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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 23/2552
วันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2552
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
2. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
4. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร

นิติไกรพจน
โรจนกิจอํานวย
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ขัมภลิขิต

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายการคลัง
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
6. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
8. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย
9. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. อาจารย ดร.วสันต
เหลืองประเสริฐ แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย เล็ก
สมบัติ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
15. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

-223. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข
24. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
25. อาจารย ดร.สสิธร
เทพตระการพร
26. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน
27. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
28. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล
29. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
30. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
31. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
32. รองศาสตราจารย ไว
จามรมาน
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
34. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
35. รองศาสตราจารย สุพงษ
ตั้งเคียงศิริสนิ
36. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
37. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ
38. นายณรงค
เมืองโสภา

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
39. นางสาวกานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
40. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
41. ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ วงศสุวานิช แทนประธานสภาอาจารย
42. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
43. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ข.)
44. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
45. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
46. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. อาจารย ดร.ชาติชาย

เชษฐสุมน

2. รองศาสตราจารย ดร.กําพล

รุจิวิชชญ

รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยลําปาง
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม

-33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
5. นายสายัณห
เทพแดง

ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย นิภา
อัศวเพิ่มพูนผล ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสนิ
2. รองศาสตราจารย พันเอก ดร.ถวัลย ฤกษงาม ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
สําราญเวทย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
5. อาจารย ดร.นิภารัตน
ศรีธเรศ
รองผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
6. นายสมพงษ
กันบุญ
ผูอํานวยการกองกลาง
7. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
8. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
9. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล
10. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
11. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
12. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
13. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
14. นางสาวมยุลี
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
15. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
16. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง มธ. ไดรับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป
2552”
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก ก.พ.ร. จัดใหมกี ารติดตามประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และมอบรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนใหกับหนวยงานที่พัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนจนไดรับการยกยอง ชืน่ ชม และเปนแบบอยางที่ดีใหแกหนวยงานอื่น โดยให
หนวยงานเสนอผลงานเขารับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2552
มธ. ไดเสนอรายชื่อและประเภทรางวัลของกระบวนงานบริการขอรับรางวัลคุณภาพการ

-4ใหบริการประชาชน ประจําป 2552 จํานวน 3 กระบวนงานบริการ ไดแก
1. กระบวนงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน มธ. ระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี
(โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกชางเผือกชนบท) ของสํานักทะเบียนและประมวลผล
(ประเภทรางวัล “นวัตกรรมการใหบริการ”)
2. กระบวนงานบริการยืมระหวางหองสมุดทาพระจันทร-รังสิต ของสํานักหอสมุด
(ประเภทรางวัล “ภาพรวมกระบวนงาน”)
3. กระบวนงานการใหบริการเวชระเบียนผูปวยนอก ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
(ประเภทรางวัล “ภาพรวมกระบวนงาน”)
ผลการประเมินของ ก.พ.ร. ปรากฏวา กระบวนงานการใหบริการยืมระหวางหองสมุด
ทาพระจันทร-รังสิต ของสํานักหอสมุด ไดรับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน
ประจําป 2552” ประเภท “รายกระบวนงาน” ซึ่ง ก.พ.ร. ไดจัดพิธีมอบรางวัลฯ ประจําป 2552 เมื่อวันอังคารที่ 15
ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เปน
ประธานในพิธี และมอบรางวัลดังกลาว ขอแสดงความยินดีกับสํานักหอสมุดมา ณ โอกาสนี้ดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การแขงขันรักบี้ประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 25
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันเสารที่ 26 ธันวาคม 2552 มีการแขงขันรักบีประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร ครั้งที่ 25 ชิงถวยมหิดล ซึ่งเปนการแขงขันกีฬาทีเ่ ปนธรรมเนียมปฏิบัติระหวาง จุฬาธรรมศาสตร มาเปนเวลานานคูกับฟุตบอลประเพณี แตการแขงขันรักบีห้ ยุดไปในชวงประมาณ 20 กวาปทแี่ ลว
และเพิ่งรื้อฟนกลับมาเริ่มแขงขันได 3 ป ในปนี้เปนปที่ 3 และจะเริ่มดําเนินการแขงขันอยางจริงจัง จะสลับกัน
เปนเจาภาพเหมือนฟุตบอลประเพณี ปนี้ มธ. เปนเจาภาพจัดแขงขันเปนครั้งแรกที่สนามกีฬา Main Stadium มธ.
ศูนยรังสิต ผลการแขงขันปรากฏวา มธ. เปนฝายชนะ 21 : 20 คะแนน มีผูชมประมาณ 2 พันคน มาจากนักศึกษา
และบุคลากรของทั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ มธ. มีการถายทอดสดทาง True Vision และนายพลากร
สุวรรณรัตน องคมนตรี ผูแทนพระองค เปนประธานในพิธี และมอบถวยรางวัล ในกรณีนี้จะขอเรียนวา จะเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติตอไป จะเปนการแขงขันควบคูไปกับการแขงขันฟุตบอลประเพณี โดยจะมีการสลับกันเปน
เจาภาพ ในปนี้ มธ. เปนเจาภาพ ปตอไปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพ ขณะทีฟ่ ุตบอลประเพณีในปนี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ ในปตอไป มธ. จะเปนเจาภาพ เปนการจัดการแขงขันที่ตองการการมีสวน
รวมของนิสิตนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน และเปนการพบปะกันของศิษยเกาของ 2 มหาวิทยาลัย กรณีที่จะเปน
แนวทางตอไปคือ เมื่อครั้งนี้รักบี้ประเพณีจดั การแขงขันทีส่ นาม มธ. ได และประสบความสําเร็จในระดับที่นา
พอใจ ปหนาถัดจากการแขงขันฟุตบอลประเพณี วันที่ 16 มกราคม 2553 ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ
ในปหนาการแขงขันฟุตบอลประเพณีที่ มธ. เปนเจาภาพ มหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนวา จะจัดการแขงขันที่
Main Stadium ของ มธ. ศูนยรังสิต ซึ่งจะนําเสนอจะแนวทางนี้กับสมาคมธรรมศาสตรฯ และสมาคมนิสิตเกา

-5จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมนี้โดยตรง มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนในแงของสถานที่
การจัดการตาง ๆ และจะไดเปนประเพณีตอ ไปวา มหาวิทยาลัยใดเปนเจาภาพ ใหใชสนามของมหาวิทยาลัยนั้น
แทนที่จะไปแขงขันที่สนามศุภัชลาศัยทุกป ในกรณีของฟุตบอลประเพณี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การดําเนินงานของสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องดังนี้
(1) บริการยืมหนังสือระหวางหองสมุด สํานักหอสมุดไดขยายบริการยืมระหวาง
หองสมุดไดครบทั้ง 4 ศูนยของมหาวิทยาลัยแลว โดยผูใชบริการสามารถรองขอบริการนี้ไดทางหนา
Website ของสํานักหอสมุด แตศูนยพัทยาและศูนยลาํ ปางตองใชเวลาในการเดินทางของหนังสือนานกวา
ทาพระจันทรและศูนยรังสิตเล็กนอย
(2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดมอบหนังสือใหสํานักหอสมุด จํานวน
365 เลม มูลคาประมาณ 75,000 บาท และไดมอบไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิคสของงานวิจัย 4,680 รายการ
ใหสํานักหอสมุด ซึ่งสํานักหอสมุดจะนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ และจัดเปนมุมหนังสือผลงานวิจัย
สกว. เพื่อความสะดวกของผูรับบริการที่จะคนหาขอมูลเหลานั้นไดสะดวกมากขึ้น
ประธานกลาววา ขอบคุณสําหรับความกาวหนาและพัฒนาการของระบบการใหบริการ
คงไมไดกลาวถึงเรื่องระบบบริหารจัดการ แตเปนเรื่องระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของ
หนวยงานภายใน งานบริการลักษณะนี้กาํ ลังจะเกิดขึ้นใหมอีกเรื่องคือ Self Access Learning Center ของ
สถาบันภาษา ซึ่งการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จะอยูที่ตึก SC เปนหองขนาดใหญ มีลักษณะอยางเดียวกัน
กับ TK PARK ที่มีบริการทุกอยางที่เปนสารสนเทศ และมีมุม มีบรรยากาศที่สบาย ๆ สําหรับนักศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันภาษากลาววา ในขณะนี้หอง Self Access เสร็จแลว การตรวจรับ
เกือบจะเรียบรอยแลว แตรอการปรับปรุงบางสวน ซึ่งอาจจะยังไมเรียบรอยสมบูรณ และเรื่องการจัด
เอกสารใหเขาที่ เห็นวานาจะเปดไดในปลายเดือนมกราคมหรือตนเดือนกุมภาพันธ 2553
ประธานกลาววา ขอฝากผูอํานวยการสถาบันภาษา โดยอาจจะหารือกับทางฝายบริหาร
ศูนยรังสิตวา หากจะเปดไดในชวงสัปดาหแรกหรือไมเกินสัปดาหที่สองของเดือนมกราคม 2553 การไป
เปดในเดือนกุมภาพันธ 2553 นักศึกษาจะสอบปลายภาคแลว จะไมไดเห็นอะไรมาก นาจะเปดไปกอน
สวนที่จะตองแกไขเล็กนอย ใหดําเนินการไป สิ่งที่ขาดอยางแนนอนคือ ตูใสรองเทา เพราะนักศึกษาที่เขา
ไปในหองนี้ ตองถอดรองเทา จะมีปญหาในเรื่องที่จะนํารองเทาไวที่ใด หองดังกลาวจะเปนสิ่งที่นักศึกษา
ชอบมาก และจะไดประโยชนมาก จะขอใหเปดเร็วที่สุด เมื่อตรวจรับแลว หากทําไดในสองสัปดาหแรก
ของเดือนมกราคม 2553 จะเปนเรื่องที่ดีมาก หากมีสิ่งใดขาด ขอใหหารือกับฝายบริหารศูนยรังสิต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-61.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ นําเอกสารมามอบใหทปี่ ระชุม ดังนี้
1. Signature Memo (สมุดฉีก) และ Maxnate Memo ของโรงพิมพ มธ.
2. หนังสือกินแซบ มวนซื่น โอแซว แถวแดนอีสาน และปฏิทิน 2553 ชนิดตั้งโตะ ของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
3. หนังสือการบังคับใชกฎหมายยอนหลัง ของคณะนิติศาสตร
4. จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 42 ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2552
5. AP-TU Newsletter ครบรอบ 10 ป แหงการสถาปนาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
6. จดหมายขาวสํานักทะเบียนและประมวลผล ปที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2552
7. หนังสือนาฏศิลปและดนตรีไทย หนังสือเลาเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเอก หนังสือดนตรีพิธีกรรม
สูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ของสถาบันไทยคดีศกึ ษา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552
มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2552
เมื่อครบกําหนดแลว มีการเสนอขอแกไขรายงานการประชุม
1. หนา 23 บรรทัดที่ 2 นับจากขางบน โดยตัดขอความจาก “ตอไปคงตองขอใหทุกคณะทํา
โครงการปริญญาเอกสหวิทยากร” ออก
2. หนา 29 บรรทัดที่ 13 นับจากขางลาง แกไขขอความจาก “ตัวชีว้ ัดบางตัวนั้น Apply กับ
หนวยงานทีไ่ มไดรับงบประมาณแผนดิน” เปน “ตัวชีว้ ดั บางตัวนัน้ Apply กับหนวยงานที่ไมไดรับงบประมาณ
แผนดินดวยหรือไม”
3. หนา 31 บรรทัดที่ 13 นับจากขางลาง แกไขขอความจาก “ไมนับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่
จดไว” เปน “ไมนับอนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตรที่ขอยื่นจดไว”
4. หนา 32 บรรทัดที่ 13 นับจากขางบน แกไขขอความจาก “หากพลาดก็จะลดลงมามาก” เปน
“หากพลาดไปคะแนนก็จะลดลงมามาก”
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอเรื่อง การจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ ชวงที่ 1
(1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2552)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2549 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจายวงเงินในการจางพนักงาน
โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราวางขาราชการทุกกรณี คืน
หนวยงานปละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย คือ
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนใหเต็มจํานวนวงเงินคาจางขั้น 13,450 บาท/เดือน หรือ 18,310 บาท/เดือน
แลวแตกรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนใหรอยละ 70 กรณีที่มเี ศษ .50 ขึน้ ไปใหปด เศษเปน 1 หรือ
หนวยงานใดมีอัตราวางเพียง 1 อัตรา ใหคนื เต็มจํานวน วงเงินคาจางขัน้ 9,570 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณีเปนตําแหนงในสายวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงที่มหาวิทยาลัย
ขาดแคลน ไดแก ตําแหนงนิติกร นายแพทย พยาบาล บรรณารักษ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหนงอืน่
ที่ ก.บ.ม. จะกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมใหจดั สรรคืนเต็มจํานวน
4. หามมิใหหนวยงานนําอัตราที่ไดรับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกวาจํานวนอัตราที่ไดรับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย
5. กรณีหนวยงานจางเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหถัวจายวงเงินในการจางได แตจะตองไมเกิน
วงเงินคาจางที่ไดรับจัดสรรตอเดือน และไมเกินจํานวนอัตราที่ไดรับจัดสรร โดยใหถวั จายวงเงินไดตามหลักเกณฑการ
ถัวจายเงิน
งานอัตรากําลังไดตรวจสอบอัตราวางขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
– 21 ธันวาคม 2552 แลว มีอตั ราวางขาราชการรวม 6 อัตรา แยกเปน สายวิชาการ จํานวน 2 อัตรา และสาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 อัตรา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารอัตรากําลังเปนไปอยางรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ
จึงขอจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแกหนวยงานตาง ๆ ตามเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด จํานวน 5 อัตรา เปน
วงเงินรวมทั้งสิ้น 55,610 บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ

-83.2.1 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายวิชาการ) เสนอผลการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการจาก
ผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 10 ราย และมีมติ ดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 7 ราย
1.1 อาจารย ดนัย
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร
1.2 อาจารย ดร.มาลี
สันติคุณาภรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร
1.3 อาจารย ดร.ชาญณรงค อัศวเทศานุภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
1.4 อาจารย นายแพทย ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ
คณะแพทยศาสตร
1.5 อาจารย นายแพทย พรเทพ พึ่งรัศมี
คณะแพทยศาสตร
1.6 อาจารย พรรัตน
ระบิลทศพร
คณะแพทยศาสตร
1.7 อาจารย ดร.นภาพร
อติวานิชยพงศ
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 ราย
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจิต จิตติเสวี
คณะรัฐศาสตร
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ลิ่มตระการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ศรีปทุม นุมอุรา
สถาบันภาษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 ราย และ
รองศาสตราจารย จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ข. กรณีขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

3.2.2 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอผลการพิจารณา
ตําแหนงชํานาญการ ระดับ 7 – 8
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงชํานาญการและ
ตําแหนงเชี่ยวชาญฯ ไดพิจารณาผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ 7-8 เสร็จเรียบรอยแลว มีผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 จํานวน 1 ราย คือ นางวรรนีย คุมบํารุง ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ 7 สังกัดคณะศิลปศาสตร ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง นางวรรนีย คุมบํารุง ใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 7 สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

-9ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3.2.3 เรื่อง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาคขออนุมัติยายพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าคเสนอขอยาย
นางนันทณา บรรทัดเที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนง
เลขที่ 4603 ขั้น 13,990 บาท สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ตําแหนง
เลขที่ 4561 ขั้น 13,990 บาท งานคลังและพัสดุ ศูนยลําปาง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค โดยโอน
อัตราคาจางจากอัตราเลขที่ 4603 ตามตัวไปตั้งจายสับเปลีย่ นกับตําแหนงเลขที่ 4561 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย นางนันทณา บรรทัดเที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ไปแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ ศูนยลําปาง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขออนุมัติขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
เสนอขอขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ นายวิทยา รองชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เนื่องจากภาระงานที่สถาบันฯ ไดกําหนดไว เปนภารกิจที่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีทักษะและความ
สามารถเฉพาะดานคอนขางสูง ทําใหผูปฏิบัติงานตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพิ่มเติมในหลาย ๆ ดาน ซึ่ง
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหทําการประเมิน 6 เดือนนัน้ ไมเพียงพอที่จะทําการประเมินความสามารถ
และศักยภาพของผูปฏิบัติงานได จึงขอขยายเวลาทดลองปฏิบัติราชการเปนภายใน 1 ป กอนจะทําการประเมิน
ใหมอีกครั้งหนึ่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ นายวิทยา
รองชัย สังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) ขออนุมัติจดั สรรอัตรา
กลางของมหาวิทยาลัยใหกับหนวยงาน จํานวน 8 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
จัดสรรอัตรากลางของมหาวิทยาลัยใหกับหนวยงาน เพิม่ เติม ดังนี้

- 10 (1) ตัดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี ซึ่งวางอยู
จํานวน 8 อัตรา ไปตั้งจายหนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา สําหรับอัตราที่เพิ่มนี้ เห็นวาการจัดสรรอัตรา
ใหศูนยคนพิการไปอีก 1 อัตรา คงไมเพียงพอ เพราะปจจุบันนี้ ภาระงานของศูนยมีจํานวนมาก เชน การทําตํารา
ใหกับคนพิการก็ไมทัน หากเปนไปได ขอใหเพิ่มอัตราใหกับศูนยคนพิการอีก
ประธานกลาววา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่ขออัตรากําลังมา ในขณะนี้มีขาราชการ 1 คน ที่
ศูนยคนพิการ แตมีอตั ราจางอีก 1 อัตราที่สภาคนพิการแหงประเทศไทยจางมาชวยงาน รวมเปน 2 คน ซึ่งอัตราที่
ไดจะเปนคนที่ 3 และจะใชวิธีใหกองกิจการนักศึกษาดูแลเรื่องการจางนักศึกษาชวยทํางานหรือจางลูกจาง
ชั่วคราวมาสนับสนุน เพราะผูที่รับผิดชอบเรื่องศูนยนกั ศึกษาพิการทํางานมานานมากแลว เห็นวามีความ
จําเปนตองมีคนมารองรับในกรณีเกษียณอายุ จึงจําเปนตองสรางคนประจําไวโดยการกําหนดอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยไว แตเรื่องภาระงานคงใชวิธจี างเพิ่มเติม ตามที่คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแจงไว ซึ่ง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีเรื่องที่ตอง Contact กับศูนยคนพิการมาก เพราะรับนักศึกษาพิการเขาเรียน
คอมพิวเตอรเปนครั้งแรกในประเทศไทย และเปนผูพกิ ารทางการมองเห็น ซึ่งตองการตําราสําหรับคนพิการ
มากกวาที่จะเปนตําราเสริม เพราะจะตองใชตําราหลักของคนพิการทางสายตาในเรื่องคอมพิวเตอรและเรื่อง
วิทยาศาสตร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเรื่องนี้อยูเปนประจําในเวลาที่
มหาวิทยาลัยตองไปเขาเฝาฯ เรื่องทุนอานันทมหิดลหรือเรื่องตาง ๆ จะทรงติดตามอยูด วยความเปนหวง เห็น
รายงานที่ทางคณะเสนอแลว อาจจะไปชวยหาคนมาทํางานในลักษณะเปนการจางชัว่ คราวเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจัดสรรอัตรากลางของมหาวิทยาลัยใหกบั หนวยงานตาง ๆ
จํานวน 8 อัตรา ตามที่เสนอ
ง. กรณีอาจารยประจําตามสัญญาจาง

3.2.6 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญา จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอจาง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ เปนอาจารยประจําตามสัญญา ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการอัตรากําลังแลว
อัตราคาจางเดือนละ 25,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ เปน

- 11 อาจารยประจําตามสัญญา สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญา
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะทันตแพทยศาสตรเสนอขอจาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน สงไพศาล เปนอาจารยประจําตามสัญญา ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการอัตรากําลังแลว
อัตราคาจางเดือนละ 25,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน สงไพศาล เปนอาจารย
ประจําตามสัญญา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
จ. กรณีลูกจางชาวตางประเทศ

3.2.8 เรื่อง คณะศิลปะศาสตรขออนุมัติจา งลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอจาง Miss. Anna Rowek
เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน ลําดับ 2 ขั้น 1 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 19,790 บาท คาเชาบาน
เดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2552 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Miss Anna Rowek เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ
ฉ. กรณีผูมีความรูความสามารถพิเศษ

3.2.9 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ราย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 26,480 บาท ดังนี้
(1) อาจารย ดุสิตธร งามยิ่ง ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ 2553 และตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 - 31 กรกฎาคม 2553
(2) หมอมหลวง ศักดิ์สิน เกษมสันต ตั้งแตวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2553
(3) อาจารย สุพัตรา เครือครองสุข ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ 2553 และ
ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 - 31 กรกฎาคม 2553

- 12 (4) อาจารย รสิตา สินเอกเอี่ยม ตั้งแตวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2553 และตั้งแตวันที่ 1 - 31
กรกฎาคม 2553
(5) อาจารย ชัชวาลย พึ่งพระ ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแต
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2553
(6) อาจารย ปุณยานุช ลัคนทิน ตั้งแตวันที่ 4 - 31 มกราคม 2553 และตัง้ แตวนั ที่ 2 สิงหาคม
2553 - 30 กันยายน 2553
(7) อาจารย ดนัย อุนอนันต ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2553
(8) อาจารย เกศกาญจน อาศิรรัตน ตั้งแตวนั ที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2552 และตั้งแตวันที่ 1 - 30
มิถุนายน 2553 และตั้งแตวนั ที่ 1 - 30 กันยายน 2553
(9) อาจารย จรูญ พาระมี ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแตวันที่ 1
มิถนุ ายน 2553 - 31 กรกฎาคม 2553
(10) อาจารย โกสินทร ชิตามร ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแต
วันที่ 2 สิงหาคม 2553 – 30 กันยายน 2553
(11) อาจารย นภดล เปย มกุลวนิช ตั้งแตวนั ที่ 4 - 31 มกราคม 2553 และตั้งแตวันที่ 1 - 30
มิถุนายน 2553
(12) อาจารย พรพิไล มีมาลัย ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2553
(13) อาจารย จิระเดช มีมาลัย ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 -3 ธันวาคม 2552 และตัง้ แตวนั ที่
1 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2553
(14) อาจารย ดวงแข บัวประโคน ตั้งแตวนั ที่ 2 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2553
(15) อาจารย กฤษณ เย็นสุดใจ ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 ธันวาคม 2552 และตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2553
(16) อาจารย ระพี ลีละสิริ ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เดิมเคยมีเรื่องเสนอมาตอเนื่องกันหลายป และเคยสอบถามไปแลว
คณะแจงวามีงบประมาณจํากัด จึงจางคนละ 1-2 เดือน ซึ่งดูจากรายชือ่ แลว บางคนจางหัวปและทายป เขาใจวา
คณะมีงบประมาณในเรื่องการจางจํากัด จึงทําแบบนั้น ดูแลวอาจจะไมคอยเหมาะสมเทาใด หากขยับไปชวงเดียว
ใหหมด เชน หากจะจาง 6 เดือน ก็ใหเปน 6 เดือนสุดทายในภาคเรียนหนึ่ง หรือ 4 เดือน ก็เปน 4 เดือนแรก ให

- 13 เสร็จสิ้นไปเลย หลายกรณีคณะจางตนป 3 เดือน และตอนปลายปขอจางอีก 2 เดือน ซึง่ จะมีปญหาในเรื่องการทํา
เอกสารสัญญา ขอฝากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร หากจัดการได ตองการใหเปนสัญญาเดียวใน 1 ป
2. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ในกรณีของคณะศิลปกรรมศาสตรเชนนี้
จะมีปญหาไมสามารถนําไปใชนับเปนอาจารยประจําได และจะตองทําวิธีอยางไรเพื่อที่จะสามารถนับเปน
อาจารยประจําได
ประธานกลาววา เกณฑปกติเปนเกณฑที่ตองอยู 9 เดือนในแตละป เพราะฉะนั้นผูท ี่ไมครบ
คงเปนไปไมได คณะศิลปกรรมศาสตรเชิญบุคคลเหลานี้เปนอาจารยพิเศษอยูแลว นอกจากในระยะเวลา 3-4
เดือนที่เปนอาจารยประจําประเภทจางโดยมีระยะเวลา นอกเหนือจากนัน้ คณะเชิญเปนอาจารยพิเศษ
เพราะฉะนั้นเวลานํามานับ FTES หากต่ํากวา 9 เดือน อาจจะทําไมได แตในแงของการเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากยินยอมตกลงเปนอาจารยประจํา จะไมมีปญหา คงจะไดอยาง
หนึ่ง แตในแงของการนับ FTES คงทําไมได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 16 ราย สังกัด
คณะศิลปกรรมศาสตร และมอบหมายใหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรรับขอเสนอของประธานไปพิจารณา
ตอไป

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ นางศิริเพ็ชร
ทฤษณาวดี พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4158) ขั้น 16,060 บาท ซึ่งไดรับ
วุฒิปริญญาเอก สาขาการเมืองระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง เพิ่มขึ้น โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310
บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 (วันที่รายงานตัวกลับเขารับราชการ) เรื่องนีก้ ารที่พิจารณาลาชา
เนื่องจากวาใบปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยปกกิ่งสงมาลาชากวากําหนดจึงทําใหพิจารณาลาชามา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกลาววา เรื่องนี้ขอฝากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค อาจจะนํามาใช
ประโยชนในหลักสูตร Chinese Study เนือ่ งจากไมมีอาจารยประจําทีจ่ บปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
กอนหนานี้ อาจจะมาชวยงานในดานภาษาจีนและภาษาอังกฤษไดมาก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจา งผูมีความรูความสามารถพิเศษ

- 14 ซึ่งมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ซึ่งเปนผูทตี่ องนํามา
เสนอที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะตองทําเรื่องไปขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางดวย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2552 - วันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้
(1) นายแพทยธนู ชาตินานนท โดยใหไดรบั คาจางขั้น 33,950 บาท
(2) ศาสตราจารยพิเศษ แพทยหญิง สมบูรณ เกียรตินันท โดยใหไดรบั คาจางขั้น 43,980 บาท
(3) รองศาตราจารย แพทยหญิง ดร.พัชรา วิสุตกุล โดยใหไดรับคาจางขั้น 47,720 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
ซึ่งมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นายศิริ วิชเวช โดยใหไดรับคาจางขั้น 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 – 28
กุมภาพันธ 2553
(2) ดร.พรชัย ศรีประไพ โดยใหไดรับคาจางขั้น 26,480 บาท ตั้งแตวนั ที่ 4 มกราคม 2553
- 28 กุมภาพันธ 2553 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.3.4 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและ
ลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอ
หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจําของ มธ. ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 และวันที่
1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเปนหลักเกณฑทใี่ ชในปที่แลว และในเอกสารประกอบการประชุมมีขอผิดพลาดเล็กนอย ขอ
แกไขลําดับที่ 1.1.2 เปน 1.1.4 และมีขอความที่มีคําเกินมา จะรับไปแกไข แตโดยหลักสวนใหญไมมีปญหา

- 15 หลักเกณฑนจี้ ะตองเวียนไปใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาดําเนินการ และจะตองสงกลับมาใหฝายบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553
นอกจากนี้ ขอเรียนใหที่ประชุมทราบอยางไมเปนทางการคือ อาจจะมีผูบริหารหลายทานสงสัย
วา ระบบแทงจะมีผลใชบังคับเมื่อใด ขณะนี้ไดรับทราบอยางไมเปนทางการ เดิมรอเสนอเขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี คาดวาจะไดใชตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2553 แตยังไมไดเสนอเขา เพราะมีหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของทวงติงเรื่องการใชเงินประจําตําแหนงบางตําแหนง ก็ทราบวาอาจจะตองลาชาไปถึงเดือนตุลาคม 2553
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ในฐานะที่ไดทําหนาที่ในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํา มธ. เรื่องที่เกี่ยวของกับการพิจารณาความดีความชอบในแตละรอบ มีปญหามาโดย
ตลอด โดยเฉพาะปญหาการรองเรียนของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง จะขอฝากทีป่ ระชุม/
ผูบริหารวา ขอใหความสําคัญในเรื่องนี้วา มีเกณฑที่ชัดเจนและเปนเกณฑที่ไดมีการประกาศแจงใหบุคลากรใน
หนวยงานไดทราบ และในการดําเนินการ หากมีเกณฑทชี่ ัดเจนและมีการประกาศ เห็นวาปญหาเรื่องของการ
พิจารณาความดีความชอบในแตละรอบ/แตละป ปญหาจะลดลง เพราะทุกเรื่องมีความชัดเจน แตกรณีที่ยังมี
ความไมชัดเจนอยูเพราะเกณฑของแตละหนวยงาน อาจจะพัฒนามาแตกตางกันไป บางคณะบางหนวยงานมี
เกณฑที่ชัดเจนมาก มีตวั เลขตาง ๆ จนไมมีปญหา แตหลายหนวยงานยังอยูในขั้นพัฒนาการ ในแตละสวนขอให
มีการปรึกษาหารือกับทางฝายบุคคลหรือฝายที่ดูแลกฎเกณฑใหดกี อนที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะในกรณีที่จะให
โทษกับคน ในกรณีทจี่ ะใหตองชัดเจนวา มีขอตกลงหรือมีการแจงลวงหนาในการประเมินแลว เพราะหลายครั้ง
เมื่อพิจารณาไปแลววา แตละคนไดพิจารณาตามดุลยพินิจ จะเกิดปญหาที่ตองไปตรวจสอบ และในที่สุดอาจจะ
เกิดปญหาวา เหตุใดฝายบริหารไมดําเนินการตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเปดที่ทาง ก.พ. และ
มหาวิทยาลัยรับมาใช ขอฝากที่ประชุมใหความสําคัญตรงนี้ หากมีปญหาอะไร สามารถปรึกษาหารือกันไดใน
กรณีที่มีความไมชัดเจน
2. ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ในฐานะเปนเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขประจํา มธ. ขอฝากผูบริหารใหมีปญหานอยลงในปนี้ โดยการดูเกณฑใหชดั เจน
ขึ้น คงไมหมดไป แมจะตัดสินไปตามเกณฑก็ยังมีคนไมพอใจอยู ขอฝากผูบริหารวา กอนจะทําเรื่องมาถึง
มหาวิทยาลัย เรื่องการเลื่อนเงินเดือน ใหสอบถามงานบริหารงานบุคคลหรือผูที่รับผิดชอบงานบุคคลของ
หนวยงานใหเรียบรอยวา เปนไปตามเกณฑนี้ ในกรณีทยี่ ืนยันแลว หากมีใครมาอุทธรณ และอุทธรณชนะ
จะตองหาผูรับผิดชอบตอไป แตหากไมยนื ยัน ใหสอบถามมหาวิทยาลัยไดวา เรื่องใดควรเปนอยางไร
3. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในเรื่องนี้หลายคณะโดยเฉพาะคณะ
เศรษฐศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี หรืออาจจะมีอีกหลายคณะที่มกี ารพัฒนาหลักเกณฑในเรื่องของ
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เกณฑมาไวทกี่ องการเจาหนาที่ หรืองานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะใดที่ตองการจะพัฒนาในเรื่อง
ของเกณฑการพิจารณาความดีความชอบใหชัดเจน อาจจะขอเกณฑของคณะตาง ๆ เหลานี้เปนตัวอยาง และใคร
ที่ไมเขาใจอาจจะจัดเสวนาเฉพาะในเรื่องเหลานี้ก็ได
4. ประธานกลาววา คณะเศรษฐศาสตรเปนตนแบบในเรื่องนี้ประมาณ 20 ปมาแลว ซึ่งมีปญ
 หา
นอยหรือเกือบจะไมมีเลย ในภายหลังคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และคณะนิติศาสตรก็พัฒนาขึ้นมาโดย
ใชตัวอยางทํานองนี้ ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลใหดําเนินการขอจากหนวยงานตาง ๆ มาเก็บไวที่
สวนกลาง เปนเรื่องรายละเอียดในการพิจารณาตอไปในเรื่องการประเมิน กรอบที่เห็นชอบไปเปนการเห็นชอบ
หลักเกณฑ แตวิธีปฏิบัติจะประเมินอยางไร จะเทียบตําแหนงอยางไร คณะเหลานี้มีเกณฑอยูแ ลว ขอให
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลรวบรวมไว หากคณะใดตองการดูเปนตัวอยาง ก็รับไปดูได กรณีที่คณะเหลานี้
พัฒนาสวนใหญเปนเรื่องอาจารย จะมีปญหาอีกสวนหนึง่ คือ สายสนับสนุนวิชาการ นับภาระงานสอนก็ยาก นับ
ผลงานวิจัยก็ยาก สวนใหญจะเปนเรื่องการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ ฝายบริหารบุคคลอาจจะลองไปดู
วามีหนวยงานใดที่ทําเกณฑเรื่องนี้ชัดเจนเปนแบบอยางและเก็บรวบรวมเอาไว จะไดใชประโยชนในการเปน
ตัวอยางใหคณะใหม ๆ หรือหนวยงานที่ตงั้ ใหม
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ตองการเห็นในระดับมหาวิทยาลัยดวย โดยเฉพาะกอง
หรือหนวยงานตาง ๆ ที่จะใชในการประเมิน เพื่อใชเปนแนวทางซึ่งอาจจะไมเหมือนกัน แตมีหลักเกณฑที่
ชัดเจน ขณะนีย้ ังไมเห็นตรงนั้น
6. ประธานกลาววา ความจริงมีของกองงานศูนยรังสิตกับสํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต
ซึ่งไดพัฒนาไป 1-2 ป แลว ไมแนใจวาเปนแบบอยางไดหรือไม ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลนํามาดู
และใชเปนกรณีตัวอยางของหลายหนวยงานไดตอไป
7. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ขอเรียนเพิ่มเติมจากรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ซึ่งอาจจะไมไดยกตัวอยางทัง้ หมด ความจริงเกณฑคณะ จากประสบการณของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขประจํา มธ. คณะมีเกณฑ แตเกณฑบางเรื่องไมชัดเจน ยกตัวอยาง เชน ภาระงานใดบางที่จะคิดเปนคะแนน
หรือไมเปนคะนนได และเรือ่ งการประกาศลวงหนา เรื่องดุลยพินจิ ของคณบดีที่จะใหได 1 ขั้นหรือ 2 ขั้น ก็ตาม
รวมถึงเรื่องการใหขั้นครึ่งหรือ 2 ขั้น เปนไปตามเกณฑหรือไม ซึ่งปญหามีหลายประเด็นดวยกัน แตหลักใหญ ๆ
อยูที่ความชัดเจนของเกณฑ และการประกาศเกณฑละเอียด รวมถึงการใชดุลยพินิจของคณบดี เห็นวา 3-4
ประเด็นนี้ อาจเปนขอที่พึงระวัง เพราะชวงหลังการอุทธรณรองทุกขมีเรือ่ งเหลานี้คอนขางมาก ซึ่งเปนเรื่องที่
แปลก กอนหนานี้ไมมีเทาใด แตในภายหลังมีติดตอกันมา 2-3 คณะแลว
7. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เมื่อพิจารณาเสร็จแลว เรื่องการประกาศ
ผล เปนสิ่งที่บังคับใหตองทําหรือไมตองทํา หรือเปนเรื่องสวนบุคคล
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ตองเปดเผย ตองทําตามระเบียบ ก.พ.อ. ตองทําเปน
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8. ประธานกลาววา อาจจะเปนความแตกตางขอหนึ่งระหวางขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
กับกรณีทหี่ นวยงานจางเอง ซึ่งขึ้นอยูกับเกณฑปกติ กรณีจางเอง ซึ่งจางโดยสัมพันธกบั ระเบียบขอบังคับวา
บรรจุแลว ตองไดเงินเดือนเทาใด อยางไร เปนเรื่องตองประกาศ แตหากหนวยงานกําหนดเกณฑการพิจารณาไว
แตกตางและกําหนดใหมีเงินเดือนที่ยดื หยุน ตามความเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบเฉพาะ จะถือเปนเกณฑที่ไม
ประกาศก็ได แตตองไมใชกรณีของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
9. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ทั้ง 2 รอบ ตองประกาศใหทราบ และ
ประกาศทั้งหมดใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา เปนระบบเปด ตองประกาศทั้งหมด
10. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา โดยปกติจะประกาศดีกบั ดีเดนเทานั้น
สวนผูที่ต่ํากวามาตรฐาน จะไมประกาศเพราะอาจจะเปนการประจาน
ประธานกลาววา จะมีปญ
 หาตามมาเพราะถือเปนการประจานและฟองหมิ่นประมาท แตมา
ขอดูได กลาวคือ ในกรณีทเี่ ปดเผยนัน้ บุคคลใดในคณะสามารถขอดูไดทั้งหมด แตดลุ ยพินิจในการประกาศ
มักจะประกาศเฉพาะผูที่ดี ผูท ี่มีปญหาจะไมประกาศ แตจะขอดูไดทุกคน ไมประกาศทั่วไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธกี ารเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และ
ลูกจางประจําของ มธ. ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 และวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และมอบหมายใหฝายบริหารบุคคล
รวบรวมหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวของคณะ/หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานทีย่ ังไมมีเกณฑชัดเจนนําไป
พิจารณาเปนแนวทางตอไป

3.3.5 เรื่อง ขออนุมัติกําหนดตําแหนงประจําสํานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
จัดโครงสรางสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดปรับโครงสรางสํานักงานอธิการบดีและ
กําหนดสายการบังคับบัญชาเพื่อรองรับการขยายการเรียนการสอนไปศูนยรังสิต ศูนยลําปาง ศูนยพทั ยา และ
เพื่อใหงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหจัดโครงสราง
สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และ
กําหนดสายการบังคับบัญชี ดังตอไปนี้
1. กําหนดใหมีหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีสถานะเปนสวนราชการระดับกอง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก กองกลาง กองการเจาหนาที่
กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และกองงานศูนยรังสิต และหนวยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเทากองอีก 7 หนวยงานเรียกวาสํานักงาน ไดแก สํานักงานนิติการ
สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน และสํานักงานบริหารการวิจัย เปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีสถานะเทียบเทากอง ตาม
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2. ใหกําหนดสายการบังคับบัญชาของตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามลําดับขั้น ดังตอไปนี้
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักงาน
(4) หัวหนางาน
(5) ตําแหนงอื่นตามที่อธิการบดีกําหนด
เนื่องจากในปจจุบันมีภาระงานที่เปนของสํานักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
เปนจํานวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อใหการบริหารงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนและคลองตัวมากขึ้น จึงเห็นควรดําเนินการ
ดังนี้
1. กําหนดตําแหนงผูอํานวยการประจําสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา และตําแหนง
หัวหนางานประจําสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงานอธิการบดี
2. กําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ตําแหนงผูอํานวยการประจําสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานเทียบเทาหัวหนาหนวยงาน
ระดับกอง มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก โดยทําหนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน ให
คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
อธิการบดีและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่ผอู ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มอบหมายหรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.2 ตําแหนงหัวหนางานประจําสํานักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานเทียบเทาหัวหนาหนวยงาน
ในระดับต่ํากวากอง มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยทําหนาทีต่ ิดตอประสานงาน ติดตาม
ประเมินผล ในการปฏิบัติงานในสํานักงานอธิการบดีและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีมอบหมาย หรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอทําใหสํานักงานอธิการบดีมีโครงสราง
ของหนวยงานที่ชัดเจนคือ นอกจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและเลขานุการแลว จะกําหนดตําแหนงใหมี
ตําแหนงระดับผูอํานวยการกองและหัวหนางานในสํานักงานอธิการบดี ขอเรียนวามีงานหลาย ๆ เรือ่ ง ซึ่งเปน
งานกลางที่ไมเขากับกองใดในสํานักงานอธิการบดีเปนจํานวนมากในระยะหลัง กรณีที่เห็นชัดเจน เชน งานใหม

- 19 ของภาครัฐทั้งหลาย ไมวาจะเปนการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบด หรือการจัดระบบ
บริหารการเงินและงบประมาณภาครัฐแบบใหม ซึ่งดูเหมือนจะมีขอบเขตความรับผิดชอบพนไปกวากองใดกอง
หนึ่งโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่กลาวกันคือ ระบบแทงของ ก.พ.อ. ก็ดูจะกวางไปกวางานที่เปนของกองการเจาหนาที่
โดยตรง เพราะมีผลกระทบคอนขางกวางขวางหลากหลาย แตงานที่สําคัญประการหนึ่งที่เปนงานธรรมศาสตร
โดยเฉพาะ คือ การเตรียมการในเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับ ซึ่งเปนงานที่ขา มกองตาง ๆ ในสํานักงานอธิการบดี
และเปนเวลากวา 5 ป ยังไมไดทําเรื่องนี้ใหชัดเจน ในปที่ 6 ทางฝาบริหารจะทําโครงสรางนี้ใหชัดเจน และงาน
ในลักษณะที่ขา มกอง แตเปนงานที่มหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบโดยตรง จะมีคนทําและจะมี Job Description
ของบุคคลตาง ๆ เหลานี้ใหชดั เจน ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลไดหารือวา มีตําแหนงเพิ่มอีก 2 ตําแหนง
แตยงั ไมมี Job Description ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะไปปรับใหมี Job Description ใหชัดเจน
ตอไปดวย
2. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ไมทราบวาจะเกีย่ วของอยางไรกับตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีที่มีอยูเดิมหรือไม
ประธานกลาววา ในขอเสนอไมเกีย่ วของกัน จะมีคนไปอยูในสํานักงานอธิการบดีเพิ่มเติมใน
ระดับผูอํานวยการกองและหัวหนางานเพิ่มขึ้น แตที่กรณีหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลคงจะเกี่ยวใน
เชิงที่จะตองไปเพิ่มเติม Job Description ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเดิมมีตําแหนงและผูดํารง
ตําแหนง แตไมมีการกําหนดภาระงานชัดเจน เปนเรื่องมอบหมายของอธิการบดีโดยตลอด ขึ้นอยูกบั อธิการบดี
แตละคน ในครั้งนี้จะทําใหภาระงานชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มเติมมากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกสวนหนึ่ง
3. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา กรณีที่สอบถามประธานในเรื่องนี้ เพราะ
หากในภายหลังเปลี่ยนไปใชระบบแทง จะไมมีปญหาเรื่องระดับ (C) 8 หรือระดับ 9 แตจะไปมีปญหาเรื่องชื่อที่
เรียกคลายกับหัวหนางานกับหัวหนาสํานักงานอธิการบดี กับผูอํานวยการถึงเวลาที่ใชระบบแทงแลว จะทําให
เกิดความสับสนหรือไม
ประธานกลาววา คงไมสับสน เพราะ ระดับหัวหนางาน เขาใจวาจะไปไดถึงระดับ 8 ขณะที่
ผูอํานวยการกอง เมื่อเทียบกับระบบปจจุบนั นาจะไปไดถึงระดับ 9 ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนตําแหนงทีเ่ พิ่งไดรับอนุมตั ิใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนหัวหนาสํานักงาน เปนตําแหนงที่มีลักษณะเฉพาะ
คือ ผูอํานวยการสํานักงาน ขณะที่ตําแหนงอื่นจะเปนผูอํานวยการกอง แตหากสอบถามวา ระดับตําแหนงของแต
ละคนอาจจะเทากันก็ไดในอนาคต เมื่อใชระบบแทง ผูทเี่ ปนผูอํานวยการกองอาจจะขึ้นไปถึงระดับ 9 ได
4. ประธานสภาขาราชการกลาววา ตําแหนงทั้ง 2 ตําแหนง เปนตําแหนงประจําหรือเปน
ตําแหนงทีไ่ มไดเพิ่มอัตราให แตมีเฉพาะชื่อตําแหนงไว และจากการทีอ่ ธิการบดีกลาวแลววา ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีที่ตั้งมาหลายป ไมเคยมี Job Description และเหตุใดจึงมีตําแหนงเพิ่มอีก
2 ตําแหนง และจะมี Job Description ของ 2 ตําแหนงนี้หรือไม เพราะตามปกติตําแหนงของผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีเปนไปโดยการมอบอํานาจของอธิการบดี ซึ่งเห็นวาตําแหนงนี้ หากอธิการบดีมอบอํานาจ

- 20 ใหทํางาน ก็จะทํางานไดตามการมอบอํานาจ แตหากไมไดทํางานก็เหมือนมีตําแหนงระดับ 9 ทีว่ า ง ๆ ซึ่งอาจไม
จําเปนตองทํางานก็ได เพราะฉะนัน้ จึงไมตองการใหมีอกี 2 ตําแหนงทีข่ ึ้นมาโดยที่ไมมี Job ชัดเจน ทําให
มหาวิทยาลัยอาจจะตองสิ้นเปลืองในการทีจ่ ะจายเงินประจําตําแหนงให 2 ตําแหนงนี้ เปนตนทุนในการบริหารที่
สูง สมมติมอี ัตราเพิ่มใหดวย เห็นวาความจําเปนของหนวยงานหลาย ๆ หนวยงานที่จําเปนตองใชอัตรา อาจมี
ความจําเปนทีม่ ากกวาก็ได และหากตําแหนงนี้เปนตําแหนงที่ตั้งขึ้นลอย ๆ อาจจะเปนการสรางผลกระทบกับ
ผูปฏิบัติงานในระดับผูอํานวยการกองหรือเลขานุการคณะหลายหนวยงาน ซึ่งไมทราบวาจะถูกโยกยายไปอยูใน
ตําแหนงนี้หรือไม หากเปนเชนนั้นจริง ก็จะมิใชวิธีการบริหารจัดการทีด่ ีในมหาวิทยาลัย เพราะในการกําหนด
ตําแหนงงาน ควรจะดูที่ปริมาณงาน ความจําเปนของการทํางาน และจึงกําหนดตําแหนงเพิ่ม สํานักงาน
อธิการบดีเคยประสบมาแลว ในการสงคนมาชวยงานในระยะหนึ่งแลวก็หายไป จึงไมทราบวาตําแหนงนี้เปน
ตําแหนงลอยอีกหรือไม
เรื่องขวัญกําลังใจ เห็นวาในตําแหนงเลขานุการหนวยงาน ทางสภาขาราชการไดทําหนังสือ
ถึงอธิการบดีแลววา เปนตําแหนงสูงสุดของสายสนับสนุนวิชาการทีจ่ ะไดมี Carrier Path ไปถึงตําแหนงตรงนั้น
แตปรากฏวามีหลายหนวยงานไมไดบรรจุแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงนั้น หรือใชวธิ ีการเวียนตามตําแหนง
คณบดี เห็นวาเปนการปดกั้นความเจริญกาวหนาของสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งไดเสนออธิการบดีแลว ขอให
พิจารณาเรื่องนี้ดวย อีกประเด็นหนึ่งที่เปนสาเหตุของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยไมมีการกําหนด
เกณฑในการประเมินเขาสูต ําแหนงอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดตาง ๆ ในการประเมินใหเขมงวดใน
ตอนเขาสูตําแหนงกอน และเมื่อจะโอนออกจากตําแหนง ควรจะมีเกณฑในการกําหนดตัวชีว้ ัดในการที่จะ
ประเมินออกจากตําแหนงหรือโยกยายตําแหนง หรือมีขนั้ ตอนในการปฏิบัติเรื่องนี้ใหชัดเจน เพราะจะเปนเรื่องที่
ปลอดภัยสําหรับผูบังคับบัญชาไดใชดุลยพินิจอยางเหมาะสมและถูกตอง ขอฝากที่ประชุมขอใหพจิ ารณาเรื่องนี้
ใหรอบคอบ เพราะกระทบถึงขวัญและกําลังใจของบุคลากร
5. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องหลักการสําคัญ เดิมที่ใหสํานักงานอธิการบดีมี
หัวหนาสํานักงานอธิการบดีเพียงคนเดียว ในขณะนีก้ ําลังคิดเรื่องตําแหนงอื่น นอกเหนือตําแหนงหัวหนา
สํานักงานอธิการบดี เห็นวา Concept ในเรือ่ งนี้มีอยู 2 เรือ่ ง ในทางหนึง่ จะสรางสํานักงานอธิการบดีใหเปน
สํานักงานอธิการบดีอยางแทจริง กลาวคือ หัวหนาสํานักงานอธิการบดีมีทีมงานของตัวเองจํานวนหนึ่ง กับอีก
Concept หนึ่งคือ จะนําคนมาประจําที่สํานักงานอธิการบดี ซึ่ง Concept ทั้ง 2 สามารถใชไดทั้งคู ระบบ
มหาวิทยาลัยไมมีระบบเอามาประจํา ไมเหมือนกับระบบภายนอก ซึ่งระบบภายนอก นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีจะนําคนมาประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได ระบบในลักษณะทีไ่ มมีการนําคนมาประจําก็เกิดปญหามาก
ตนเองในฐานะผูสอนเรื่องการปกครองทองถิ่น ในระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่นก็มีปญหามาก เรื่องไมมี
การนําคนมาประจําในที่ตาง ๆ เพราะความขัดแยง การทํางานไมเหมาะสมไมถูกตองอาจจะเกิดขึ้นได โดยรวม
ขอสนับสนุนใหมีการกําหนดตําแหนงประจําขึ้น เพียงแตตองไปคิด Concept รวมของสํานักงานอธิการบดีวา
นอกจากตําแหนงประจําแลว จะมีตําแหนงที่ไมเรียกวาประจําดวยหรือไม โดยชื่อเขียนวา ผูอํานวยการประจํา จะ

- 21 มีผูอํานวยการที่ไมประจําหรือไม กรณีที่สอบถามคือ ลักษณะนี้ จะสรางสํานักงานอธิการบดีใหมีอํานาจหนาที่
เพิ่มขึ้น มีภารกิจหนาที่เพิ่มขึ้น หรือจะคิดในกรอบของประจําเทานัน้ กรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กลาวเรื่องประจํา เห็นวาควรมีประจํา อาจจะเห็นตาง แตจาํ นวนของคนประจําอาจจะตองมีการกําหนดวา มี
จํานวนเทาใด ในเชิงของการทํางานรวมกันระหวางผูอํานวยการหรือเลขานุการคณะกับคณบดี เห็นวาระบบทีด่ ี
ที่อาจจะทําใหระบบประจํานอยลงคือ ระบบที่มีการ Turn เลขานุการคณะ หมายความวา เลขานุการคณะไมควร
อยูประจํา เชน บางคน 8 ป บางคน 9 ป แตหากทําใหระบบโยกยายเลขานุการคณะเปนเรื่องปกติ กลาวคือ 4 ป
ตองยาย อาจจะตอได 1-2 ป อยางไรก็ตามตองยาย ถือวางานที่ทําในระดับคณะ ไมวาจะอยูใ นคณะใด ถือเปน
งานลักษณะเดียวกัน ซึ่งตองทําได หากสรางระบบแบบนี้ขึ้น จะทําใหฝายประจําจะมีความเหมาะสมที่โยกยาย
ไปในเทอมของตัวเอง และการโยกยายในลักษณะที่ไมประจํา ไมใชสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ทราบดีวาการตั้ง
ตําแหนงประจําเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งไมไดกลาวกัน แตเห็นวามีทั้งปญหาในเชิงบริหาร และปญหาอื่นเกิดขึน้
การกําหนดตําแหนงประจํา มีความสําคัญและมีความจําเปน เพียงแตตอ งมองทั้งระบบดวยวา ตองการสราง
สํานักงานอธิการบดีแบบที่มีเฉพาะประจําหรือแบบที่มีทั้งระบบ ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลไดกลาวไป
แลววา จะไปทําตําแหนง และ Job Description ตาง ๆ เพิ่มเติม
6. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ประเด็นสําคัญที่ไมไดกลาวกันคือ โครงสรางของ
สํานักงานอธิการบดี โครงสรางที่เหมาะสมของสํานักงานอธิการบดีจะเปนอยางไร เมือ่ ตั้งผูอํานวยการประจํา
หรือหัวหนางานประจําขึ้นมา คลายกับวาจะมีกองขึ้นมาอีกกองหนึ่ง เปนกองที่ทํางานเพื่อสํานักงานอธิการบดี
และงานที่เปนงานทั่วไป ซึ่งอาจจะสอดคลองกับประเด็นที่คณบดีคณะนิติศาสตรกลาวถึงวา ตองการใหมี
เชนนั้นหรือไม อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเขาใจวา ขณะนี้สํานักงานอธิการบดีไดทําอยูแลวโดยปกติคือ มีเจาหนาที่ที่
เปนเจาหนาทีต่ ําแหนงลอย ๆ เชน มีเจาหนาที่ของสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่มีการ
ปรับโครงสราง และนําตําแหนงนัน้ ลอยมาวางที่สํานักงานอธิการบดี ซึ่งลักษณะเชนนั้นเจาหนาที่คนนั้นก็ยังคง
ตําแหนงเดิมไวอยู อาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งคือ มีเฉพาะตัวตําแหนงเพื่อมาชวยงานผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ซึ่งในลักษณะนี้สามารถที่จะมีคนมาชวยงานทีส่ ํานักงานอธิการบดีไดในลักษณะเดียวกัน โดยที่ยังไม
ตองมีโครงสรางเปนลักษณะเปนผูอํานวยการหรือเปนหัวหนางานประจํา เห็นวาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถนําไปพิจารณาได ขอฝากประเด็นนี้ใหกองการเจาหนาที่พจิ ารณาอีกประเด็นหนึ่ง
ประธานกลาววา ประเด็นแรกตําแหนงนี้เปนตําแหนงใชคําวา ประจํา เขาใจความหมายของ
ประจําตางกันอยูที่บริบทของการทํางานแตละคนวา ทํางานตรงสวนใดมา จะขอใชคําวาประจํากับประจําลอย ๆ
ใหเขาใจงายขึน้ คือ ตําแหนงประจําแบบเอามาแขวนไว หรือตําแหนงประจําที่ทํางานจริง ๆ ขอเสนอคราวนี้จะ
กําหนดตําแหนงประจําจริง ๆ ความจริงมีงานอีกมากที่สํานักงานอธิการบดีควรจะตองทํารองรับงานของ
อธิการบดี ในอดีตงานเหลานี้ไมเกิดขึ้นหรือไมเคยมีมากอน เชน ระบบการประกันคุณภาพ การดําเนินการของ
ก.พ.ร. ซึ่งเลยไปกวาทีก่ องแผนงานหรือฝายมาตรฐานการศึกษาจะทํา ตองมีการประเมินสํานักงานอธิการบดี
ซึ่งตองมีผูรับผิดชอบ ผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดีเดิมก็รับผิดชอบอยู แตก็ทาํ อะไรไมคอยถนัดเพราะมีเพียง

- 22 คนเดียว หรือระบบการเงินของภาครัฐใหม บางครั้งไมใชเรื่อองการเบิกจายเงินหรือการทําบัญชีเทานั้น เปนเรื่อง
การจัดการระบบ เปนการวางฐานขอมูล การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งบางครั้งโยงไปถึงทุกระบบ หรืองานที่
กลาวไปแลว กองกิจการนักศึกษารับไปแลวในกรณีงานในสวน ก.ร.อ. เปนงานภาพรวมที่ตองมีผูรับผิดชอบ
ั นาขึ้นมาใน
ดูแล ไมใชเจาหนาที่ในกองกิจการนักศึกษาเทานั้น เมื่อมีขอผิดพลาด จะมีปญหามาก หรืองานที่พฒ
ยุคสมัยของ มธ. ใน 10 ป หลังมานี้ และมีความชัดเจนมากขึ้นคือ การดูแลหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ทั้งหลาย ซึ่งไมอยูกับกองใด ในปจจุบนั นี้งานของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ งานของสถาบันวิจัย
และใหคําปรึกษาแหง มธ. งานของวิทยาลัยนวัตกรรม จะมาตรงที่อธิการบดี นอกจากเปนเรื่องแตงตัง้ บุคคล ซึ่ง
ไปที่ฝายบริหารบุคคล ตําแหนงวิชาการไปฝายวิชาการ แตงานในภาพรวม เรื่องงบประมาณ ทิศทางในการ
ดําเนินการเรื่องเหลานี้จะไมมีใครรับผิดชอบโดยตรง ก็อาศัยอธิการบดีเปนคนดูแล ในระยะยาวจะเปนภาระ
คอนขางมากและผูที่จะมาทําหนาที่ตรงนี้จะมีภาระมาก หากไมมใี ครมาทําให เพราะตองตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง
เอง งานภาพรวมของมหาวิทยาลัยหลายอยาง เชน งานกํากับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพ ซึ่งควร
จะตองมีคนประจําของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในภาพรวม 1 คน นอกเหนือไปจากทีผ่ ูอํานวยการกองแผนงาน
ดูแลอยู หรืองานที่กาํ ลังจะมาในอนาคตแนนอน คือ การปรับในเรื่องการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
มีประเด็นกวางขวางหลากหลายมาก ยังไมรวมถึงงานเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เปนป ๆ ไป เชน ปแรกที่
รับตําแหนงอธิการบดี มีงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งใหญมาก หรือปที่แลวตลอดทั้งปคือ งานครบรอบ 75 ป
มธ. ซึ่งอาศัยแตละฝายรับผิดชอบงานของตัวเอง และอธิการบดีก็ดูในภาพรวม เห็นวาตองมีใครมาชวยประสาน
ภาพรวมนี้ดว ย หรือกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครัง้ นี้ มธ. รับเปนเจาภาพ เปนงานที่หากสอบถามวา มี
ใครรับผิดชอบโดยตรงหรือไม ก็มี แตขามกองไมคอยได ตองหาผูที่สั่งการกองได และมี Job ชัดเจนมารับหนาที่
เปนผูประสานงาน แทนทีจ่ ะใหอธิการบดีเปนผูประสานงานโดยตรง ก็คือ Concept ของผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี แตหากใหไปทําทั้งหมดโดยทีไ่ มมีใครชวยงานเลยก็จะเปนปญหา เนื่องจากการคิดอาจจะเริ่มจาก
เหตุผลเทคนิคอื่น แตเมื่อคิดแลวไปถึงหลักขอนี้ ไมใชมงี านหรือมีกองใหม แตจะเปนฝายสนับสนุนผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีในงานหลักเหลานี้ และจะมีคนเพิ่มขึน้ หากสอบถามวา มีคนเพิ่มขึ้นตรงกลาง จะเพิ่มอัตรา
หรือไม ยังไมเพิ่มอัตราในขณะนี้ จะเปนการตัดโอนตําแหนงมาอยูจ ากตําแหนงเดิมเทานั้น ในทางปฏิบัติการ
ปรับระดับตําแหนงหัวหนางาน ปรับไดเองโดย ก.บ.ม. หรือการแตงตัง้ บุคคลใดเปนผูอํานวยการในกรอบ
โครงสรางก็ทําไดอยูแ ลว เพราะฉะนัน้ หากปรับมาแลวอาจจะมีการเลื่อนคนมาแทนในตําแหนงทีว่ างในกอง
หรือในคณะตาง ๆ ได แตสอบถามวาจะมีคนเพิ่มขึ้นหรือไม ในชั้นนี้ยงั ไมมี ใชระบบบริหารแบบเดิมก็คือ หาก
จําเปน จะปรับอัตรา เพิ่มอัตรากําลังให เพียงแตจะมีการกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้นใหเทานั้น ประเด็นตอมาซึ่ง
สอดคลองกับประเด็นที่คณบดีคณะนิติศาสตร หรือคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีเปนหวงก็คือ ตําแหนงนี้จะไวแขวนคนใชหรือไม หรือผูอํานวยการกองหรือเลขานุการคณะ
คนใดทํางานไมถูกใจ จะโยกมาไวตรงนีห้ รือไม ประเด็นนี้เปนปญหาปกติของระบบราชการ หากเทียบสัดสวน
ระดับประเทศ เมื่อใดนายกรัฐมนตรีตั้งที่ปรึกษา 11 ฝายราชการประจํา ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หมายความ

- 23 วา ปลัดกระทรวงก็เตรียมตัว เพราะจะมีใครคนหนึ่งที่ตองมาอยูตรงนี้อยางแนนอน รัฐบาลกอนหนานี้ก็โยก
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปเปนที่ปรึกษา 11 ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาครั้งหนึ่ง รัฐบาลปจจุบันก็โยก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเปนที่ปรึกษา 11 ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และตั้งคนใหมมาแทน หากสอบถาม
วา จะทําเชนนัน้ หรือไม คําตอบคือ ผานมา 5 ป ไดทําไปหลายครั้งแลว ไมไดคดิ ทีจ่ ะตั้งใจทําโครงสรางเพื่อจะ
มารองรับเรื่องนี้ ในทางปฏิบตั ิ หากมีปญหา ซึ่งไมไดกลาววา เปนปญหาของตัวบุคคล แตอาจเปนปญหาในการ
ปฏิบัติงานที่ใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะพยายามแกปญหาให โดยไมไดมีความคิดวา ตําแหนงนี้จะเอาไวแขวน
ตั้งใจทําใหเปนตําแหนงงานประจํา มีเนื้องานที่รับผิดชอบตามงานสมัยใหมที่พัฒนาขึน้ และในอดีต
มหาวิทยาลัยไมเคยทํา ตั้งใจที่จะใหเขมแข็งจริง ๆ กรณีทคี่ ณบดีคณะนิติศาสตรตั้งประเด็นวา นอกจากกรณีที่
เสนอนี้แลว จะตั้งประจําแบบแขวนไวดวยหรือไม ก็คือ ตําแหนงประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในมหาวิทยาลัยมี
ทรัพยากรบุคคลไมมาก มีปญหาการทํางานเกิดขึน้ ในบางชวงบางสมัย แตผูบริหารคณะ สํานัก สถาบัน ก็
เปลี่ยนไปตามวาระ เพราะฉะนั้นบางครั้งเปนเรื่องชั่วคราว ไมใชเรื่องถาวร ไมไดบอกวาคณบดีผดิ หรือ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันผิด หรือเลขานุการผิด บางครั้งเปนเรื่องที่ทํางานดวยกันไมได มหาวิทยาลัยไปชวย
แกปญหาใหในระยะสั้น ๆ เมื่อเวลาผานไปจะเคลียรไดโดยไมตองมีตาํ แหนงประจําในลักษณะทีเ่ อามาแขวนไว
ตรงนี้ แตที่นํามาอยูในสวนนี้ตั้งใจจะใหเปนคนที่มีงานที่ตองทําและมีเนื้องานจริง กรณีที่แจงวา ขาดไปก็คือ เมือ่
จะทํา Job ของหัวหนางานกับผูอํานวยการกองแลว ก็ทํา Job ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีดว ย จะไดมี
ความชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องที่แจงไป ซึง่ รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลจะไปปรับเพิ่มกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
ประเด็นสุดทายที่เปน Concern ของประธานสภาขาราชการ เห็นวามีน้ําหนักคือ หลายคณะ
ใชวิธีสลับตําแหนงคนมาเปนเลขานุการคณะ เลขานุการสํานัก/สถาบัน หากสอบถามคณบดีหรือผูอาํ นวยการ
สํานัก/สถาบัน บอกวาดี คนที่ยังไมไดเปนตัวจริง จะไดตงั้ ใจทํางาน และเมื่อแตงตั้งแลวคณบดีคนตอไป
ผูอํานวยการสถาบันคนตอไปไมชอบ ก็จะมีมีปญหาอีก ใหมาแตงตั้งกันเอง จะนําหัวหนางานคนหนึง่ มาทํา
หนาที่ หากอธิบายในเชิงของผูบริหาร จะเปนเรื่องดี แตอธิบายในเชิงของผูปฏิบัติงานในหนวยงานก็มีความหวัง
วา ทํางานมาเปนเวลานานแลว ในอนาคตจะไดขึ้นเปนเลขานุการคณะ เลขานุการสํานัก/สถาบัน จากระดับ 7 จะ
เปนระดับ 8 ได เปนวัตถุประสงคไมเหมือนกัน โดยหลักมหาวิทยาลัยสนับสนุนประเด็นที่ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ในฐานะประธานสภาขาราชการเสนอวา ถึงจุดหนึง่ ก็มีความจําเปน จะใชวิธีหมุนไปเรื่อย ๆ
ตลอดไปวา หนวยงานนีจ้ ะไมมีเลขานุการ จะทําไมได เพราะคนทํางานตองการความกาวหนา อาจารยก็ตองการ
เปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ถึง ศาสตราจารย เหตุใดฝายสนับสนุนวิชาการ จะไมใหเปน ใหเปน
เทานั้น และหมุนคนมาทํางานแทน ซึ่งไดประโยชนในมุมหนึ่ง แตในเชิงขวัญกําลังใจ จะมีผลกระทบ การ
ทดลอง สามารถทําได และประเมินวา ใครดีกวาใคร และสุดทายตองตัดสินใจเลือกวา จะเอาใคร กรณีนี้เปน
แนวทางที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนขอเสนอนี้ และยังไมไดเห็นเรื่อง ไมแนใจวาไดสงไปที่ฝายบริหารบุคคลแลว
หรือไม ซึ่งจะมาดูในประเด็นนี้ตอไปวา มหาวิทยาลัยเห็นวา คนที่ทํางานก็ตองการความกาวหนา และตองมีการ

- 24 ตัดสินใจโดยผูบ ริหารในเวลานั้น หากจะเคลียรตรงนี้ ในทายที่สุดคือ ไมไดคิดวาปสุดทายของผูบริหารชุดนี้จะ
ตั้งไวแขวนอะไร เพราะสามารถแขวนไดโดยไมตองตั้งอยูแลว หากจะทําจริง ๆ ซึ่งดูไมดีสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในครั้งนี้จะตั้งตําแหนงขึน้ มาและจะมี Job ใหชัดเจน และจะเปนชองทางในการที่จะทําใหระบบของสํานักงาน
อธิการบดีมีความเขมแข็งขึ้นในงานใหม ๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งเคยหารือกับผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
กอนหนานี้มาหลายครั้งแลววา จะขอใหชว ยทํางานตาง ๆ ก็มีปญหาวางานที่ใหไปมากอยูแลว จนกระทั่งไม
สามารถที่จะไปเปนกรรมการชุดตาง ๆ และดูแลประจําแทนอธิการบดีในกรณีที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
จะไดคอยบอกหลักเกณฑ แนวปฏิบัติหรือการตัดสินใจทีผ่ านมา ในอดีตก็ทําไมไดในหลายสวน ก็เขาใจวา
ปริมาณงานมากและมีผูอํานวยการสํานักงานอยูคนเดียวก็ลําบาก แตคราวนี้จะมีผูอํานวยการกองที่จะอยูประจํา
สํานักงานอธิการบดี มีหัวหนางาน จะแบงคนไปชวยทํางานเหลานี้ไดชัดเจนขึ้น และมีความตอเนื่องมากขึ้น
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ประเด็นหลังที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีได
นําเสนอขึ้นมาคือ เรื่องการแตงตั้งเลขานุการคณะที่บางหนวยงานมีการเวียนกัน เรื่องนี้ไดรับเรื่องจากอธิการบดี
แลว ซึ่งเปนผลจากาการสัมมนาของสภาขาราชการ ฝายบริหารบุคคลอยูระหวางทําความเห็นเพื่อนําเสนอ
กลับมาที่ ก.บ.ม. ให ก.บ.ม. ไดรวมพิจารณาวา จะทําอยางไร จะเขามาพิจารณาใน ก.บ.ม. ในการประชุมคราว
หนา ตองการจะฟงความเห็นของที่ประชุมในประเด็นเรื่องการสลับตําแหนงเลขานุการคณะ/หนวยงานตาง ๆ
นั้น จะมีความเห็นอยางไร
ประธานกลาววา เนื่องจากยังมีเรื่องที่รอการพิจารณาอีกหลายเรื่องทีจ่ ะตองลงมติ ควรที่จะ
ใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลนําประเด็นนี้มาเปนวาระหนึ่งทีจ่ ะพิจารณากันอีกครั้ง รวมถึงเรื่องที่สภา
ขาราชการไดทําเรื่องเสนอเขามา และรวมประเด็นนี้เขาไป จะไดอภิปรายกันไดมากขึน้ จะไดมีตําแหนง มีสถิติ
มาเปนตัวเลขเพื่อพิจารณาดวย
7. ประธานสภาขาราชการกลาววา หากตําแหนงจะเปนโดยประจําหรือตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ก็เปนอํานาจของมหาวิทยาลัยอยูแลว ซึ่งฝายประจําก็จะตองรับ เพียงแตจะขอฝากไววา ในการ
เขาสูตําแหนงหรือการเอาออกจากตําแหนง สาเหตุหนึ่งที่มีปญหาคือ ไมมีเกณฑในการที่จะประเมินอยางชัดเจน
ในตอนเขาสูตาํ แหนงควรจะมีเกณฑชัดเจนวา บุคคลนี้มีความเหมาะสมแลวที่จะอยูใ นตําแหนงนั้น โดยมีตวั ชี้วดั
ที่ชัดเจน และในสวนทีจ่ ะพนจากตําแหนงก็เชนเดียวกัน ควรมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการประเมิน ตัวชีว้ ัดที่
จะชี้ใหเห็นไดวา ไมเหมาะสมหรือไมควรอยูในตําแหนงนั้น หรือมหาวิทยาลัยจะ rotate โดยการที่จะกําหนดการ
rotate ไวชดั เจน ซึ่งบางหนวยงานจะมีนโยบายในการ rotate วา 4 ป ครั้งหนึ่ง หรือ 5 ป ครั้งหนึ่ง หากเปนเรื่อง
ชัดเจนและเปนกฎเกณฑที่ทกุ คนยอมรับ ทางฝายปฏิบัติคงรับไดและเตรียมรับในสิ่งเหลานั้นอยูแ ลว จะขอฝาก
ไววา เกณฑตาง ๆ ตองชัดเจนใหสมกับการที่จะเปนระบบธรรมาภิบาล มีความเปนธรรมและโปรงใส
ประธานกลาววา ขอฝากขอสังเกตนี้กับรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลในการที่จะนําเขามา
ในการประชุมครั้งตอไป จากการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมาตลอด 5 ปเศษ ไดตดิ ตามฟงขาวเรื่อง
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ขอยืนยันวา มธ. เปนมหาวิทยาลัยเดียวที่ทําอะไรในลักษณะที่ไมคอ ยเปดเผย ไมคอยโปรงใส

- 25 ไมมีธรรมาภิบาล ทําไดยากทีส่ ุด เพราะ มธ. เปนสังคมเปดที่ทุกคนถูกปลูกฝงวัฒนธรรมแบบธรรมศาสตร ใน
การสอบถาม ในการรองเรียน ในการขอความเปนธรรม ในการที่จะกลาในสิ่งที่รูสึกไมถูกตองไมเหมาะสมใน
ทุกระดับ ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคกรของ มธ. โดยแท และทุกครั้งเวลามีคําสั่งกับอาจารย ไมเกิน 2 สัปดาห สภา
อาจารยก็จะทําหนังสือมาขอทราบเหตุผลขอคําชี้แจง ทํานองเดียวกันเรือ่ งขาราชการ ก็ไมเกิน 2 สัปดาห ก็จะมี
บันทึกจากสภาขาราชการขอใหชี้แจงเรื่องนี้ ขอทราบเหตุผลในการดําเนินการและตองอธิบายได ไมใชบอกวา
เพื่อความเหมาะสมจึงดําเนินการ ดูเหมือนเปนคําตอบซึ่งรับไมไดในประชาคมธรรมศาสตร เพราะฉะนั้นก็มีคํา
ชี้แจงทุกครั้ง ผูบริหารไมวาใครจะเปนก็ตอ งรับผิดชอบในการตอบคําถามสังคมและมีเหตุผล จนถึงขณะนีด้ ูทั้ง
ในระดับมหาวิทยาลัยและดูเรื่องในระดับคณะยังไมมีเรือ่ งใดที่เปนเรื่องที่ไมมีเหตุผลที่เหมาะสมหรืออธิบายได
สวนเหตุผลนัน้ อธิบายแลวจะมีคนเห็นดวยมากเพียงใดเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตเปนเหตุผลที่รับฟงไดเสมอ เปน
ลักษณะเฉพาะของสังคมธรรมศาสตร ไมมีใครมีอํานาจเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยนี้ แมจะบอกวาคณบดีใหญสุด
ในคณะ อธิการบดีใหญสุดในมหาวิทยาลัย แตในทางปฏิบัติก็ตองตอบคําถามบุคคลอื่นไดเสมอ และก็ตอบได
โดยตลอด เรื่องใดที่ตอบไมไดก็จะไปสูการดําเนินการของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขหรือของสภา
มหาวิทยาลัย และตองกลับมาทําใหตอบได คงไมตองหวงในประเด็นนี้ นอกเหนือจากกฎเกณฑซงึ่ ตองมี แต มธ.
มีวัฒนธรรมอะไรบางอยางของประชาคมธรรมศาสตร ซึ่งชวยรับรองในเรื่องนี้อยูแ ลว
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบกําหนดตําแหนงผูอํานวยการและหัวหนางานประจํา
สํานักงานอธิการบดี โดยมีเงือ่ นไขวา จะตองไปกําหนด Job Description ของผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ใหชัดเจน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง การแตงตั้งธรรมศาสตราภิชานของคณะเศรษฐศาสตร (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปน
ธรรมศาสตราภิชานมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2552
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 พิจารณาแลว มีความเห็นวา ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร และมีภารกิจที่ตองปฏิบัติเพื่อประโยชนทางวิชาการในการผลักดันและ
เผยแพรการวิจยั รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร มธ. จึงมีมติเห็นสมควรเสนอ
ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนผูส มควรไดรับการแตงตั้งเปนธรรมศาสตราภิชาน มีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554) โดยมีเงินประจําตําแหนงเดือนละ 30,000
บาท ฝายวิชาการขอเสนอรายละเอียดประวัติผูสมควรไดรับการแตงตัง้ เปนธรรมศาสตราภิชาน และเหตุผลใน
การเสนอแตงตั้ง รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการแตงตั้งธรรมศาสตราภิชาน พ.ศ. 2552 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 26 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะเปนกรณีแรกหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงตัง้ ธรรมศาสตราภิชาน และจะเปนกรณีที่จะเปน President ของการ
ดําเนินงานตอไปดวย ในเรื่องเงินประจําตําแหนงและเรื่องตาง ๆ คณะเศรษฐศาสตรเสนอแตงตั้ง ศาสตราจารย
รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนธรรมศาสตราภิชานคนแรกของ มธ. ใหปฏิบัติงานที่คณะเศรษฐศาสตร มธ. โดยที่
ผูบริหารทุกทานคงไดรับทราบชื่อเสียงและรูจัก ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนอยางดีอยูแลว
นอกเหนือจากเอกสารที่เสนอมา เปนเรื่องที่ดําเนินการตามระเบียบที่เมื่อกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ
แลว ก็ตองนํามาเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ขอฝากคณบดีคณะเศรษฐศาสตรไววา เมื่อเปนธรรมศาสตราภิชาน ก็นับจํานวนเปนอาจารย
ประจําไดเชนกัน และนับในเรื่องอื่นได เพราะทานตองยินยอมในการทําหนาที่ใหคณะตอไป ขอใหนับทานเปน
ศาสตราจารยประจําไดอกี 2 ป เพราะตองมีบันทึกที่ทานยินดีปฏิบัติงานตามที่คณะกําหนด นอกจากนี้ จะขอฝาก
คณะที่มีอาจารยพิเศษ หรืออาจารยที่เกษียณอายุราชการมาชวยทํางานในลักษณะนี้ ตําแหนงนี้เปนตําแหนงที่เปน
เกียรติทั้งผูไดรับ และเปนเกียรติแกหนวยงานที่แตงตั้ง หากคัดเลือกบุคคลไดดี จะขอฝากผูบริหารคณะได
พิจารณาในเรือ่ งนี้ แตมีเงื่อนไขอยูเพียงวา หนวยงานจะตองจายเงินเอง หากมหาวิทยาลัยเสนอ มหาวิทยาลัยก็จะ
จายเอง ขอฝากใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาในสวนของมหาวิทยาลัยดวย และในทางปฏิบัติไมได
กําหนดวา ตองจายเงินเทาใด แตเมื่อมีคณะเริ่มตนเชนนี้ ก็เปนเหตุวาจายต่ํากวานี้ไมไดอีกแลว แตจา ยสูงกวาได
ในกรณีตําแหนงนี้ไมจําเปนตองเปนอาจารยเกาของมหาวิทยาลัย เปนบุคคลภายนอกที่เห็นวา ยินดีมาชวยงานใน
ระยะเวลา 2 ป และขอใหฝายประชาสัมพันธดําเนินการเรื่องนี้ใหเปนเรื่องใหญทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จะไดเปนที่รูจกั ทั่วไปในแวดวงวิชาการวา มีตําแหนงธรรมศาสตราภิชานใน มธ. และคนแรกที่
เสนอ สังคมก็จะรับวา ตองเปนคนระดับนี้ ไมดอยกวานีแ้ ลว
2. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา มีประเด็นที่จะสอบถามวา ในขอบังคับฯ กําหนดวา มีวาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป หรือตามที่ ก.บ.ม. กําหนด หากเปนเชนนี้ เมื่อครบ 2 ปแลว ก็ไมไดเปนธรรมศาสตราภิ
ชานแลวใชหรือไม ตองกลับไปเปนอาจารยตามเดิม
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงไมไดกลับมา เพราะผูที่ไดรับกาแตงตั้งเปนบุคคลภายนอก
อยูแลว เชน กรณีของ ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ ไดลาออกจากอาจารยประจําไปแลว หลังจาก 2 ป
แลว คณะจะเชิญเปนอาจารยพิเศษ หรือจะใหทําอะไรตอไป ก็ขึ้นอยูก บั หนวยงานนัน้
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในกรณีเชนนี้ เมื่อเปนได 2 ปแลว จะพิจารณาอีกครั้ง
ก็สามารถที่จะเสนอทานเปนตออีกครั้งได ใชหรือไม
ประธานกลาววา สามารถทําได หากคณะเห็นวา จะยังใหทานทําประโยชนใหคณะไดอยู
แตโดยสวนตัวเห็นวา ไมควรจะมีบุคคลใดเปนธรรมศาสตราภิชาน 2 ครั้งติดตอกัน คงจะเปนครั้งเดียวในชีวิต
นาจะเพียงพอ เวนแตคณะจะพิจารณาเห็นวา ในชั้นที่จะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จะขอเสนอ 4 ป หรือ 3 ป

- 27 ก็ได ขอใหไปทบทวนตรงนัน้ ได
4. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา เปนคําถามเดียวกันกับคณบดีคณะเศรษฐศาสตรคือ
เรื่องเงื่อนเวลา จะเปนนานกวา 2 ป ไดหรือไมเทานั้น
ประธานกลาววา ไดตอบไปแลววา โดยหลัก 2 ป แตหากตองการจะใหทํามากกวานัน้ และ
จายเงินเปนเวลานานกวานัน้ จะขอยกตัวอยาง ศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให ม.ร.ว.จตุมงคล
โสณกุล และแจงวาจะตองมาทําอะไรเดือนละครั้ง เห็นวาทานคงจะไมมาผูกพันอยู 4 ป 5 ป คงมีกรอบเวลาที่
เหมาะสม แตบังเอิญ ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยอยูแ ลว คงไมได
เดือดรอนอะไรในการที่จะชวยสอน/บรรยาย กรณีนี้มีเงื่อนไขทั้งในแงผรู ับและเงื่อนไขของหนวยงานดวย
ขอให Commit ไววา จะมาชวยหนวยงานเปนเวลากี่ป อาจจะเปนเรื่องยากสําหรับบุคคลภายนอก ใหพิจารณา
เปนกรณีไป
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ไมทราบวามีเกณฑใหปละกี่คน มีการจํากัดจํานวน
หรือไม
ประธานกลาววา ไมมีจํากัดตรงนี้ ขึ้นอยูก ับตัวแตละคนวา ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะ และคณะเสนอจํานวนเทาใด
6. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีธรรมศาสตราภิชาน ชื่อเปนภาษาอังกฤษ จะใช
อยางไร
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการกลาววา ยังไมไดมีการพิจารณาในเรื่องนี้ ขอนํากลับไปพิจารณา
และจะนําเสนอมาทั้งหมด ในสวนที่มีการใชในลักษณะเชนนี้
ประธานกลาววา มีขอยุติในสวนของกีรตยาจารยไปแลววา Distinguish Professor พยายามที่
จะหลีกเลี่ยง Honorable Professor ซึ่งหมายถึงศาสตราจารยเกียรติคุณ แตเมื่อเปนธรรมศาสตราภิชาน อาจจะตอง
มีอะไรที่เชื่อมติดกับ มธ. อยูด วย ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณา และเนือ่ งจากไดมกี ารแตงตั้งเปน
คนแรก ขอใหนําเสนอในทีป่ ระชุมตอไปดวย นอกจากนี้ ในกรณีคาตอบแทน จะขอฝากคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตรไดพิจารณา แทนที่จะจายเปนรายเดือน ใหจายเปนเงินจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเหมาะสมกวา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. เห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ เปนธรรมศาสตราภิชาน ของคณะ
เศรษฐศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2554 โดยมีเงินประจําตําแหนงเดือนละ 30,000 บาท
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2. มอบหมายใหฝายวิชาการไดไปพิจารณาชื่อเปนภาษาอังกฤษ และนําเสนอที่ประชุมตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบิหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553
U

- 28 รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา โดยทุกสวนราชการตองจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญชาเปนประจําทุกป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมา
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. ไดประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
สวนการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วดั คาน้ําหนักตัวชี้วัด และเกณฑการใหคะแนน ก.พ.ร.
และการลงนามในคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรับแจงจาก ก.พ.ร. วา มีกําหนดจะ
ดําเนินการภายในเดือนมกราคม 2553
ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 18 ตัวชี้วัด (หากรวม
ตัวชี้วัดยอย จะมีท้ังสิ้น 32 ตัวชี้วัด) คาน้าํ หนักรวม รอยละ 100 แยกเปน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่
คาน้ําหนักรอยละ
1
ดานประสิทธิผล
45
2
ดานคุณภาพ
15
3
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
10
4
ดานการพัฒนาสถาบัน
30
โดยเปนตัวชี้วัดที่ มธ. เปนผูทําผลงาน 28 ตัวชี้วัด แยกตัวชี้วัดเปนเชิงปริมาณ 10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ที่เปนขั้นตอน 18 ตัวชี้วัด
เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการ ป 2553 กับ 2552 พบวา มีตวั ชี้วดั ที่เพิ่มขึ้น 1 ตัวชี้วดั คือ
ตัวชี้วดั ที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
บทบาทในการดําเนินงานของผูรับผิดชอบตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ป 2553 มี
2 สวน เชนเดียวกับป 2552 คือ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูทําผลงาน
แนวทางการดําเนินงาน เปนเชนเดียวกับปประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. บทบาทผูกํากับดูแลตัวชี้วดั คือ การผลักดันใหการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วดั ที่กํากับดูแล
บรรลุเปาหมายสูงสุด ทั้งการผลักดันในเชิงนโยบายและการดําเนินงาน การกําหนดมาตรการจูงใจให
หนวยงานผูทาํ ผลงานเพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุด การกํากับดูแลอยางใกลชิด การเรงแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น ที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมายสูงสุด
2. การติดตามผลการปฏิบัติราชการในตัวชี้วัดที่วัดผลในเชิงปริมาณ กําหนดใหกอง
แผนงานรับผิดชอบติดตามผลงานจากหนวยงานที่ทําผลงานทุก ๆ เดือน โดยผานคณะทํางานเครือขายดาน
การวางแผนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และโปรแกรมระบบรายงานผล ภายในวันที่ 10 ใน
เดือนถัดไป
3. เพื่อใหผูกํากับดูแลตัวชี้วัดจัดทําตัวชี้วัดไดทันเวลาและบรรลุเปาหมายสูงสุด ขอให
หนวยงานทีเ่ ปนผูทําผลงานรายงานผลงาน ตามที่กําหนดในขอ 2

- 29 ทั้งนี้ กองแผนงาน จักไดประมวลผลงานของหนวยงานผูทําผลงานแตละเดือน แจงไปยัง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั ภายในไมเกิน 1 วันทําการถัดไป จากที่กําหนดในขอ 4.2 เพื่อใหผกู ํากับดูแลตัวชี้วัดทราบ
สถานภาพและกําหนดแนวทางการผลักดันผลงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตอไป
4. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหกองแผนงานรับผิดชอบ โดยติดตาม 3 ครั้ง จาก
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ครั้งที่ 1 ผลงาน 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553
ใหรายงานผลภายในวันที่ 22 เมษายน 2553
ครั้งที่ 2 ผลงาน 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553
ใหรายงานผลภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
ครั้งที่ 3 ผลงาน 12 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
ใหรายงานผลภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2553
ในกรณีตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทไี ดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ในปที่แลวมีความสับสนเล็กนอยวา ใครจะเปนผูดูแลในเรื่องนี้ ในปนี้คอนขางชัดเจนแลววา หนวยบม
เพาะวิสาหกิจเปนผูดูแลอํานวยความสะดวกในการที่หนวยงานจะจดสิทธิบัตร หลักการยังคงเหมือนเดิมคือ จด
สิทธิบัตรโดยไมเสียคาใชจาย และหนวยบมเพาะวิสาหกิจจะเปนผูดําเนินการนําไปจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญาให แตผูที่จะดูแลมารายงาน มี 2 ทาน คือ รองอธิการบดีฝายวิจัย กับผูอ ํานวยการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ จะดูแล
รวมกัน แตหนวยบมเพาะวิสาหกิจจะคอยอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตร
ในตัวชี้วัดถัดมา ในปที่แลวมีความสับสนพอสมควรคือ เรื่องการที่จะมีผลงานวิชาการไปจดลิขสิทธิ์
(กรณีนี้แตกตางกับสิทธิบัตร) หรือนําไปทําประโยชน หรือมีการไดรับรองคุณภาพ ในตัวชี้วัด 4.2.3 รอยละของผลงาน
วิชาการที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารย
ประจํา/นักวิจัยประจํา ขอเรียนวา ในปที่แลวรองอธิการบดีฝายวิจัยไดพยายามทําอยางดีที่สุด เพื่อที่จะใหมีผลงานมา
จดลิขสิทธิ์ หรือไดรับการรับรองคุณภาพ แตยังมีจํานวนนอยมาก เนื่องจากตองการ 100% เต็มเพื่อจะใหได 5 คะแนน
หมายความวา อาจารย 1 ทาน จะตองมีผลงาน 1 ชิ้น เห็นวา มธ. ทําไดอยูแลว ประมาณ 1,000 กวาชิ้น ในปนี้จึงขอให
หนวยงานที่มีผลงานเหลานี้ทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยที่จัดการเรียนการสอนหรือหนวยงานทางดานการวิจัย
ขอใหดําเนินการสงผลงานใหกับฝายวิจัย โดยรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี และฝายวิจัยจะติดตาม
เปนระยะ ๆ วา ในแตละเดือนควรจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ ไมควรจะนิ่งเหมือนปที่ผานมา
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ จะอยูในระเบียบวาระที่ 5.2 ซึ่งจะไดชี้แจงตอไป ในตัวชี้วัดที่ 11 ขอเปลี่ยนแปลงเปน ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขอเรียนวาในปที่ผานมาป 2552 มธ. ไดคะแนนสูงขึ้นอยางมีนัยยะ
สําคัญ จากเดิมที่ไดคะแนน 3.5-3.7 มาโดยตลอดในเรื่องการประหยัดพลังงาน ปรากฏวา มธ. สามารถที่จะเพิ่มคะแนน
ใหขึ้นไปถึง 4.3 จากการที่ไดมีการกระจายความรับผิดชอบจากเดิมเปนรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต เพียงทาน
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กลางให แตผูที่จะทําผลงานหรือผูไปกํากับจริง ๆ คือ ผูที่ดูแล 4 ศูนยการศึกษาที่จะเปนรองอธิการบดีที่ดูแลศูนยนั้น ๆ
แตกรณีของศูนยพัทยาไมแนใจวา จะเปนใคร เพราะปที่ผานมาไดประสานไปทั้งผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย
พัทยา และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อจะดูแลเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานของทั้ง 4 ศูนย ในปนี้ฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีจะกําหนดเปนแผนงานใหวา ควรจะมีขั้นตอนในระยะเวลาใดจะทําอยางไร และจะนําขอมูลเขา
ไปในลักษณะใด หลักการก็คือ เขาจะตองเอาขอมูลนั้นไปเปรียบเทียบกับขอมูลของหนวยงานอื่น ๆ และดูวา มธ. อยู
ในบวกลบในชวงที่เขาใหคะแนนเทาใด ในปที่ผานมานั้นแมการใชพลังงานจะเพิ่มขึ้น แตหนวยงานอื่นก็เพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน และ มธ. บวกลบอยูในเกณฑที่ใชได ทําใหคะแนนพุงขึ้นมา ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนตรงนี้วา ผูทําผลงานนั้น
ขอเปนผูรับผิดชอบทั้ง 4 ศูนย ซึ่งฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะกําหนดใหชัดเจนวา เปนบุคคลใด และผูกํากับ
ตัวชี้วัด ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะเปนผูดูแลในสวนนี้ที่จะดําเนินการใหแตละศูนยทราบวา แตละเดือนจะ
ทําอยางไร
ตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยอีกตัวคือ ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวชี้วัดเดียวกันกับของระบบประกันคุณภาพของ สมศ. ก็คือ
เดิมผูดูแลเรื่องนี้คือ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ขอเพิ่มเติมประธานสภาอาจารยเขาไปดวย และผูทําผลงาน ฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีประสานงานแลว จะมีตัวแทนจากสภาอาจารย สํานักงานนิติการ และหนวยงานตาง ๆ ที่ทํา
หนาที่การเรียนการสอน โดยทางสภาอาจารยจะเปนผูประสานงานให จะมีการดําเนินการตามที่ ก.พ.ร. กําหนดวา
จะตองทําอยางไรจึงจะไดคะแนน 1,2,3,4,5 ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดกําหนดเปนแผนงานแลว ซึ่งจะได
ดําเนินการติดตามกับผูที่ทําผลงานตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. รับทราบตัวชี้วัดการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. เห็นชอบการกําหนดผูก ํากับดูแลตัวชีว้ ัด และแนวทางการดําเนินงาน ตามที่ฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีเสนอ

5.2 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกกระบวนการเพื่อรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการในรอบ
ป 2553
U

รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ตามที่ ก.พ.ร. กําหนดใหสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐคัดเลือกกระบวนงานเพื่อปรับปรุงและรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ เปนตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยดําเนินการ
วัดผลในตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 5 กระบวนงาน ไดแก (1) การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สําหรับศิษยเกา

- 31 (2) การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา สําหรับศิษยปจจุบัน (3) กระบวนงานการจายเงินยืมลูกหนี้เงินนอก
งบประมาณ (4) กระบวนงานรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการยืมของสํานักหอสมุด มธ. (5) กระบวนงาน
การขออนุญาตใชอาคารสถานที่ และไดผลคะแนนจากการประเมินตนเองเทากับ 4.1326 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยางนอย 5 กระบวนงาน โดยมีเกณฑ
การคัดเลือก คือ ตองเปนกระบวนงานหลักที่สําคัญ และ/หรือมีผูมารับบริการจํานวนมาก และ/หรือมีผูรองเรียน
จํานวนมาก และ/หรือมีผลกระทบตอผูรับบริการในวงกวาง จึงขอเสนอใหพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการของ มธ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อยางนอย 5 กระบวนงาน
ตามที่ ก.พ.ร. กําหนด ทั้งนี้ ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือก
กระบวนงานสํารองไวอีก 5 กระบวนงาน เพื่อนําเสนอ ก.พ.ร. ใหความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม
2553 และการวัดผลจะวัดตั้งแตเดือนมกราคม 2553 เปนตนไป
สําหรับกระบวนงานทีเ่ สนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้
รอบเวลามาตรฐานการ
ลําดับ
ใหบริการ ปงบประมาณ พ.ศ.
กระบวนงาน
หนวยงานรับผิดชอบ
ที่
2552
2553
1 การขอทุนงานวิจัย
120 วัน
90 วัน
ฝายวิจยั
2 การบริการรับจดทะเบียนศึกษา
65 นาที
45 นาที
สํานักทะเบียนฯ
รายวิชาระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ ณ จุดใหบริการ
3 การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
7 วัน
4 วัน
คณะ และ
ของนักศึกษา หรือการขอหนังสือ
กองกิจการนักศึกษา
รับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา
4
5

6
7

การออกหนังสือรับรองขาราชการ
และบุคลากร
แหลงความรูสะดวกทุกที่ 24/7 :
พัฒนาขอมูลของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพือ่ สืบคน
การอางอิงจากศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย
การขออนุญาตใชสนามกีฬา
การใหทุนกูยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.)

7 วัน

4 วัน

2 นาที

2 นาที

หนวยงาน และ
กองการเจาหนาที่
สํานักหอสมุด

3-4 วัน
45 วัน

3-4 วัน
45 วัน

ศูนยบริการการกีฬา
กองกิจการนักศึกษา
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ที่
8

9

กระบวนงาน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร โดยระบบรับตรง
(โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท)
การใหบริการเวชระเบียนผูปว ยนอก

รอบเวลามาตรฐานการ
ใหบริการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2552
2553
8 วัน
7 วัน

10 นาที

10 นาที

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักทะเบียนฯ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร
ฯ
10 การขออนุญาตใชอาคารสถานที่
2 วัน
2 วัน
งานอาคารสถานที่
กองกลาง
เดิมจะขอใหเลือกจาก 10 กระบวนงาน แตจากการประสานงานลาสุดกับ ก.พ.ร. พบวา
ก.พ.ร. อนุญาตใหทําเชนนี้ได จึงขอเรียนวา จะไมคัดเลือก แตจะขอสงทั้ง 10 กระบวนงานนี้เขาประกวด
ทั้งหมด โดยที่ ก.พ.ร. แจงวา ใน 10 กระบวนงานนั้น หากเห็นวากระบวนงานใดดี สามารถเลือกมา
5 กระบวนงาน เพื่อจะนําไปเปนตัวชี้วัดจริง ๆ เมื่อ ก.พ.ร. มาตรวจ สมมุติสงไป 10 กระบวนงาน และใน
ที่สุดอาจจะไดดี 6 กระบวนงาน ก็สามารถที่จะเลือกเอาจาก 5 ใน 6 กระบวนงานนั้นได จะทําใหไดคะแนน
มากขึ้น ดังนั้น จึงขอสงไปทั้งหมด 10 กระบวนงาน
กระบวนงานที่ 1-5 เปนกระบวนงานใหม กระบวนงานใหม ก.พ.ร. กําหนดวา ขอใหไปทํา
เวลาที่เปนมาตรฐานเดิม เชน การขอทุนวิจัย แตเดิมตองใชเวลาเทาใด หรือการบริการรับจดทะเบียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ณ จุดใหบริการ แตเดิมใชเวลาเทาใด จากนั้นใหคิดลดลงไป 30%
ยกตัวอยางเดิม 120 วัน ลดลงไป 30% ก็ตองลดลงไปประมาณ 36 วัน จะเหลือจํานวนวันเทานี้ จากนั้นเมื่อมี
การดําเนินการ สมมุมติมีคนมายื่นขอทุนการทําวิจัย 100 ราย ทั้ง 100 รายนั้นจะตองทําไดตามวันที่กําหนด
จึงจะได 4 คะแนน ในกรณีที่จะได 4 คะแนน เชน กําหนดไววา 90 วัน ฝายวิจัยมีคนมาขอทุนวิจัย 100 คน
ทั้ง 100 คน ฝายวิจัยตองทําใหเสร็จใน 90 วัน หากไมได 100 คน ไมได 4 คะแนน คะแนนจะลดลงไป
ตามลําดับ และในกรณีที่ทุกคนได 100% แลว หากสามารถมีคาเฉลี่ยลดลงกวาที่ ก.พ.ร. กําหนดไว 20% จะ
ไดถึง 5 คะแนน เชน 90 วัน หากลดลงไปมากกวานี้อีก 20% สมมุติ 18 วัน จะไดเปน 5 คะแนน ฝายอื่นก็
เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในการกําหนดวันในตัวชี้วัดตั้งแต 1-5 ขอเรียนวา คงจะตองมาหารือกันอีกครั้ง
หนึ่ง อาจจะเปนการยากเกินไปหรือไม หากทําไมไดแลว จะมีปญหา ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดที่ใหมมาก
สวนกระบวนงานที่ 6-10 เปนกระบวนงานเดิม ก.พ.ร. ทราบอยูแลววา มหาวิทยาลัยกําหนด
จํานวนวันเทานี้ เพราะฉะนั้น หากจะได 4 คะแนน ก็ตองใชเวลา 3-4 วัน ใหได 100% ของผูขอ แตถาดีไป
กวานั้นก็คือ เมื่อขอได 100% แลว ขอไดเร็วกวานั้น 20% จะสามารถได 5 คะแนน ขอเรียนวา บางกระบวน
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รอบเวลาแลว ขอใหคิดในเชิงนวัตกรรมของการบริการใหมากขึ้น เพราะในการใหรางวัลของ ก.พ.ร. ที่
สํานักหอสมุดไดมานั้น เปนเชิงลดรอบเวลา แตจะมีบางหนวยงานซึ่งคิดในเชิงนวัตกรรม เชน กรมการ
ขนสงทางบก โดยมองวากรมการขนสงทางบกนั้นคิดนวัตกรรมก็คือ ไมตองลงจากรถเลย เทาไมแตะพื้น ก็
สามารถตอทะเบียนรถยนตได ถือวาเปนนวัตกรรมในการใหบริการอยางหนึ่งในการที่เขาใหรางวัลที่ผานมา
กรณีนี้เปนตัวชี้วัดที่ขอนําเสนอวา จะขอนําสง ก.พ.ร. ทั้ง 10 กระบวนงาน และจะมาเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดใน
การปฏิบัติราชการครบถวนในป พ.ศ. 2553 แตทั้งนี้ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหดีที่สุด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา จะสงไปแลวใชหรือไม คือ จะเอาตาม 10 กระบวนงาน
ดังกลาว ประเด็นก็คือ เรื่องการขอรับทุนวิจัยนี้ ครอบคลุมทุนวิจัยของ มธ. หรืองบประมาณแผนดินดวย
ปที่แลวก็มี และยกเลิกไปเพราะงบประมาณแผนดิน ไมสามารถจะทําได
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา จะขึ้นอยูกับฝายวิจัยจะกําหนด
และในปนี้ ก.พ.ร. ยกเลิกขอความที่วา ใหมี Impact ตอบุคคลภายนอก ไดยกเลิกไปแลว เพราะบาง
มหาวิทยาลัยรองเรียนไปวา บางกระบวนงานมหาวิทยาลัยไมไดเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ไมเหมือนกับ
กรมการปกครอง หรือกรมการขนสงทางบก ซึ่งอยางไรก็ตามจะเกี่ยวของกับประชาชน
2. รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา จะยืนยันกระบวนการนี้ แตกําหนดไดวา จะเปนการขอทุน
การวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยใหเองได
3. ประธานกลาววา การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปนการจดแจงเรื่องลิขสิทธิ์ใน
งานวิจัย งานเขียน เขาใจวาจะทําไดจํานวนมากใน มธ. เพราะแตละคนมี Requirement เรื่องงานเขียนอยูแลว
และเปนกติกาของ ก.พ.ร. ซึ่งนับการไปจดแจงเพื่อใหไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์ ความจริงไดอยูแลว แตการ
ไปจดแจง จะเปนจํานวนของงานที่ไดรับการจดทะเบียนดวย ปที่แลวเขาใจวาฝายวิจัยอาจจะทําไดเปนระดับ
หลักรอย แตอาจารย มธ. มีจํานวน 1,600 กวาคน หากไปจดจดแจงเพื่อใหไดรับการคุมครองเรื่องลิขสิทธิ์
ไมใชจดทะเบียนในเรื่องของสิ่งประดิษฐคิดคนตาง ๆ เปนเพียงแตจดแจงเทานั้น จะไดรับการนับดวย ฝาย
วิจัยไดดําเนินการประสานกับคณะตาง ๆ เรื่องเอาผลงานวิจัย เอาบทความที่ตีพิมพไปจดแจง เห็นวาไมเปน
เรื่องยากที่จะทําไดถึง 1,600 ชิ้น ตามจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ในกระบวนงานที่ 3 การขอหนังสือรับรองความ
ประพฤติของนักศึกษา จะเปนการออกหนังสือหรือไม กลาวคือ นักศึกษามาขอ และออกหนังสือใหภายใน
4 วัน และการกําหนด 4 วันนั้น ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีพิจารณาจากฐานขอมูลอะไร
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในประเด็นแรกขอตอบวา
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พัฒนาและเทคโนโลยีประสานงานไปวา โดยปกติออกภายในกี่วัน เปนเวลามาตรฐาน ซึ่ง ก.พ.ร. แจงวา
เวลามาตรฐานเทาใด หากจะได 4 คะแนน ตองลด 30% และทําใหได 100% ตามนั้นทุกครั้งที่มีคนไปยื่น ซึ่ง
ในคอลัมน 2552 เปนเวลาที่ลดลงแลว 30% ไมจําเปนตองลดอีกก็ได และหากจะใหได 5 คะแนน จะตอง
ลดลงไปอีก 1.4 วัน คือ 20%
5. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียติกลาววา ในกรณีระเบียบวาระที่ 5.1
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 นาจะพิมพผิด นาจะเปนจํานวนผลงานทางวิชาการ ไมใชรอยละ ประเด็นที่ 2 ขอทราบวา
เกณฑในการใหคะแนนคือ หากพิจารณาของ ก.พ.ร. คอนขางชัดเจนวา สิ่งที่ทําไดหรือเปาหมายเอาไวที่ 4
หากดีขึ้นกวา 4 คือ 20% ก็จะเปน 5 แตในตัวที่มหาวิทยาลัยกําหนด เกณฑใหคะแนนใชเกณฑเดียวกันกับ
ก.พ.ร. หรือไม เพราะโรงพยาบาลฯ จะมองวา เวลากําหนดเกณฑใหคะแนน ควรจะเอาที่ 4 ที่ 5 หรือที่ 3
อีกประเด็นที่ขอเรียนถามก็คือ ไมคอยเขาใจในภาษา “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก”
หมายความอยางไร ในกรณีระดับความสําเร็จก็เขาใจได รอยละก็เขาใจได แตเวลา 2 คํานี้มารวมกัน ไมแนใจ
วาใชอยางไร หมายความอยางไร
ในกรณีที่ขอมูลพื้นฐานทําไดถึง 5 แลว โดยเฉพาะกรณีระดับความสําเร็จ ในปถัดไประดับ
ความสําเร็จถูกเปลี่ยนระดับ หรือเปลี่ยนขอมูลหรือ Template หรือไม
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีแรก หนวยวัดเปนรอยละ มิใช
ชิ้นงาน สวนในกรณีที่สองขอเรียนวา ก็ไมคอยเขาใจถอยคําดังกลาวเชนกัน แตการถวงน้ําหนักคือ ในแตละ
ตัวชี้วดั คาน้ําหนักไมเทากัน บางตัวชีว้ ัดก็ 2.5 บางตัวชีว้ ัดก็ 3 คําวารอยละโดยถวงน้ําหนักก็คือ ตัวชี้วดั สําคัญ
หรือไมสําคัญขึ้นอยูกับการไดคะแนนเทาใดดวย และน้ําหนักของตัวชีว้ ัดเทาใดดวย โดยหลักจะเปนเชนนี้ และ
หากเปนตัวชีว้ ดั ที่ ก.พ.ร. เห็นวา เปนตัวชีว้ ัดที่ทาทาย และหนวยงานควรจะลดลงไดอีก โดยปกติเมื่อได 5 ปนี้
ปถัดไป ก.พ.ร. เลื่อน 5 นั้นมาไวที่ 3 และตองทําใหดีขึ้นอีก 2 จึงจะได 5 จะเปนประเด็นวา เหตุใด มธ. บางครั้ง
ไดคะแนนปนดี้ ี ปตอไปลดลง เพราะบางครั้งปรับไปไมถึงตามที่ ก.พ.ร. ตองการใหทํา แตมีบางตัวชี้วดั ที่ไมได
ปรับเขามา จะเห็นวามีหลายตัวชี้วดั ในปนไี้ มไดปรับ เพราะบางตัวชีว้ ดั ก.พ.ร. เห็นวา ลดลงไปมากกวานี้ไมได
อีกแลว จะลดอยางไรก็ไมลดอีกแลว หรือยกตัวอยาง เชน ภาวะการมีงานทํา แตเดิมมีการถกเถียงกันมาก แต
สุดทาย ก.พ.ร. ก็ใชวิธีบวกกันหารดวย 3 ในขณะนั้น อดีตรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
(ดร.สมประสงค โกศลบุญ) ไมคอยเห็นดวย โดยปกติแลวไมควรจะเอาผลของการปฏิบัติราชการมาอิงกับการ
บวกกันหาร 3 ควรจะอิงกับภาวะทางเศรษฐกิจจริง ๆ ของประเทศ ปที่แลว ก.พ.ร. สรุปวา กรณีทมี่ หาวิทยาลัยได
3 ในกรณีภาวะการมีงานทํา เลื่อนลงมาเหลือเพียง 4 เดิมจะเอามาไวที่ 3 ตนเองแจงวาไมถูกตอง และสุดทาย
นํามาไวที่ 4
ประธานกลาววา หมายความวาหากทําไดดีที่สุดแลว อาจจะถูกปรับลดลงมาใหเปน
มาตรฐาน แตก็เจรจากันไดในเรื่องที่อาจจะพนวิสัยที่จะใหต่ํากวานัน้ มหาวิทยาลัยก็พยายามจะไปเจรจา

- 35 6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ในกระบวนงานที่ 6 การขออนุญาตใชสนามกีฬา เหตุ
ใดจึงกําหนดวา 3-4 วัน ควรจะระบุลงไปวา จะเอา 3 วัน หรือ 4 วัน เพราะมิเชนนั้น กระบวนงานที่ 4 จะขอเปน
4-7 วันบาง
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนเี้ ปนขอมูลฐาน จะนํา
ประเด็นไปหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
7. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ประเด็นแรกใน
เรื่องของกระบวนงาน จําไดวามีครั้งหนึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. เสนอวา นาจะเอากระบวนงานที่มีปญหา จะไดพัฒนา
หรือยังใชเวลานาน จะไดเกิดการพัฒนา เชน กระบวนการจัดซื้อจัดจาง หรือกระบวนการเบิกจายเงิน จะไดเร็ว
ขึ้น แตไมไดเสนอเขามาในครั้งนี้ที่จะเสนอ ก.พ.ร.
ประเด็นที่สอง ในเรื่องของกระบวนงานการใชสถานที่ลําดับที่ 6 กับลําดับที่ 10 จะเห็นวา
เปนเรื่องเดียวกัน การใชสนามกีฬากับการใชอาคารสถานที่ เสนอไปสองกระบวนงาน มี 3-4 วัน และ 2 วัน ซึ่ง
กระบวนงานทั้งสองนี้ควรจะเปน 2 วัน
ประเด็นที่สาม กระบวนการที่ 5 ไมคอยเขาใจวาจะวัดจากอะไรใน 2 นาที วัดความสามารถ
ของผูใหขอมูล หรือวัดจากการใหขอมูล เปนการวัดความสามารถของคนหรือไม หรือวัดตัวโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อ
จะไดอธิบายไดวา เปนกระบวนงานทีว่ ัดจากอะไร
ประเด็นที่สี่ ในเรื่องของการเขียนกระบวนงานเปนกระบวนงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ
เขียนกระบวนงานตองแสดงถึงกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย เชน การขออนุญาตใชสนามกีฬานั้น เปน
เรื่องของบุคคลภายนอก เพราะเขาขอมา แตในสวนของมหาวิทยาลัยคือ การพิจารณาอนุญาตใชสนามกีฬา หรือ
การพิจารณาทุนกูยืม ในลักษณะการเขียนตองเปนเรื่องของมหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา ในประเด็นเหลานี้ขอใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีรับไปพิจารณา
ปรับถอยคําใหสอดคลองกัน สวนเวลาที่เหมาะสมนั้น เห็นดวยกับผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิต ใหไปพิจารณาวา เรื่องทํานองเดียวกัน ควรจะมีลักษณะคลาย ๆ กัน และเหตุใดไมเอา
กระบวนงานที่ยังไมดี เวลาจะประเมิน จะพิจารณาวา มีโอกาสผานดวย ไมเฉพาะเลือกเรื่องที่แยที่สดุ ไป จะ
พัฒนาเรื่องที่ใชเวลานานใหดีขึ้นกอน และคอยคัดเลือกสงไปประกวด หากยังไมไดตกแตงอะไร สงไปประกวด
จะได 0 ทั้งหมด ซึ่งมีใหเลือกมากขึ้นในปนี้
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในลําดับที่ 5 เจาหนาทีไ่ ดหารือกับ
สํานักหอสมุด ซึ่งเสนอเรื่องมาในเชิงเปนขัน้ ตอนคือ 3 ขั้นตอน กับ 2 ขัน้ ตอน ก็ไปตีความวา นาจะขั้นตอนละ
1 นาที แตสํานักหอสมุดไมไดเสนอมาเปนนาที จะหารือกับสํานักหอสมุดอีกครั้ง จะรับไปปรับปรุงตรงนี้
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา ในกระบวนการนีส้ ํานักหอสมุดยังไมไดกําหนดเวลา
เพราะในขั้นตอนนี้ยังมีรายละเอียดที่จะตองไปดําเนินการตอไป และเพิ่งไดรับเอกสารจากกองแผนงานเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2552 และแจงวาใหสงเรื่องภายในวันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2552 ทําใหสงไมเรียบรอย ขอเรียนวา
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อภิปรายมา การจับเวลานี้จะไปเริ่มตั้งแตการทํางานดวย Manual ของเดิมซึ่งทุกแหงในประเทศ เวลาที่จะตองทํา
เรื่องของการสืบคนการอางอิง ตองไปหยิบวารสารมานั่งเปดดูทุกเลม แตเมื่อสํานักหอสมุดบันทึกเขาไปในศูนย
ดัชนีการอางอิง เวลาของการสืบคนไมจําเปนที่จะตองเอาวารสารมานั่งเปด เวลาจะเปลี่ยนไป
8. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา เกือบจะทุกกระบวนงานทีเ่ สนอมาคือ พิจารณายาก
เพราะไมไดมกี ารระบุวา จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดอยูที่ตรงสวนใด เพราะฉะนัน้ เมื่อมีตัวเลขเสนอมา ก็ไมคอยจะ
เขาใจ นาจะมีคําจํากัดความที่ชัดเจนวา เริม่ ตั้งแตตอนใด และจะไปสิน้ สุดตอนใด จะไดพจิ ารณาวา ตัวเลขเงื่อน
เวลาที่ระบุมาสมเหตุสมผลหรือไม
ประธานกลาววา ขอใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีรับไปพิจารณา ความจริงมี
รายละเอียดแตละโครงการอยูแลว เพียงแตสรุปมา เดิมเสนอมาวา จะเลือกกระบวนงานใดเทานั้น ในทางปฏิบัติ
มีอีกหลายหนาในแตละ Process ที่ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีพจิ ารณา จะมี Point อยูตรงนี้ บางครั้งไม
สมเหตุสมผล
9. รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา ในตัวชี้วดั ที่ 4.2.3 เขาใจวาเกณฑนี้ จะตองมีการตอรองกันกับ
ก.พ.ร. อีกครั้งหนึ่ง เพราะเกณฑนจี้ ะเปนเกณฑเทากับปที่แลว แตขอมูลปที่แลว จะเอายอนหลัง 3 ป แตปนี้
ตัวชี้วดั นี้จะเอาปเดียว แตเขายังยืนวา เกณฑเทาเดิมใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในกรณีนยี้ ังไมไดขอให
เปลี่ยนแปลงอะไร ยังไมถึงขัน้ ตอนตอรอง จะขอรับไปเปนประเด็น เพราะจะลดลงจากเดิมใหยอ นหลังได 3 ป
แตขณะนี้จะจดเปนปตอป ดังนั้น หากคิดอยางเร็ว ตองลดลงอยางนอย 1 ใน 3
10. รองอธิการบดีฝายวิจัยกลาววา ฝายวิจยั จะทําโครงการเพื่อจะเก็บรวบรวมลิขสิทธิ์ตรงนี้โดย
การขอความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกคณะที่จะทําเรื่องนี้ เพื่อประสานงานกับฝายวิจยั และหากเก็บขอมูลไดจะมี
คาตอบแทน จะทําคลายกับโครงการวิจัย อาจจะเปนลักษณะทีจ่ ดแจงลิขสิทธิ์ได 1 โครงการตอ 100 บาท
สําหรับเจาหนาที่จะไดรับตรงนี้ไป เพราะคงตองอาศัยเจาหนาที่เปนผูประสานงานติดตอกับอาจารย หากอาจารย
มีผลงาน ก็แจงมา ใหเจาหนาที่รับผิดชอบประสานงานให แทนทีจ่ ะใหอาจารยมาแจงเอง คอนขางจะลําบาก
จะขอความรวมมือจากทุกคณะ ๆ ละ 1 คน เจาหนาที่ทปี่ ระสานงาน ซึ่งจะแจงไปอีกครั้ง
ประธานกลาววา ขอฝากผูบ ริหารทุกทานไวดวย เรื่องนี้เปนเรื่องที่เปนงานประจําทีม่ ีอยูแลว
แตไมมีใครทํา ก็จะทําเพราะเปนตัวชีว้ ัดหนึง่ ของมหาวิทยาลัยดวย
ขอสอบถามคําถามสุดทายวา เมื่อปทแี่ ลวการประเมินของ ก.พ.ร. ไดเสร็จสิ้นไปแลว มธ.
นาจะไดคะแนนดีมาก ยังมีโบนัสหรือไม นาจะสันนิษฐานไดวา ปที่แลวไมไดตั้งใจที่จะรับโบนัส แตหากทําดี
แลวมีโบนัส ก็เปนเรื่องที่ทําใหคนทํางานมีขวัญกําลังใจมากขึ้น ในปนี้ใหทําตอไป เปนเรื่องที่ดี เพียงแตเมื่อทําดี
แลว อยูใ นระดับไดรับการยกยอง เคยไดรบั รางวัล แตในครั้งนี้ไมใหรางวัล แรงจูงใจอาจจะนอยลง
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ยังตกลงกันไมไดระหวาง
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จะมาดูแลในเรื่องของสถาบันการศึกษา แตเดิม สมศ. นัน้ วัดเราทั้งในสวน ก.พ.ร. และการประกันคุณภาพของ
สมศ. ปนี้เปนหนวยงานหนึง่ ใน ก.พ. มาดูแลตัวชี้วดั ที่เกีย่ วของกับ ก.พ.ร. อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงของ
เกณฑหรือในเชิงของความเขมงวด
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติใหจดั สงกระบวนการเพื่อการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการในรอบป 2553 จํานวน 10 กระบวนการ เพือ่ เสนอ ก.พ.ร. และมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนงานตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพตาง ๆ
U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2552 จํานวน 204 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
42%
2. ขาวการศึกษา
14%
3. บทความ/สกูปขาว
6%
4. ภาพขาว
18%
5. ขาวรับสมัครงาน
-%
6. ขาวการเมือง
8%
7. ขาวกีฬา
12%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
U

รองอธิการบดีฝายการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในขอแจงรายชื่อ
หนวยงานทีย่ ังคางสงงบการเงินประจําป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน
1.1 ปงบประมาณ 2552 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2552) ยังคางสงจํานวน 7 หนวยงาน
1.2 คางสงจํานวน 18 หนวยงาน เปนหนวยงานที่ปดงบการเงินตามปการศึกษา (ครบกําหนด
สง 31 กรกฎาคม 2552)
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2.1 ปงบประมาณ 2551 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2552) ยังคางสงจํานวน 1 หนวยงาน
(3 โครงการ)
2.2 ปงบประมาณ 2552 (ครบกําหนด 30 พฤศจิกายน 2552) ยังคางสงจํานวน 6 หนวยงาน
(20 โครงการ)
สําหรับรายชื่อหนวยงานทีย่ ังคางสงงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกลาววา หากพิจารณาแลว จะพบวางบการเงินป 2551 มีการตรวจสอบและสงทั้งหมด
แลว ก็เปนความสําเร็จอีกประการหนึ่งที่เปนรูปธรรมของ มธ. เดิมเคยคางงบการเงินเปนเวลา 4-5 ป ความจริง
เปนกระบวนการตรวจสอบและรับรองการไมตองเปนผูรับผิดชอบของผูบริหารในชวงเวลานั้น ผูที่เปนคณบดี
เปนผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หากงบการเงินยังไมเคลียร อาจจะมีผูมาติดตามในภายหลังวา เหตุใดเงินหายไป
จํานวนหนึ่ง คณบดีในสมัยนัน้ จะตองรับผิดชอบ ประเด็นนี้จะเปนประเด็นหนึ่งทีพ่ สิ ูจนวา ระบบการจัดการของ
มหาวิทยาลัยดานการบัญชีและการเงินมีประสิทธิภาพทีข่ ณะนีไ้ ดตดิ ตามงบการเงินของป 2551 ไดครบถวนแลว
สวนงบการเงินป 2552 เพิ่งปดงบไปยังไมถึง 3 เดือน ยังมีหนวยงานคางอยูบาง แตสว นที่เหลือก็สงในกรอบเวลา
แลว ขอฝากผูบริหารทุกทานไปพิจารณาวา สวนนี้เปนเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการประการหนึ่งที่มี
พัฒนาการอยางชัดเจนใน มธ. ภายในเดือนเมษายน 2553 ใหระยะเวลาใหไปอีกจากกรอบเวลา 90 วัน เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ นาจะสามารถปดงบการเงินของทุกหนวยงานได และตอไปในรอบปหนา หากปดไดภายใน 90
วัน ก็คือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได จะเปนความสําเร็จอยางยิ่งที่ทุกหนวยงานใน 30 กวาหนวยงาน ปด
งบการเงินได ยังเหลือโครงการบริการสังคมอีกบางโครงการ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารบุคคล
7.1.1 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย วิชาการ
จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอกําหนดเงื่อนไขการจาง
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5602,5669 ขั้นวุฒิปริญญาโท - เอก
และจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 ราย โดยใหไดรับคาจาง
ขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ยอนหลังตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ดังเหตุผลความจําเปนทีค่ ณะเสนอ ดังนี้
(1) นายฐิติพงษ ดวงคง (ตําแหนงเลขที่ 5602) เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานภาษาสเปน

- 39 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) นายอนิรุธ มงคลรัตน (ตําแหนงเลขที่ 5669) เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางการสอนภาษา
สเปนในฐานะภาษาตางประเทศ”
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและ
จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย สังกัดคณะศิลปะศาสตร ตามที่เสนอ

7.1.2 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจา งผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอจาง Mr. Brian Patrick
Kennedy เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 1 ขั้น 1 โดยใหไดรบั คาจางเดือนละ 30,960
บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Brian Patrick Kennedy เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

7.2 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยเรื่อง แนวทางการลงทุนตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและ
ทรัพยสิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยเรื่อง แนวทางการลงทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 โดยฝายการคลังไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการนําเสนอรางประกาศดังกลาววา ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 5 กําหนดใหสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยสามารถนําเงินรายไดไปลงทุนเพือ่ ใหเกิดผลประโยชนไดภายในขอบเขตที่ระเบียบฯ
กําหนด และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติเกี่ยวกับการลงทุนดังกลาวเพื่อใหเกิดความรอบคอบหลายครั้งและหลาย
เรื่องดวยกัน ดังนั้น เพื่อใหการลงทุนของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเกิดความมั่นคง และไดรับประโยชน
สูงสุด โดยมีความเสี่ยงนอยที่สุด และสามารถลงทุนใหถูกตองตามระเบียบดังกลาวดวย ฝายการคลังจึงได
รวบรวมหลักเกณฑตาง ๆ ตามระเบียบฯ และมติสภามหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วของ จัดทําเปนประกาศเพื่อเปน
แนวทางการลงทุนของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดทราบ และถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกันดวย

- 40 ประกาศฉบับนี้จะทําใหเกิดความสะดวกแกผูบริหารในการบริหารงานการเงิน โดยมี
สาระสําคัญคือ จะมีในเรื่องที่เกี่ยวกับประเภทการลงทุนที่จะทําได ซึ่งไดแยกการลงทุนที่เปนเงินฝากกับการซื้อ
ตราสารหนี้ และตราสารหนี้จะแยกเปนตราสารหนี้ของภาครัฐกับตราสารหนี้ของภาคเอกชน สวนใดที่ทําได
หรือทําไมได จะรวบรวมเอาไว กรณีที่สองเปนเรื่องการรายงานการลงทุน ซึ่งตามระเบียบฯ กําหนดใหรายงาน
ทุกไตรมาส เพื่อติดตามการลงทุนของแตละหนวยงาน และเมื่อถึงสิ้นปจะมีการรายงานวา ดอกเบีย้ โดยเฉลีย่ ที่ได
ในแตละหนวยงานมีประมาณเทาใด จากการทํางานที่ผานมาก็พบวา การรายงานไมครบทุกหนวยงาน เพราะใน
อดีตจะรายงานเปนแผน ๆ ขึ้นมา หลังจากทําการสรุปขอมูลแลวพบวา มีประมาณ 9 หนวยงาน ไมเคยรายงาน
ซึ่งในปจจุบนั ไดรายงานขึน้ มาแลว ใน มธ. จะมีเงินอยูกอ นใหญ ๆ กอนหนึ่ง และจะขอฝากผูบริหารคือ จากการ
วิเคราะหขอมูลที่มีการรวบรวมมา พบวามีการนําเงินจํานวนมากไปฝากไวในบัญชีออมทรัพย ซึ่งไดดอกเบี้ยนอย
มาก บางหนวยงานไปใสไวในบัญชีกระแสรายวัน ในกรณีนี้อาจจะมีความจําเปนตองใช และไดขอมติสภา
มหาวิทยาลัยวา ในการเก็บเงินไวในบัญชีออมทรัพยใหเก็บไวเทาทีจ่ ําเปนเพื่อใชการหมุนเวียน อาจจะตองดู
Cash Flow แผนการใชจายเปนอยางไรบาง และที่สําคัญคือ ไมควรนําเงินไปไวในบัญชีเดินสะพัด ควรเจรจากับ
ธนาคารในการโอนอัตโนมัติ จะไมเสียคาธรรมเนียม ในกรณีที่จดั ทําเปนประกาศเพื่อใหแกไขไดงาย เมื่อมีการ
แกไข จะไดไมตองเขาที่ประชุมบอย ๆ หลังจากที่มีมติสภามหาวิทยาลัยไปแลว แตสิ่งที่ไดขอใหกองคลัง
เตรียมการคือ การจัดประชุมชี้แจง อาจจะขอใหเลขานุการคณะหรือรองคณบดีฝายบริหารที่ดูแลเรือ่ งการเงินมา
เขาประชุม และจะเชิญเอกชนภายนอกมาอธิบายเรื่องการลงทุนในสวนนี้อีกเล็กนอย เพราะเรื่องหนึ่งที่เปน
ปญหาสําหรับ มธ. ก็คือ มีความเสี่ยงในเรื่องการเปดบัญชี เนื่องจากมีผูมาแจงวา มีการเปดบัญชีสวนบุคคล แต
เปนบัญชีที่รับโอนเงินคาลงทะเบียน ซึ่งเพิง่ ทราบมาเมื่อวันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2552 ผานมา ตรงนี้ในระเบียบ
การเงินที่กําลังดําเนินการใหม ไมควรจะมีตรงนี้ โดยหลักการควรจะตองเขียนไวแลว ในอดีตเห็นวา ไมจําเปน
จะตองเขียน จะมีหลักเกณฑในสวนนี้เขาไปดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ขอฝากรองอธิการบดีฝายการคลังไดเพิ่มเติมในเรื่อง formality ซึ่งชื่อ
ประกาศ เหตุใดเปนป 2539 ความจริงเปนระเบียบป 2539 ที่ประกาศนีอ้ อกมาตามนัน้ ขอใหไปเพิม่ เติมในชื่อ
ประกาศอีกบรรทัดหนึ่งวา “พ.ศ. 2552” จะทําใหเขาใจงาย ประกาศฉบับนี้มิใชของเกา เพิ่งออกเมือ่ ป 2552 ขอ
เรียนวา กรณีนี้เปนเกณฑทงั้ หมดที่ใชกับการบริหารการเงินตามมติสภามหาวิทยาลัย และใชกับหนวยงานใน
กํากับดวย ไมวาจะเปนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง วิทยาลัย
นวัตกรรม โรงพิมพ ศูนยหนังสือ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพราะการบริหารเงินนั้นเปนเรื่อง
อิสระของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน แตจะนําเงินไปทําอะไรนั้น ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยวางเกณฑเอาไว
แลวเพื่อดูแลในภาพรวมเรื่องความเสี่ยง ผูบ ริหารจะดูไดในประกาศนี้ ซึ่งไดรวบรวมเอาไวทั้งหมดแลว

- 41 หนวยงานใดมีเงินนอย ปญหานอย จะนําไปฝากที่ใดก็ได หากหนวยงานใดมีเงินจํานวนมาก ก็มีเกณฑวา ซื้อตรา
สารอะไรไดบา ง ซื้อหุนอะไรไดบาง หรือลงทุนประเภทใดไดบาง และแยกบัญชีกันไปเพื่อไมใหเกิดความ
เสียหายในกรณีที่มีปญหา ขอย้ําวาหลายมหาวิทยาลัยมีปญ
 หาในทํานองนี้เกิดขึน้ เมื่อมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ เงิน
 หา เขาใจวาวินัยทาง
สูญหายไปเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมไดรักษาวินัยทางการเงินเชนนี้ มธ. ไมเคยมีปญ
การเงินคอนขางเขมแข็ง หรือในอดีตไมคอ ยมีเงิน จึงไมมีความเสียหาย แตตอไปนี้เริ่มมีเงินแลว เพราะฉะนัน้
ขอใหทุกหนวยงานดูแลตามเกณฑของสภามหาวิทยาลัย โดยขอเท็จจริงแลวหากกระทําผิด จะไมมใี ครทราบ
จนกวามีปญหา และเมื่อมีปญ
 หาขึ้นมาและทําผิดจากเกณฑ อาจจะตองมีผูรับผิดชอบตามมา ดังนัน้ ผูบริหาร
พยายามกําชับใหฝายการเงินดูแลตามประกาศฉบับนี้ จะไดไมมีปญหาในเชิงการจัดการ
2. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา เรื่องการลงทุนในขณะนี้วิทยาลัยนวัตกรรมกําลังศึกษา
เรื่องการซื้อกองทุนที่เปนกองทุนที่บริหารจัดการโดยธนาคาร ซึ่งกองทุนเหลานั้นจะมี 2 เรื่อง คือ เปนกองทุนที่
ลงทุนเฉพาะพันธบัตรอยางเดียว ซึ่งไมไดมีขอกําหนดไวในประกาศ เปนกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรของรัฐ
อยางเดียว กับอีกลักษณะหนึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรและนําดอกผลที่ไดจากพันธบัตรไปลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยอีกตอหนึ่ง ในลักษณะเชนนี้ จะขอใหฝา ยการคลังนําประเด็นเหลานี้ปรึกษากับคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน อาจจะเปนแนวทางในการที่คณะหรือหนวยงานนั้นอาจจะ
ใชแนวทางนีไ้ ปลงทุนได เนือ่ งจากผลตอบแทนนัน้ นาจะดีกวาเงินฝากประจําที่ไดรับอยู นาจะมีความมั่นคงอยู
ในระดับหนึ่งดวย อยางไรก็ตามขณะนี้ไดทดลองจัดทําตัวเลขเปรียบเทียบระหวางหลาย ๆ กองทุน ที่ลงทุน
เฉพาะพันธบัตรลวน ๆ กับลงทุนกับพันธบัตรและนําเงินรายรับที่ไดจากดอกเบีย้ พันธบัตรนั้นไปลงทุนตอใน
ตลาดหลักทรัพยหรือลงทุนในตราสารหนีแ้ บบอื่น นาจะเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ในขณะทีด่ อกเบี้ยทีไ่ ด
จากเงินฝากประจําภาครัฐจะนอยลง ขอฝากเปนทางเลือกใหกับฝายการคลังในการศึกษาในประเด็นนี้ดว ย
ประธานกลาววา อาจจะเปนตัวอยางที่ดี จะเปนแนวทางตอไป ขอใหคณบดีวทิ ยาลัย
นวัตกรรมไดเสนอเรื่องหารือมาวา แนวทางที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยธนาคารพาณิชยและจะ
ลงทุนในพันธบัตรเทานั้น จะไดมีเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย เห็นวาไปได หากลงทุนเฉพาะพันธบัตร แตไม
แนใจวา เลยไปถึงกองทุนที่นําดอกเบีย้ จากพันธบัตรไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะไดรับความเห็นชอบหรือไม
แตกรณีแรกนาจะได เพราะฉะนั้น หากวิทยาลัยนวัตกรรมเสนอมา จะเปนแนวทางใหหนวยงานอืน่ ๆ ตอไปดวย
จะไดมีตุกตาประกอบการอนุมัติไปได นาจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานอื่น ๆ จะไดปฏิบัติตาม เมื่อมีผูรูใน
เรื่องตลาดหลักทรัพย และคํานวณมาแลววา ความเสี่ยงต่าํ มาก จะไดเปนประโยชนในเรื่องมาชดเชยดอกเบีย้ เงิน
ฝากที่ยังต่ําอยูใ นป 2553
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง การสรางความเขาใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณาเรือ่ งการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกสังคมเกี่ยวกับการ

- 42 ใชปริญญากิตติมศักดิ์ซึ่งมีความแตกตางจากปริญญาที่ไดรับจากการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรกําหนดคําอธิบายเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องปริญญากิตติมศักดิ์ และขอความ
รวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการทําความเขาใจตอสังคมดวย ดังนี้
“ปริญญาที่เปนผลจากการเรียนการสอนนัน้ เกิดจากการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบการเปดสอนและไดรับ
การรับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ผูซึ่งสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรดังกลาวสามารถนําปริญญานั้นไปใชในฐานะเปนคุณวุฒิทางการศึกษา เชน เพื่อการสมัครงาน เพื่อรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคกรหรือสถาบัน เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนตามที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เปนตน”
ปริญญากิตติมศักดิ์นั้น เปนเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันไดประสาทแก
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีเกียรติคุณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควรเพื่อเปนการแสดงเกียรติประวัติของผูที่
ไดรับวาเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ผูที่ทําคุณประโยชนทางวิชาการ และผูมีเกียรติคุณที่สมควรไดรับการ
ยกยองใหเปนที่ประจักษตอสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่แตกตางจากวุฒิทางการศึกษา และไมอาจจะนําไปเทียบเคียง
หรือใชประโยชนเชนวุฒิทางการศึกษาตามที่กลาวขางตนได
การเรียกคํานําหนานามวา “ดร.” นั้น ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาจะใชเรียกเฉพาะผูที่
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มิไดรวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เรื่องนี้ ทาง สกอ. เสนอมาวา
ควรจะกระจายเรื่องความเขาใจเหลานี้ใหตรงกันทุกฝาย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา อํานาจในการประสาทปริญญาบัตรก็ดีหรือ
อํานาจในการนิยามความหมาย ศักดิแ์ ละสิทธิแหงใบปริญญาก็ดี เปนของ สกอ. หรือเปนของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งไมไดขัดของที่เห็นควรวา จะตองปราม หรือทําใหสังคมเขาใจ แตทขี่ ัดของเปนอํานาจของ สกอ. หรือเปน
อํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะตองมาแจงวา เทากันหรือไมเทากัน เปนกรณีเดียวกันหรือไมเปนกรณีเดียวกัน
ประธานกลาววา เปนคนละกรณีกันอยูแลว เปนปริญญา กับปริญญากิตติมศักดิ์ คนมักจะนึก
วาเปนกรณีเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็แจงไว แตไมมีมหาวิทยาลัยใดแจง เพราะไมคอ ยมีกรณีทจี่ ะตองแจงอะไร
จะใหปริญญาไปและแจงวา มิใหนําไปแจงวา จบปริญญาเอก เกรงวาคนจะไมมารับ มิใหเขียนคําวา ดร. สกอ.
ในฐานะเปนหนวยงานกลางไดชวยตีความใหวา เปนคนละปริญญากัน จะนําไปใชสมัครงานก็ไมได จะไป
อางอิงวา จบปริญญาเอกแลว เพราะฉะนั้นจึงสามารถสอนปริญญาเอกได เปนผูสอนได ก็ไมไดอีกเชนกัน
เวนแตจะเปนผูมีประสบการณที่ถือวามาสอนได และมิใหไปใชคํานําหนานามเชนนี้ ก็ตองมีใครคนหนึ่งที่เปน

- 43 คนอยูตรงกลาง สกอ. จึงรับบทบาทนี้ไปทําโดยไมไดมีการตีความชัดเจนวา ใครมีหนาที่ แตในสวนปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเปนเรื่องแตละมหาวิทยาลัยอยูแลว กรณีนเี้ ปนการกลาวถึงเกณฑกลาง ๆ เพื่อจะแจงกันวา เมื่อมีคน
สอบถามกันมากวา มีผูที่เปน ดร. เปนจํานวนมาก จะมีใครเปน ดร. จากปริญญากิตติมศักดิ์ หรือจากการเรียนบาง
2 ประเด็นนี้ตอ งตางกันเทานั้น จะไดเปน Reference ตอไปเทานั้น คงเปนความหวังดีในแงนี้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.4 เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาไดฝากใหย้ํา
กับทางที่ประชุม ก.บ.ม. วา ตามที่มีการยืนยันเรื่องการหยุดการเรียนการสอนในชวงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปรากฏวามีการประกาศวา หยุดการเรียนการสอนตั้งแตวนั ที่ 22 มกราคม 2553 ทั้งที่
มติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไดขอใหหยุดตั้งแตวันที่ 21 - 30 มกราคม 2553
เพราะฉะนั้น แมการแขงขันจะไมไดเริ่มวันที่ 21 มกราคม 2553 ก็ตาม แตจะตองมีการตระเตรียมสถานที่
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาจึงขอย้ํากับที่ประชุมไปวา หากจะมีการจัดการเรียนการสอน เพราะความเขาใจ
ผิด ขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธดวยวา จะไมมีการเรียนการสอน ตั้งแตวนั ที่ 21 มกราคม 2553 ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะทําประกาศเวียนไปใหทราบทั่วกันอีกครั้ง แตขอนํามาแจงในที่ประชุมเพื่อใหเขาใจตรงกันเพราะ
มีการเขาใจคลาดเคลื่อน
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนมติ ก.บ.ม. เมือ่ ปที่แลว ไดมมี ติใหหยุดการเรียนการสอนตั้งแต
วันที่ 21 - 30 มกราคม 2553 โดยขอเท็จจริงแลวจะมีการแขงขันกันตั้งแตวนั ที่ 20 มกราคม 2553 เพียงแตพิธีเปด
จะเปนวันที่ 22 มกราคม 2553 และไดรับแจงอยางเปนทางการแลววา นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
จะเปนประธานในพิธีเปดการแขงขันที่ Main Stadium มธ. ศูนยรังสิต ในวันศุกรที่ 22 มกราคม 2553 เวลา
18.00 น.-19.00 น. และมหาวิทยาลัยขอใหดําเนินการถายทอดสดผานสถานีโทรทัศนชอง 11 ดวย ขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานรวมในพิธีเปดการแขงขัน และจะมีรายละเอียดแจงไปอีกครั้งหนึ่งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.5 เรื่อง การใหบริการของโรงพิมพ มธ.
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ทางโรงพิมพ มธ. ไดจัดทํา Signature memo มามอบให
ผูบริหารทุกทาน ซึ่งจะพิมพรายนามผูบริหารทุกทานไวดว ยสําหรับใชงาน หากสนใจก็สามารถสั่งทําได ในสวน
ที่สองมี Magnate Memo ในชวงที่ทํามี 10 แบบ จะคละกันไป แตเมื่อทําแลวกลายเปน 10 แบบ อยูใ นชุดเดียว
จะขอความรวมมือจากทุกหนวยงานในการใชบริการของโรงพิมพ มธ. หลังจากปรับกระบวนงาน ปรับระบบ
การตลาด หรือในเรื่องการคิดคาตนทุนตาง ๆ นาจะมีการใหบริการที่ดขี ึ้น เพราะเปาหมายของโรงพิมพคือ
การใหบริการมากกวาการคิดกําไร สําหรับเครื่องพิมพ offset 4 สี ซึ่งผานการอนุมัตงิ บประมาณจากสภา

- 44 มหาวิทยาลัย จะเริ่มติดตั้งในเดือนมกราคม 2553 คงจะใหบริการเต็มรูปแบบไดประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน
2553
ประธานกลาววา กรณีโรงพิมพ มธ. คงจะใกลเคียงกับการเปดศูนยการสอบ มธ. ในเดือน
พฤษภาคม 2553 ซึ่งจะเปนกระบวนการครบวงจร จะทําให มธ. มีสถานที่สอบ และสถานที่จัดพิมพขอสอบและ
รักษาความลับได รวมทั้งจัดพิมพหนังสือไดอยางรวดเร็ว จะเปนพัฒนาการอีกดานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
U
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