม่ตอ้ งกาหนด Minimum
เพราะรวมกันแล้วอาจจะเกิน 14% จะเกิดความยุง่ ยาก
17. ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า หากในแต่ละหน่วยงานกาหนดกลุ่มเช่นนั้น ต้อง
เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
ประธานกล่าวว่า เป็ นเช่นนั้น ประเด็นที่สอง เรื่ องที่ไม่สามารถทาเต็มระดับ และจะไปอีก
ระดับหนึ่งได้หรื อไม่ มีขอ้ เสนอว่า 50% 80% โดยพิจารณาจากภาพรวม ขอเสนอว่า 50% ได้หรื อไม่
ในปี แรกทดลองก่อนที่ 50%
18. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หากคิดอีกทางหนึ่ง ไต่ลงได้หรื อไม่ คือพิจารณาจาก
ระดับ 5 ลงมา หากเกิน 50% จะได้ระดับ 5 ทันที โดยที่ไม่ตอ้ งพิจารณา ระดับ 1-4 ได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ระดับ 5 มี 4 ข้อได้ 2 ข้อ ก็จะได้ 5 คะแนนเต็ม
19. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า แต่หากนึกถึงผูป้ ระเมินว่า มี 20 ข้อ กว่าจะไปถึงระดับ
5 เป็ นเรื่ องค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นหากไม่เห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาใด แต่รับได้กบั การที่ไต่ระดับขึ้นและนับ 50%
แต่หากเป็ นการไต่ระดับลงแล้วนับ 50% จะทาได้หรื อไม่
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า หาก 50% หมายถึง แต่ละระดับที่ได้ 50% แล้วจะ
ผ่านในระดับนั้น ๆ เพื่อไปสู่ ระดับสอง หรื อระดับต่อไปเรื่ อย ๆ ในเรื่ องนี้ได้มีผมู ้ าหารื อเรื่ องการนาสมรรถนะ
มาใช้ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งชี้แจงว่าการประเมินเรื่ องนี้ยากที่สุดในการประเมินพฤติกรรม เห็นว่า
ระยะแรก ๆ ของการนาสมรรถนะมาใช้ ควรใช้ในระดับที่มีเปอร์ เซ็นต์ต่า ซึ่ งเห็นว่า 50%: 50% น่าจะเหมาะสม
ประธานกล่าวว่า ในแต่ละระดับต้องได้ 50% ขอให้ใช้สูตรนี้ เห็นว่าต้องปรับแก้อีก แต่ตอ้ ง

- 24 แก้ไขใน ก.บ.ม. ซึ่ งไม่มีปัญหาใด ประเด็นสุ ดท้ายที่ประธานสภาข้าราชการแจ้งว่า จะขอไปรับฟังความเห็นจาก
กรรมการสภาข้าราชการ ไม่มีปัญหาใด จะขอมติที่ประชุมว่า จะขอไปตัดสิ นใจในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้
สภาข้าราชการได้มีเวลาหารื อกันสองสัปดาห์ ขอให้รับฟั งความเห็นบนฐานที่ได้สรุ ปไปนี้ เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ อง
Subjective ตามที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าว เมื่อมีการหารื อกันต้องหารื อกันแบบ Objective ในเรื่ องที่
Subjective หมายความว่า หารื อแล้วต้องเป็ นไปพื่อประโยชน์ของ มธ. ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของแต่ละคนหากแจ้ง
ให้ลดจานวนให้นอ้ ยลงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งไม่ได้หมายความว่า สภาข้าราชการจะทา แต่กรณี น้ ีเป็ นการ
ส่ งสัญญาณว่า เรื่ องบางเรื่ องเกี่ยวข้องกับตัวเอง และการหารื อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองบางครั้งอาจจะมี
ปัญหา ขอให้ไปรับฟังความเห็นจากกรรมการสภาข้าราชการ ต้องการให้ประธานสภาข้าราชการกลัน่ กรอง
ความเห็นทั้งหลายด้วย เพราะบางคนจะเสนอเรื่ องของตัวเองเป็ นส่ วนใหญ่วา่ ถูกประเมินอย่างไร เรื่ องบางเรื่ อง
หากไม่ใช่เรื่ องประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน ขอให้ประธานสภาข้าราชการกลัน่ กรองด้วย
20. ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า กรณี น้ ีจะมีการเพิ่มขึ้นหรื อลดลง หรื อใช้เกณฑ์อย่างไร
ตนเองให้ความสาคัญน้อยมาก แต่ให้ความสาคัญในเรื่ องการสื่ อสารให้เข้าใจตรงกันเพื่อเป้ าหมายของ มธ.
จะเห็นอย่างไรก็เข้าใจและเคารพหลักประชาธิ ปไตย เพราะเมื่อมีการสอบถามว่า เป็ นกรรมการ ก.บ.ม. อย่างไร
จึงสื่ อสารข้อมูลไม่เข้าใจ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ลาบาก
ประธานกล่าวว่า ประเด็นที่หารื อกันและจะนากลับมาเสนอ ก.บ.ม. ขอให้มีประเด็นไม่มาก
ไม่ใช่กลับมา 50 ประเด็น หรื อ 30 ประเด็น ซึ่งหารื อใน ก.บ.ม. ไม่ได้ ขอให้สรุ ปเฉพาะประเด็นใหญ่ ๆ เพื่อจะ
ได้หารื อกันได้
21. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า กรณี สมรรถนะกาหนดตามตาแหน่งบุคคลใช่หรื อไม่
เช่น ตาแหน่งบุคลากรมี 3 สมรรถนะ แต่เจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้ทาทั้ง 3 เรื่ อง หรื อนักวิชาการพัสดุ บางคนทาแต่
เรื่ องบัญชี กรณี น้ ี ตอ้ งทาครบทั้งหมดหรื อไม่ หรื อแบ่งสัดส่ วนตามความเหมาะสมสาหรับผูป้ ฏิบตั ิ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิ การบดีกล่าวว่า ในประเด็นนี้ ตอ้ งกาหนดให้หลายสมรรถนะ
เพราะทราบว่าบางตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งบุคลากร มีความหลากหลายของงาน หากตาแหน่งใดที่มีความ
หลากหลายของงานจะเขียนสมรรถนะไว้ให้มากกว่า 1 สมรรถนะ เพื่อให้สามารถเลือกได้ โดยขึ้นอยูก่ บั
ผูบ้ งั คับบัญชาว่า จะมอบหมายสมรรถนะตัวใดให้บุคคลใดตามความเหมาะสม เพราะมีหลายกรณี ที่จะเป็ น
เช่นนั้น หากตาแหน่งนั้นไม่มีงานด้านอื่น ๆ เช่น ตาแหน่งแพทย์ก็จะมีสมรรถนะเดียว แต่หากเป็ นตาแหน่ง เช่น
นิติกร ก็จะมีความหลากหลายมากก็จะมีการกาหนดสมรรถนะไว้มาก และให้เลือกตามสมรรถนะที่จะนาไปใช้
งาน
ประธานกล่าวว่า ขอให้มีการนาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นาเรื่ องนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารวิชาการ

- 25 4.1 เรื่อง การลดระยะเวลาในการตรวจข้อสอบ
ประธานแถลงว่า ในสมัยที่รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ ชัยสู ตร เป็ นอธิการบดี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พงศ์ นิธิประภา เป็ นรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีการกาหนดระยะเวลาการ
ตรวจข้อสอบไว้ ทาให้ มธ. มีการตรวจข้อสอบที่เร็ วขึ้น แต่ในหลายปี ที่ผา่ นมาก็ยงั มีผทู ้ ี่ตรวจเกินเวลาด้วยเหตุผล
บางประการตามที่ได้ทราบ แต่เท่าที่พิจารณาจากตารางเวลา พบว่า ตารางเวลาทั้งหลายยังค่อนข้างนาน นักศึกษา
เกือบทุกคณะก็ยงั มีการกล่าวถึงเรื่ องนี้วา่ เวลาการตรวจข้อสอบของ มธ. นานมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
เกือบทุกแห่ง ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ตอ้ งการลดระยะเวลาในการตรวจข้อสอบให้นอ้ ยลง
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี น้ ี เป็ นมติของที่ประชุมคณบดีเมื่อ 10 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่
ปี 2543 มีการกาหนดรอบของการส่ งคะแนน ปี 2544 กล่าวถึงรอบของการส่ งคะแนนและมีมาตรการในการ
ลงโทษสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ส่งคะแนนตามรอบเวลาที่กาหนด ฝ่ ายวิชาการและสานักทะเบียนและประมวลผล
เห็นว่าการกาหนดรอบเวลานั้นผ่านมา 10 ปี แล้ว ซึ่งเป็ นเวลาที่นานพอสมควร แม้วา่ ในระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผา่ น
มานี้ฝ่ายวิชาการและสานักทะเบียนและประมวลผลตรวจ พบว่าหลายคณะไม่มีปัญหาในเรื่ องการส่ งคะแนน
ล่าช้า คณะที่น่าชมเชยมีหลายคณะ เช่น คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ใน 3-4 ปี ที่ผา่ นมาไม่มีการ
ส่ งผลสอบล่าช้า รวมถึงคณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และอีกหลาย ๆ คณะ
อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิชาการและสานักทะเบียนและประมวลผลได้ประชุมหารื อแล้วเห็นว่า ควรที่จะเร่ งรัดรอบ
ของการส่ งคะแนนล่าช้าเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในเรื่ องของการประกัน
คุณภาพ แต่เรื่ องใหญ่คือ ประโยชน์ของนักศึกษา เพราะการส่ งคะแนนล่าช้ามีผลต่อนักศึกษาในการสมัครงาน
ในการศึกษาต่อ และเรื่ องอื่น ๆ อีกมาก จึงขอเสนอว่า ควรจะลดรอบการส่ งคะแนนลง ซึ่ งปั จจุบนั มี 4 รอบ รอบ
ที่ 1 คือ 15 วัน หลังจากสอบ รอบที่ 2 คือ 2 สัปดาห์ รอบที่ 3 คือ 4 สัปดาห์ รอบที่ 4 คือ 8 สัปดาห์ และคณะ
นิติศาสตร์ คือ 12 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นกรณี พิเศษ โดยข้อเท็จจริ งแล้วมีแนวทางอยู่ 2 แนวทาง ซึ่ งตัดสิ นใจได้ไม่ยาก
แนวทางที่หนึ่งคือ การทารอบสั้นลงให้เหลือเพียง 3 รอบเท่านั้น โดยคณะนิติศาสตร์ซ่ ึงเป็ นกรณี พิเศษก็ลดเวลา
ลงจาก 12 สัปดาห์เหลือ 8 สัปดาห์ แต่อาจารย์โดยทัว่ ไปของสายสังคมศาสตร์ จะเหลือ 3 รอบคือ 15 วัน
2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ แนวทางที่สองคือ ยังคง 4 รอบเหมือนเดิมไว้ แต่รอบจะสั้นลง รอบที่ 1 คือ 15 วัน รอบ
ที่ 2 คือ 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป แต่สานักทะเบียนและประมวลผลไม่ตอ้ งการให้รอบติดกันเช่นนี้
จะมีการคงไว้ 4 รอบเช่นเดิม และเปลี่ยนเวลาจากรอบที่ 4 เดิม 8 สัปดาห์เป็ น 4 สัปดาห์ ซึ่งทุกคนมีภาระการ
สอนแต่ก็ตอ้ งทาตามรอบนี้ จึงเสนอให้พิจารณาใน 2 แนวทางนี้ อย่างไรก็ตามฝ่ ายวิชาการและสานักทะเบียน
และประมวลผลเห็นด้วยกับแนวทางที่ 1 คือ ให้ลดรอบเวลาลง
โดยสรุ ปจะขอเสนอแนวทาง ดังนี้

- 26 รอบ
1
2
3
4

แนวทางปัจจุบนั

แนวทางใหม่

15 วัน

แนวทางแรก
15 วัน

แนวทางที่สอง
15 วัน

นับจากวันสอบไล่วชิ านั้น ๆ

นับจากวันสอบไล่วชิ านั้น ๆ

นับจากวันสอบไล่วชิ านั้น ๆ

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

1 สัปดาห์

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

4 สัปดาห์

4 สัปดาห์

2 สัปดาห์

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

8 สัปดาห์

-

2 สัปดาห์

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

5

12 สัปดาห์

8 สัปดาห์

8 สัปดาห์

(เฉพาะปริ ญญาตรี นิติศาสตร์)

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป

สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ข้อเสนอมี 2 แนวทาง แนวทางแรก ลดรอบลงไป 1 รอบ แนวทางที่ 2 รอบ
เท่าเดิม แต่ลดระยะเวลาลงไป แนวทางใดมีระยะเวลาเร็ วกว่ากัน
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ตามเอกสารประกอบการประชุมจะไม่ค่อยแตกต่างกัน
เพียงแต่ในแนวทางที่ 2 สานักทะเบียนและประมวลผลต้องการที่จะคงรอบเดิมไว้
2. ประธานสอบถามว่า แนวทางที่ 2 จะเร็ วกว่าแนวทางที่ 1 ใช่หรื อไม่ ระยะเวลาสั้นกว่าใช่
หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า เป็ นเช่นนั้น หากเฉลี่ยแล้วจะสั้นกว่า
3. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ขอสนับสนุนกรณี น้ ี เพราะที่ผา่ นมาพบปั ญหาโดยตลอดคือ
เมื่อประกาศผลสอบเสร็ จก็จะถึงการสอบภาคการศึกษาที่ 2 และสิ่ งที่พบทันทีคือ กรณี ของภาคบัณฑิตจะมีการ
Retire จานวนมาก เพราะไม่สามารถนาผลการสอบไปปรับกระบวนการเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไปได้ ซึ่งได้
หารื อกับรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ เห็นว่า ภาคการศึกษาที่ 2 ของคณะนิติศาสตร์ ถูกจากัดโดย
ระยะเวลา ไม่ถึง 12 สัปดาห์ เพราะวิชาบังคับต้องประกาศให้ทนั ก่อนสอบซ่อม คณะนิ ติศาสตร์ มีการสอบซ่อม
ในปี การศึกษา 2553 จะเริ่ มในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สิ่ งที่พบตลอดคือ ผูท้ ี่เป็ นปั ญหาก็ยงั เป็ นปั ญหาอยู่ และมี
จานวนวิชาไม่มาก มีจานวนนักศึกษาไม่มาก แต่ไม่แน่ใจว่าจะลดทันทีจาก 12 สัปดาห์ เป็ น 8 สัปดาห์ หรื อจะ
ทยอยลดไป เห็นว่าในคณะพยายามจะปรับวิชาที่มีนกั ศึกษาน้อย จากเดิม 12 สัปดาห์ คิดจากฐานกลุ่มเดียวคือ
500 คน ในภายหลังแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม หรื อ 2 กลุ่ม และจะมีอาจารย์ผชู ้ ่วยเข้ามาตรวจข้อสอบ เห็นว่าเรื่ องนี้

- 27 สถานการณ์เปลี่ยนไป ฉะนั้น การลดระยะเวลาลงมาน่าจะมีผลดี โดยภาพรวมให้การสนับสนุนที่จะลดรอบ
ระยะเวลาจาก 12 สัปดาห์ เป็ น 8 สัปดาห์ แต่ในส่ วนของรอบที่ 4 เวลา 8 สัปดาห์ มีความเห็นว่าจะลดมากเกินไป
จาก 8 สัปดาห์เหลือ 4 สัปดาห์ หรื อจะตัดรอบนี้ ออกไป
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่เคยส่ งผลการตรวจข้อสอบล่าช้า
แต่ในประเด็นที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวไป คงเป็ นเฉพาะคณะนิติศาสตร์ แต่ในส่ วนของคณะอื่น ๆ การ
ลดระยะเวลาจาก 8 สัปดาห์ เป็ น 4 สัปดาห์ เป็ นการลดที่มาก ในส่ วนของคณะจะต้องนาคะแนนเฉลี่ยจากกลุ่ม
วิชาเสนอคณะกรรมการหลักสู ตร เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะ และหากไปปรับลดลงเหลือ
4 สัปดาห์ หากไม่มีการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะในช่วงนั้นจะไม่ทนั จึงต้องการขอให้ปรับเป็ น
6 สัปดาห์ แทน 8 สัปดาห์ เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
ประธานกล่าวว่า คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หมายถึงแนวทางที่ 2 ใช่หรื อไม่
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า เรื่ องของแนวทางที่ 2 สานักทะเบียนและประมวลผล
จะต้องมีการรับผลการตรวจข้อสอบทุกสัปดาห์ แต่แนวทางแรกหากจะเปลี่ยนรอบที่ 4 เป็ น 6 สัปดาห์ ได้หรื อไม่
6. รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า ขอสรุ ปว่าจะใช้แนวทางแรก
ประธานกล่าวว่า ขอสรุ ปว่าให้ใช้แนวทางแรก ทางคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอให้เพิ่ม
รอบที่ 4 เป็ น 6 สัปดาห์
7. รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า จะมีการเพิ่มรอบที่ 4 เป็ น 6 สัปดาห์หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ไม่มีการเพิ่มรอบที่ 4
8.ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า หากพิจารณาในแง่ประโยชน์ของนักศึกษา เห็นด้วยที่จะลด
ระยะเวลาให้เร็ วขึ้น แต่ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงต้องมี Step to Change เนื่องจากหากพิจารณาตัวเลขเดิมใน
ปั จจุบนั หากไม่นบั รอบที่ 5 ของคณะนิติศาสตร์ รวมกันของเดิมจะอยูท่ ี่ 14 สัปดาห์ คือ 2 สัปดาห์ บวก
4 สัปดาห์ บวก 8 สัปดาห์ หากเป็ นแนวทางใหม่ในแนวทางแรกรวมกันจะเหลือ 6 สัปดาห์ ส่ วนแนวทางที่สอง
รวมกันจะเป็ น 10 สัปดาห์ การเปลี่ยนจาก 14 สัปดาห์เป็ น 6 สัปดาห์ สัดส่ วนจะหายไปเกินครึ่ งหนึ่ง
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีจะไม่บวกกันแต่จะซ้อนกันอยู่
9. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า หมายความว่านับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาถัดไป
ประธานกล่าวว่า หากใช้แนวทางที่หนึ่ง คณะอื่น ๆ ลดเวลาไป 1 เดือน จาก 8 สัปดาห์เหลือ 4
สัปดาห์ คณะนิติศาสตร์จาก 12 สัปดาห์เหลือ 8 สัปดาห์ ลดไป 1 เดือนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ทุกคณะจะลดลงไป
1 เดือนเช่นเดียวกัน
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า กรณี น้ ี จะเริ่ มใช้เมื่อใด
ประธานกล่าวว่า จะเริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ซึ่งยังมีเวลาในการประชาสัมพันธ์
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาอีกเล็กน้อย และหลังเปิ ดภาคการศึกษาอีก 4 เดือน หากหารื อกับอาจารย์ได้ ซึ่ งจะมีเวลา
รวมทั้งหมด 6 เดือน

- 28 11. รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลังกล่าวว่า เห็นด้วยกับการเริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่
1/2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบลดระยะเวลาการส่ งผลสอบไล่ตามแนวทางแรก ดังนี้
รอบ
ระยะเวลาการส่ งผลสอบไล่
1
15 วัน นับจากวันสอบไล่วชิ านั้น ๆ
2
2 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป
3
4 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป
4
8 สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคถัดไป
(เฉพาะระดับปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ )

4.2 เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขออุทธรณ์กรณีการส่งผลสอบล่าช้า
คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนแถลงว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ได้พิจารณา เรื่ องการส่ งผลสอบล่าช้าของโครงการวารสาร
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน ในวิชา JM
491 Special Project ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ล่าช้านั้น ทางโครงการฯ ขออุทธรณ์และชี้แจง
ข้อเท็จจริ งประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวานิช อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชา JM 491 Special Project ได้
ส่ งผลสอบของนางสาวภักตร์ พิมล ธนามัน่ เศรษฐ์ เลขทะเบียน 4907640074 ให้กบั เจ้าหน้าที่ประจาโครงการฯ
ที่คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
2554 เวลา 19.30 น.
2. ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เจ้าหน้าที่โครงการฯ จึงได้จดั ส่ งผลสอบวิชา ดังกล่าว
พร้อมวิชาอื่น ๆ อีก 3 วิชา แล้วจัดทาบันทึกเสนอนาส่ งผลสอบถึงสานักทะเบียนและประมวลผลเสนอคณบดี
เพื่อลงนาม และคณบดีได้ลงนามในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554
3. แต่ดว้ ยความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้จดั ส่ งเอกสารทั้งหมดส่ งให้สานัก
ทะเบียนและประมวลผลในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2554 ซึ่ งเลยกาหนดการส่ งผลสอบ
ทางโครงการฯ ขอยืนยันว่าความล่าช้าในการส่ งเกรดเฉลี่ยไม่เกิดจากอาจารย์ผสู ้ อน
แต่ขอ้ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ ซึ่ งมาทางานเพียง 8 เดือน
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็ นบทเรี ยนในการบริ หารจัดการโครงการ ซึ่ งทางโครงการฯ จะไม่ให้
เกิดขึ้นอีกต่อไป
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 29 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่แล้วได้มีการอภิปรายเรื่ องนี้มากพอสมควร กรณี
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวานิช ได้ส่งผลสอบล่าช้าไป 1 วัน โดยให้เหตุผลและได้ขอให้ผแู้ ทนคณบดี
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนชี้แจงในการประชุมครั้งที่แล้ว แต่ผแู ้ ทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชนไม่ทราบเรื่ อง และหลังจากนั้นคณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชนได้มาพบตนเองและ
นาเอกสารมาให้พิจารณา ข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามที่ได้ช้ ีแจงคือ รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวานิช
ส่ งตามกาหนดเวลา ซึ่ งเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่ องภายในกาหนดเวลา แต่มีปัญหาเรื่ องเจ้าหน้าที่ที่นาคะแนนของ
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวานิช ไปรวมกับคะแนนของอาจารย์พิเศษที่ส่งมาล่าช้า ซึ่ งได้มีการ
พิจารณาไปแล้ว ต้องการให้พิจารณากรณี ของรองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวานิช หากเป็ นไปตามข้อมูล
นี้ก็ไม่น่าจะถือว่า รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวานิช ทาเกินกาหนดเวลาที่กาหนดไว้
2. ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า ควรจะยกผลประโยชน์ให้กบั รองศาสตราจารย์
พรทิพย์ สัมปั ตตะวานิช เพราะไม่มีความผิดใด เพียงแต่วนั ที่รวมคะแนนในการส่ งสานักทะเบียนและ
ประมวลผลเป็ นเวลาเย็นแล้วทาให้ส่งไม่ทนั ในบันทึกเป็ นวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายในการส่ งผล
สอบให้สานักทะเบียนและประมวลผล ในวันดังกล่าวไม่สามารถส่ งให้สานักทะเบียนและประมวลผลได้ทนั
เพราะเป็ นเวลา 16.30 น. แล้ว ในกรณี น้ ี รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวานิช ไม่ได้มีความผิดใดก็น่าจะให้
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามปกติ
3. ประธานกล่าวว่า หากเป็ นไปตามมติน้ ีก็ไม่มีปัญหาใด แต่ตอ้ งกาชับเจ้าหน้าที่ ในประเด็น
แรกคือ เจ้าหน้าที่คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน หรื อคณะใดก็ตามในกรณี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า เคย
มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ประเด็นที่สอง การทาข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเสนอมาจากคณะ เป็ นข้อมูลที่ล่าช้า หากคณะ
เห็นว่ามีปัญหาคณะต้องชี้แจงมาตั้งแต่แรก เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ทราบตั้งแต่ตน้ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะบรรจุ
ระเบียบวาระเข้าที่ประชุมและจะเป็ นปั ญหา กรณี น้ ี เป็ นทั้งบทเรี ยนและประสบการณ์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ให้แก่
รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวานิช

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง การกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องดาเนินการเรื่ อง
การประกันคุณภาพ โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้ ที่ 2.8 ระดับความสาเร็ จ
ของการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมที่จดั ให้กบั นักศึกษา ซึ่ งตัวบ่งชี้ดงั กล่าวจะต้องมีการกาหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษา เพื่อเป็ นกรอบเกณฑ์ในการวัดระดับความสาเร็ จของการส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมที่สถาบันจัดให้กบั นักศึกษา นั้น ในการนี้ฝ่ายการนักศึกษาได้นาเรื่ องดังกล่าวเข้าที่ประชุม

- 30 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เพื่อกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับ
นักศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันกาหนดพฤติกรรมฯ ไว้ดงั นี้คือ
“นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอ้ งเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น
และต่อสังคม โดยต้องรู ้จกั เคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น เคารพกติกา มีความซื่ อสัตย์ และมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาสังคม
โดยเริ่ มต้นที่ตนเอง อันนาไปสู่ การเป็ นบัณฑิตที่มีจริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า จะขอเสนอเพิม่ เติม 2 เรื่ อง คือ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อผูอ้ ื่น ต่อสังคม ขอให้เพิ่มเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเข้าไปด้วยคือ เพิ่มคาว่า และสิ่ งแวดล้อม เพราะนักศึกษายัง
ไม่ค่อยปฏิบตั ิกนั เท่าใด อีกเรื่ องหนึ่ง คือ เนื่ องจากนักศึกษาต้องมีหน้าที่ของนักศึกษาด้วย ขอให้เพิ่มเติมว่า
ตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษา และในประโยคที่เห็นว่า อาจจะไม่ได้ขยายความหมายเพิ่มเติม คือ มีส่วนร่ วม
ในการแก้ปัญหาสังคม ต้องการให้ขยายความเล็กน้อยว่า คาว่า สังคม จะให้มีความหมายกว้างเพียงใด เพราะสิ่ ง
เหล่านี้ตอ้ งใช้ในการประเมินนักศึกษาทุกคน และโอกาสของนักศึกษาในการแก้ปัญหาสังคมไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะขยายอย่างไร หรื อจะใช้คาอื่นที่ไม่ทาให้นกั ศึกษาไปหาปั ญหาสังคมเพื่อที่จะช่วย
แก้ปัญหาทุกคน และประโยคที่วา่ เริ่ มต้นที่ตนเอง เห็นว่าอาจจะเป็ นประโยคที่ไม่จาเป็ น หากจะแก้ปัญหาสังคม
บางครั้งอาจารย์เป็ นผูแ้ ก้ โดยการพานักศึกษาไป เพราะนักศึกษาบางครั้งก็ไม่อาจเริ่ มต้นได้ดว้ ยตนเอง
รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษากล่าวว่า เรื่ องความรับผิดชอบหมายถึง หน้าที่ที่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น ต่อสังคม และเห็นด้วยว่า น่าจะขยายคานี้เข้าไปเพราะเป็ น Key word ส่ วนเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมในขณะที่หารื อกันเห็นว่าอยูใ่ นคาว่า สังคม แต่ก็เห็นด้วยว่า เมื่อจะดาเนินการตามคาว่า ธรรมศาสตร์
สี เขียว ก็จะใส่ คานี้ลงไปด้วย เป็ นจริ ยธรรมต่อโลก ต่อสิ่ งแวดล้อม ต่ออนุชนรุ่ นหลังในอนาคตที่จะอยูใ่ นโลกสี
เขียว มีสิ่งแวดล้อมตลอดไป ส่ วนคาว่าแก้ปัญหาสังคม หมายความว่าอยูท่ ี่ใดก็รับผิดชอบตรงนั้น อยูใ่ นคณะก็
เป็ นพลเมืองของคณะ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยก็เป็ นพลเมืองของมหาวิทยาลัย อยูใ่ นชุมชนก็เป็ นพลเมืองของชุมชน
อยูใ่ นประเทศก็เป็ นพลเมืองของประเทศ อยูท่ ี่ใดก็เป็ นพลเมืองของตรงนั้น ส่ วนคาว่าเริ่ มต้นที่ตนเองนั้น
หมายความว่า ปั ญหาของนักศึกษา หรื อโดยทัว่ ไปคนมักจะมองว่าปั ญหาสังคมมาจากคนอื่น เมื่อเสนอให้แก้ไขก็
เสนอให้มหาวิทยาลัยแก้ไข ให้คณะแก้ไข หรื อให้รัฐบาลแก้ไข แต่ตนเองก็ก่อปั ญหาต่อไป ซึ่ งกรณี น้ ีคือ ปั ญหา
เช่น เรื่ องสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจน ขยะมาจากตัวนักศึกษา เพราะฉะนั้นจึงมี Key word ว่า ให้เริ่ มต้นที่
ตนเอง ไม่ใช้ไปเริ่ มที่ผอู ้ ื่น คือ ไม่ควรไปเรี ยกร้องแต่ผอู ้ ื่น ต้องเรี ยกร้องและเริ่ มต้นที่ตนเองด้วย หากคาไม่ชดั เจน
ต้องเป็ นหน้าที่ที่ฝ่ายการนักศึกษาจะทาให้ชดั เจนขึ้น
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สอบถามว่า ประเด็นที่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาอธิ บายคือ
คล้ายกับอย่าทาตัวให้เป็ นปั ญหาสังคมเอง ใช่หรื อไม่
รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษากล่าวว่า เป็ นการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ก่อปั ญหา

- 31 3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หากใช้คาว่า ต้องไม่ทาตัวให้เป็ นปั ญหาสังคม จะชัดเจน
มากขึ้น
4. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขอสนับสนุนประเด็นของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คาว่า ตระหนักในหน้าที่ ซึ่ งสิ ทธิ และหน้าที่จะต้องคู่กนั เมื่อนาคาว่า พลเมืองเข้ามาใส่ ซึ่ งเริ่ มจากความเป็ น
นักศึกษา เป็ นพลเมือง และเป็ นสังคม ทั้งใกล้ตวั และไกลตัว เพราะฉะนั้นตระหนักในหน้าที่นกั ศึกษาด้วย น่าจะ
มีคาว่า หน้าที่ ด้วยหรื อไม่ เพราะหากรู ้หน้าที่ก็น่าจะเคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่นได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับ
นักศึกษา โดยให้นาข้อสังเกตของที่ประชุมไปแก้ไข และรายงานเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง รายงานการนาส่งงบการเงินประจาปี 2553
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานตรวจสอบภายใน
ขอรายงานการนาส่ งงบการเงินประจาปี 2553 ณ วันที่ 7 เมษายน 2554 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายได้หน่วยงาน จานวนทั้งสิ้ น 42 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มหน่วยงานที่ถือปฏิบตั ิตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จานวน 24
หน่วยงาน นาส่ งงบการเงินครบถ้วนแล้วทั้ง 24 หน่วยงาน
1.2 กลุ่มหน่วยงานที่มีระเบียบกาหนดเป็ นการเฉพาะของหน่วยงาน จานวน 18 หน่วยงาน
(1) หน่วยงานที่ครบกาหนดการนาส่ งงบการเงิน
ก. นาส่ งภายใน 60 วัน จานวน 10 หน่วยงาน
- นาส่ งงบการเงินแล้ว จานวน 8 หน่วยงาน
- ยังค้างส่ งงบการเงิน จานวน 2 หน่วยงาน
ข. นาส่ งภายใน 90 วัน จานวน 7 หน่วยงาน
- นาส่ งงบการเงินแล้ว จานวน 5 หน่วยงาน
- ยังค้างส่ งงบการเงิน จานวน 2 หน่วยงาน
(2) หน่วยงานที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดระยะเวลาตามงวดบัญชี
- หน่วยงานที่ยงั ไม่สิ้นงวดบัญชีตามปี การศึกษา จานวน 1 หน่วยงาน
2. งบการเงินโครงการบริ การการศึกษา หน่วยงานถือปฏิบตั ิตามระเบียบ มธ.ว่าด้วยโครงการ
บริ การสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (นาส่ งภายใน 60 วัน) จานวนทั้งสิ้ น 13 หน่วยงาน
รวม 62 โครงการ
- นาส่ งงบการเงินแล้ว จานวน 61 โครงการ
- ยังค้างส่ งงบการเงิน จานวน 1 โครงการ

- 32 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแถลงว่า เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปั จจุบนั โดยเฉพาะ ดร.สุ เมธ
ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย จะดารงตาแหน่งครบวาระ ในเดือนมิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยจะจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งสุ ดท้ายในสมัยของ ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00
น. และมหาวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยงให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าที่ดารงตาแหน่งครบวาระ รวมทั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยด้วย เวลา 17.00 น. ณ บริ เวณชั้นล่าง อาคารโดมบริ หาร ศูนย์รังสิ ต จึงขอเชิญคณบดีและ
ผูบ้ ริ หารร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาแถลงว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2554
จะจัดในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 จะดาเนินการเหมือนที่ผา่ นมา คือ มีการรับประทานข้าวธรรมศาสตร์
ร่ วมกัน ในช่วงเย็นจะมีการแนะนาคณบดีและผูบ้ ริ หาร มีการร้องเพลงร่ วมกัน และจะปิ ดงานด้วยการชม
ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่ งจะแจ้งกาหนดการจัดงานให้ทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 28
พฤษภาคม 2554 และปฐมนิเทศที่ศูนย์ลาปาง สาหรับคณะที่มีการเรี ยนการสอนที่ศูนย์ลาปางในวันที่ 3
มิถุนายน 2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง การนาสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประธานสภาอาจารย์แถลงว่า ในเดือนมีนาคม 2554 ได้มีการประชุม ปอมท. และได้เชิญนายก
สมาคมอาเซียน - ประเทศไทยมาปาฐกถา ทาให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ในประเทศไทยมีนโยบายหลัก
เรื่ องหนึ่งคือ การนามหาวิทยาลัยไปสู่ สมาคมอาเซี ยน ซึ่ งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้แจ้งว่าจะมีการจัดงานที่
เกี่ยวข้องกับอาเซี ยนในนาม มธ. ซึ่งเป็ นเรื่ องดีและต้องการให้ตื่นตัวในเรื่ องนี้ให้มาก เพราะขณะนี้ทุก
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในเรื่ องนี้แล้ว และทางสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ได้ฝากว่า ทางสมาคมฯ ได้รับ
สมัครสมาชิกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ซึ่งพร้อมที่จะส่ งข้อมูลมาทางเว็บไซต์หรื อเอกสารมายัง
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการนาอุดมศึกษาเข้าสู่ อาเซี ยนในทุก ๆ ด้าน จึงเห็นว่า มธ. ไม่ควร

- 33 พลาดในเรื่ องนี้ และต้องการประชาสัมพันธ์วา่ สามารถสมัครในนามคณะหรื อมหาวิทยาลัยไปยังสมาคม
อาเซียน – ประเทศไทย ซึ่ งจะส่ งเอกสารมายังคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อนามาประกอบในการทานโยบายที่
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษากับการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนอย่างเป็ นทางการ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
U

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. (ซึ่งจะเป็ นการประชุมระบบ
Teleconference) ระหว่าง ท่าพระจันทร์ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนย์รังสิ ต
ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
U

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
U

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายวรพจน์ เนื่องอนงค์กุล
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สาราญเวทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูต้ รวจรายงานการประชุม

