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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 19/2553
วันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2553
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
7. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลาํ ปาง
9. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
10. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
11. ศาสตราจารย ดร.พรชัย
ชุณหจินดา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
12. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ
15. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
23. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

-224. ผูชวยศาสตราจารย ศิรินทร ใจเทีย่ ง
25. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
26. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล
28. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล
29. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
30. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
31. นางสุจิตรา
อุตมวาทิน
32. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
34. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
35. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
36. รองศาสตราจารย ดร.สุพงศ ตั้งเคียงศิริสิน
37. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ โอภาประกาสิต
39. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
40. อาจารย ธีรยุทธ
บุญมี
41. อาจารย ดร.ธเนศ
เมฆจําเริญ
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
43. นางสาวอรอุมา
สมไทย

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
44. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
45. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
46. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
47. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
48. นางรัญจวน
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
49. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
50. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
51. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

-32. รองศาสตราจารย ดร.อุดม

รัฐอมฤต

รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา
2. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสวุ รรณ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
4. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั
6. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
7. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
8. นางสาวศิรพิ ร
อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
9. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
10. นายสมพงษ
กันบุญ
ผูอาํ นวยการกองกลาง
11. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล
12. นางสุพิน
หิรัญยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
13. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
14. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
15. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
นาคสังข
รักษาราชการแทนหัวหนางานประชุม
16. น.ส.วรรณพรรณ
17. นางสาวมยุลี
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
18. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
19. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
20. นายบัณฑูร
มาประเสริฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูบริหาร มธ.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร จึงขอแนะนําผูบริหาร

-4ชุดใหมดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย รักษาราชการแทนอธิการบดี
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
3. รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและ
การคลัง
ในสวนนี้มกี ารนําฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีและฝายการคลังมารวมเขาดวยกัน
เพื่อใหการทํางานเร็วขึ้น ไมไดมีเจตนาอื่นใด เพราะที่ผานมาเมื่อมีการอนุมัติหลักสูตรหรือเรื่องตาง ๆ มีฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีและฝายการคลังแยกกัน ตองนําเรื่องไปเสนอฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ครั้งหนึ่ง และเสนอฝายการคลังครั้งหนึ่ง ซึ่งทําใหลาชา ตองการจะทําใหการบริหารมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น จึงได
แตงตั้งให รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ ดูแลฝายวางแผนและการคลัง รวมทั้งดูแลเรื่องทรัพยสินดวย เมื่อมี
ปญหา จะไดหาผูที่รับผิดชอบไดถูกตอง
4. รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
ในสวนนี้ขอแตงตั้งใหผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เปนเลขานุการ ก.บ.ม. และผูร ักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร เปน
ผูชวยเลขานุการ ก.บ.ม.
5. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิจัย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศ
สัมพันธ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
การนักศึกษา
8. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต
9. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทาพระจันทร
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ศูนยลําปาง
11. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ รักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
บริหารทั่วไป

-512. รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา
13. อาจารย พิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา ศูนยลําปาง
14. นายมนตรี ฐิรโฆไท ผูชวยอธิการบดีฝา ยศิษยเกาสัมพันธ
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสวุ รรณ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
16. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย ผูช วยอธิการบดีฝายการคลัง
17. ผูชวยศาสตราจารย ชุลีพร เกษโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
19. อาจารย ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
20. อาจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษา
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
22. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
23. ผูชวยศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
24. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
25. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารลาออกจากตําแหนง
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง รองศาสตราจารย
พรชัย ตระกูลวรานนท เปนผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จึงขอให
ลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ ทนผูบริหาร ในกรณีนี้หาก รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะทําใหสัดสวนของรองอธิการบดีที่มีจํานวน 2 คน ในสภา
มหาวิทยาลัย เปน 3 คน ซึ่งไมตองการใหมี 3 คน ตองการใหมีสัดสวนเทาเดิม จึงตองทําการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ ทนผูบริหาร สืบแทน รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง มธ. กับการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา
สืบเนื่องจากคณะผูบริหารที่เพิ่งเขามารับตําแหนงในขณะที่เกิดอุทกภัยทั่วทั้งประเทศ ทาง มธ. ไมไดนิ่งเฉย และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดอนุมตั ิงบประมาณเพื่อบริจาคเงินชวยเหลือ
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ในสวนของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปน
จังหวัดหนาดานที่ชวยเหลือให มธ. ศูนยรังสิตไมถูกน้ําทวม โดยที่ประชาชนสวนหนึง่ ยอมเสียสละใหน้ําทวม
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ในสวนของ มธ. ศูนยรังสิตไดประสานกับหนวยงานตาง ๆ เนื่องจากระยะเวลาที่ทําการประสานงานคอนขาง
กระชั้นชิด และคณะผูบริหารเพิ่งเขามารับตําแหนง จึงประสานไปที่หนวยงานที่สามารถใหความรวมมือได คือ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมบริจาคเงินจํานวน 1 แสนบาท ผานเหลากาชาดจังหวัดในการชวยเหลือเฉพาะ
หนา และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดบริจาคเรือจํานวน 3
ลํา ใหกับเหลากาชาดจังหวัด ในการที่จะนําแพทยไปใหบริการกับผูประสบภัยที่รอรับการชวยเหลือ โดย
ขอเท็จจริงแลวแมจะมีเงินก็ไมสามารถที่จะซื้อเรือได เนือ่ งจากเรือขาดแคลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดมีการจองเรือไวลวงหนาอยูแลว ซึ่งจะมีการนําเรือนี้ไปบริจาคใหกบั สวนกลาง แตไดมีการประสานไปกอน
และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เห็นดวยในการที่จะเปลี่ยนแปลงเปาหมาย เพื่อไปชวยเหลือจังหวัด
ปทุมธานี นอกเหนือจากนี้ทางฝายการนักศึกษา โดยผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ไดจัดนักศึกษาไปใหความชวยเหลือ ขอใหผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาสรุปวา
ทางฝายการนักศึกษาไดดําเนินการเรื่องใดบาง
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา มาตรการและแนวทางใน
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีการดําเนินการ 3 สวน สวนที่หนึ่งเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยทางศูนยอาสาสมัคร
มธ. ซึ่งอยูในสวนของฝายการนักศึกษาไดมีการตั้งศูนยรบั บริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม เปดรับ
บริจาคตั้งแตวนั ที่ 19 ตุลาคม 2553 มีการนําอาสาสมัครลงพื้นที่ ไดไปชวยกาชาดจังหวัดปทุมธานี ไปบรรจุถุง
ทรายปองกันน้ําทวม และไดไปที่จังหวัดอยุธยาดวย ไมไดอยูที่จังหวัดปทุมธานีเพียงแหงเดียว สถานการณ
ในขณะนีห้ ากมีพื้นที่ใดตองการอาสาสมัครไปชวยเหลือ ศูนยอาสาสมัครจะดําเนินการตอไปในการจัดหาและ
พาไปลงพื้นที่ ลาสุดไดสิ่งของที่เหลือจากงานกาชาด ซึ่งผูช วยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดแจงวา จะ
นําสิ่งของที่เหลือจากงานกาชาดทั้งหมดมาบริจาค ซึ่งฝายการนักศึกษาจะนํามาบรรจุใสถุงเพื่อแจกจายใหกับ
ผูประสบภัยตอไป ประการที่สองคือ การชวยเหลือนักศึกษาของ มธ. ฝายการนักศึกษาจัดสรรเงินในเบื้องตนที่มี
อยู 200,000 บาท เพื่อใหความชวยเหลือกับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดยตั้งเกณฑในเบื้องตนวา ใหรายละ
5,000 บาท และหากมากกวานี้จะมีวงเงินไมเกิน 10,000 บาท หากเงินจํานวน 200,000 บาท ไมเพียงพอตอง
พิจารณาวา จะชวยเหลืออยางใดตอไป ประการที่สามเปนแผนหลังน้ําลด เปนสิ่งที่จะทําตอไป ไดมีการประชุม
รองคณบดีฝายการนักศึกษาของทุกคณะและไดวางแผนนี้ เห็นวาไมไดชวยเพียงในชวงบรรเทาทุกขประสบภัย
น้ําทวมอยางเดียว แตเมื่อน้ําลดลงแลว หลายชุมชนในจังหวัดปทุมธานีควรไดรับความชวยเหลือในการฟนฟู ขอ
แรกจะใหกิจกรรมนักศึกษาของ มธ. ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณแลว แตจะขอใหแปรงบประมาณไปทําในพืน้ ทีท่ ี่
ประสบภัยน้ําทวม ชมรมที่จะไปออกคายในสถานที่อื่นก็จะขอใหมาลงพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ในสองอําเภอ
โดยเฉพาะอําเภอสามโคกและอําเภอเมือง
สวนที่สองเปนเรื่องซึ่งตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. และคณบดีคือ ตองการให
คณะกรรมการนักศึกษาคณะและคณะไดใชวิชาชีพแตละสาขาลงไปชวยฟน ฟูชุมชน ทั้งนี้ไมไดหมายความวา
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ของเงินกองทุนคาธรรมเนียม ตองการจะขอใหคณะไดมาชวยเหลือ ซึ่งรองคณบดีฝายการนักศึกษาทุกคณะ
พรอมที่จะทําตรงนี้ขอเพียงคณบดีอนุมัตใิ หทําได ทางฝายการนักศึกษาของคณะก็พรอมที่จะไปผลักดันนักศึกษา
ใหเกิดขึ้นตอไป
สวนที่สามเสนอวา วิชาเรียนสามารถพาลงพื้นที่ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนวิชา Service
ทั้งหลาย สําหรับวิชาที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบคือ วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร ซึ่งตนเองเปนอาจารยผูสอนอยู
ก็จะพาลงพื้นที่ ใน Section วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2553 มีนักศึกษา 1,500 คน ก็จะจัดกิจกรรมลงพื้นที่ไปชวย
ฟนฟูชุมชน เปนแนวทางวา สามารถใชวิชาเรียนไปชวยเหลือชุมชนไดไมใชเพียงแตเรื่องน้ําทวมขณะนี้เทานั้น
ฝายการนักศึกษาจัดสรรงบประมาณได 200,000 บาท สําหรับสนับสนุน คือ ชมรมไปลงพื้นที่และเงินไม
เพียงพอ สองคือ คณะกรรมการนักศึกษาไปลงพื้นที่และเงินไมเพียงพอ
ประการสุดทายมีศูนยอาสาสมัครเปนหนวยงานรับผิดชอบในการประสานงาน ชุมชนใด
ตองการความชวยเหลือในเรือ่ งใด มีความเสียหายใดที่ตองการความชวยเหลือจาก มธ. เปนหนาที่ของศูนย
อาสาสมัคร ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และนอกจากนี้ในเรื่องของการมียุทธศาสตรหนึ่งจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัย ถือวาเรื่องนี้ควรจะใชในกรณีนี้เปนการนํารอง และจะไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใน
จังหวัดปทุมธานีตอไปในการที่จะรวมมือกัน
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยหรือความเสียหายของบานเรือนเคหะสถาน มหาวิทยาลัยมี
เงินกองทุนสวนหนึ่งซึ่งนําดอกเบี้ยมาใชชว ยเหลือ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดทําการสํารวจเบื้องตนและพบ
ขอมูลวา ในชวงป 2543 ซึ่งมีภัยน้าํ ทวมครั้งใหญเชนเดียวกัน มีบุคลากรที่แสดงความจํานงขอรับความชวยเหลือ
ทั้งสิ้น 200 กวาคน และใชเงินไป 400,000 กวาบาท มีการสํารวจขอมูลพบวา ดอกเบีย้ ที่มีอยูในปจจุบันของ
กองทุนก็มีอยูป ระมาณ 400,000 กวาบาทเชนเดียวกัน แตเชื่อวา ในป 2553 ในเหตุอทุ กภัยครั้งนี้รุนแรงกวาที่ผาน
มา เขาใจวา นาจะมีบุคลากรที่ไดรับความเดือดรอนหรือบานเรือนเคหะสถานเสียหายจํานวนเพิ่มมากขึ้นและเงิน
400,000 บาท คงไมเพียงพอ ไดประสานและขอความสนับสนุนจากผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง ซึ่งไดพิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติมเขามาอีก 200,000 บาท และหากไม
เพียงพอก็จะหามาเพิ่มเติม ในชั้นนี้ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการไปแลวคือ ทําหนังสือดวนมากแจง
ไปยังหนวยงานตาง ๆ ขอใหสํารวจและแจงบุคลากรที่อยูในหนวยงานตาง ๆ ที่ประสบปญหาความเดือดรอน
หรือไดรับความเสียหาย เคหะสถานบานเรือนมีปญหา ใหเตรียมหลักฐานและเอกสารใหเรียบรอย จะพิจารณา
เรื่องนี้ใหดวนที่สุดเพื่อใหสามารถชวยเหลือไดทันการ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา หากถือวา ภัยน้าํ ทวมครั้งนี้กวางขวางและ
เสียหายมาก ในขณะทีเ่ หตุการณสึนามิก็เชนเดียวกัน เห็นวา หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายหรือแนวคิดที่จะ
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แตนี้ไป แทนที่จะไปใชเวลากับเรื่องของการเตรียมการจัดงานฟุตบอลประเพณี แตใหทําเรื่องนีใ้ นลักษณะจริงจัง
จะดีกวาหรือไม
2. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา บุคลากรที่มหาวิทยาลัยจะใหความชวยเหลือเปนบุคลากร
ที่จางจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทานั้น หรือเปนพนักงาน ลูกจางงบพิเศษ/งบโครงการ หรือเปนบุคลากร
ในสวนอืน่ ของแตละหนวยงานดวยหรือไม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ขอให
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ใหรายละเอียดในเรื่องนี้
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ในสวนของการชวยเหลือเบื้องตนคือ ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางที่จางจากเงินรายไดในสวนของสํานักงานอธิการบดี เปนเรื่องที่
กําหนดไวในเบื้องตน ซึ่งจะไมรวมถึงลูกจางที่จางจากเงินรายไดของหนวยงาน
3. ประธานกลาววา กรณีที่ผอู ํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาว เรื่องฟุตบอลประเพณี
เปนเรื่องของสมาคมธรรมศาสตรฯ เปนหลัก ไมใชเรื่องมหาวิทยาลัย มีผูที่กลาววาให มธ. ดําเนินการเปน
หัวเรือใหญในการดูแลเรื่องน้ําทวม ซึ่งตนเองไดรับวา จะทํา แตเปนหลักใหญเชนนัน้ คงเปนเรื่องที่ลําบาก โดย
ขอเท็จจริงแลวความแตกตางระหวางน้ําทวมและสึนามิก็มีอยู มีผูกลาวกับตนเองมากวา มธ. ควรจะทํามากกวานี้
ซึ่งไดอธิบายไปแลววา มธ. ก็ทําไปพอสมควร จึงใหบรรจุวาระนี้วา มธ. ทําสิ่งใดไปบาง หากใหไปรับผิดชอบถึง
จังหวัดสงขลา คงจะลําบากมาก แตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา ก็สามารถทําได ซึ่งไดแจงผูรักษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา ผูร ักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรงั สิต ใหชวย
ดูแล หากมีปญ
 หาตาง ๆ เกิดขึ้น เพราะถือวาอยูใ กล มธ. แตหากไปทั้งประเทศ คงจะลําบากพอสมควร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา ในเรื่องของการชวยเหลือน้ําทวม ในสวนของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรไดรวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ไปดูแลในเรื่อง
ของการตรวจสอบระบบโครงสรางของอาคารบานเรือนหลังจากถูกน้ําทวมวา จะฟน ฟูอยางไร ซึ่งบรรจุไวใน
แผนไดในสวนพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กอนที่จะบริจาคเรือใหจังหวัดปทุมธานี ได
นําเรือไปบริจาคใหสถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. กอนหนานัน้ แลว 2 ลํา และไดจดั โครงการนักศึกษาจิตอาสา
ซึ่งไปชวยจัดสิ่งของที่สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท. ก็ไดดําเนินการไปลวงหนากอนที่จะมาบริจาคที่จังหวัด
ปทุมธานี
6. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในสวนของสภาอาจารยไดรวมกับทางเครือขายของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยหรือ ปอมท. ซึ่งใหความดูแลเรื่องนี้ดวย จะมีการหารือกันใน
เรื่องที่จะระดมทุนบริจาคใหกับผูที่เกีย่ วของ ในนาม มธ. ไดนําเรื่องนี้เขาไปหารือในที่ประชุม ปอมท. แลว
7. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา คณะศิลปศาสตรรวมกันสมาคมศิลปศาสตรธรรมศาสตรได
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น้ําทวม ซึ่งจะนําไปมอบใหที่ อบต.จังหวัดปทุมธานี ในสวนของคณะศิลปศาสตรมีเจาหนาทีแ่ ละนักศึกษาของ
คณะประสบภัยเรื่องนี้ คณะไดระดมทุนชวยเหลือโดยใชเงินจากคณะ
8. ประธานกลาววา ในเรื่องนี้มีการชวยเหลือมากพอสมควร แตอาจจะกระจายกันไป ขอฝาก
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต และผูร ักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา ชวยดูแลรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด
9. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ดวยเหตุที่อยูใ นวาระแจง
เพื่อทราบ แตมีเรื่องหนึ่งที่ตอ งขอความเห็นชอบ คือ เรื่องการขออนุญาตเปนหลักการวา ใหคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะตาง ๆ ทํากิจกรรมในเชิงลงพื้นที่ หากกําหนดเปนทิศทางได จะเกิดประโยชนที่จะนําไปสูการเปน
โครงการนํารองของโครงการยุทธศาสตรหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย และจะสามารถไปเชิญมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิตมารวมได อีกเรื่องคือ โครงการทํานาและ
ทําบานดิน ในเอกสารประกอบการประชุมมีสองประเด็น ขอแรกคือ ในป 2553 จะมีสิ่งใหมคือ โครงการทําบาน
ดิน ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป ในป 2553 ไม
เพียงแตทํานา แตมีการเปดโครงการทําบานดินดวย ซึ่งไดอาจารย เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง เปนผูออกแบบและ
ควบคุมการดําเนินการ ในกําหนดการนี้ระบุไววา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการจะมาเปนประธาน
เปดงาน ขณะนี้ยังไมไดรับการยืนยันเพราะติดการประชุมสภาผูแทนราษฎร จึงยังไมทราบวาจะมาไดหรือไม
ประธานกลาววา กรณีหลักการเรื่องคณะกรรมการนักศึกษา คงไมมปี ญหา สามารถ
ดําเนินการไดทันที

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุม ดังนี้
1. จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 43 ฉบับที่ 12 เดือนตุลาคม 2553
2. หนังสือการเมืองเรื่องวีรบุรุษ มิติใหมบนเสนขนานทางวัฒนธรรม สถาบันไทยคดีศึกษา
3. บทสัมภาษณศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน กับมติชนออนไลน วันที่ 20 ตุลาคม 2553
4. ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. จุลสารเอเชียตะวันออก ปท่ี 4 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม – กันยายน 2553
6. จุลสารคณะสหเวชศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553
7. จุลสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม – กันยายน 2553
8. จุลสารศิลปศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 194 เดือนสิงหาคม – กันยายน 2553
9. กิจกรรม คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนื่องในโอกาส

- 10 ครบรอบปที่ 72 (ชวงที่ 1 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553)
10. เอกสารสรุปประกอบการพิจารณาวาระการประชุม ก.บ.ม. วาระที่ 3

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม ก.บ.ม.
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากไดเขารวมประชุม ก.บ.ม. มาเปนเวลานาน
พอสมควร เห็นวา การประชุม ก.บ.ม. คอนขางยืดเยื้อ และมีปญหาคอนขางมากในหลายเรื่อง จึงตองการปรับ
การประชุม ก.บ.ม. ใหมีความกระชับมากขึ้น และมีเนื้อหาในเรื่องที่เปนนโยบายมากยิ่งขึ้น ขอเรียนวา เรื่องที่จะ
ปรับมีอยูทั้งหมด 4 เรื่อง เรื่องแรกขอยายการประชุมจากชวงเชามาเปนชวงบาย โดยขอเท็จจริงแลวไมใชเพื่อให
มีประสิทธิภาพดีขึ้น แตทีมผูบริหารมหาวิทยาลัยตองการประชุมในชวงเชากอนประชุม ก.บ.ม. จึงขอยายมาเปน
ชวงบาย เรื่องที่สอง เรื่องที่เกี่ยวกับบริหารบุคคลทั้งหลาย ไดรับฟงความคิดเห็นของคณบดีและผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานักมาเปนเวลานานวา เปนเรื่องที่นาเบื่อ ซึ่งไดสั่งการผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยใหจดั เตรียมในเรื่องนี้ โดยจะถือวา ที่ประชุมไดอานมาแลว และหากไมมขี อโตแยงใด
จะสอบถามวา ไมมีขอขัดของ ใชหรือไม ในเรื่องการบริหารบุคคลทั้งหมด เชน เรื่องการโยกยาย เรื่องการบรรจุ
หรือเรื่องตาง ๆ แตเพื่อใหการกลั่นกรองเรื่องบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไดขอใหผูรักษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไปแตงตั้งคณะทํางานโดยมีผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเปนประธาน ทําหนาที่กลั่นกรองกอน เมื่อเสนอเรื่องเขามาในที่
ประชุม ก.บ.ม. แลว ขอใชเวลาไมนาน และขอใชเวลาไปหารือเรื่องอื่น ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองการจะแจง
แทนที่จะหารือเรื่องบริหารบุคคล เรื่องที่สามไดขอใหผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ทา
พระจันทร ซึ่งอาจจะขอความเห็นดวยวา ตองการใหการประชุม ก.บ.ม. เปน Paperless หมายความวา ฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยและฝายบริหาร ทาพระจันทร ซึ่งจะตองรวมมือกัน ตอไปจะไมสงเอกสารให จะสงเปน
File อาจจะเปนแผนดิสเก็ต และประชุมบนจอภาพ ผูบริหารอาจจะตองนําคอมพิวเตอรมารวมประชุม มีหลาย
แหงประชุมลักษณะนีไ้ ปแลว และเห็นวา จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เรื่องการใชคอมพิวเตอรอาจจะเปนปญหาปญหา
หนึ่ง แตอกี ปญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือ เรื่องวาระการประชุม ในอนาคตวาระจรจะตองนอยลง เพราะหากเปน
Paperless ตองสง File ตั้งแตแรกกอนการประชุม กรณีนี้ไมไดรีบเรงทํา แตขอใหผูรักษาราชการในตําแหนงรอง
อธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ทํา
ใหเสร็จภายใน 6 เดือน หมายความวา ทดลองไปเรื่อย ๆ และเมื่อลงตัว ก็จะไมมีกระดาษตามที่มหาวิทยาลัยอืน่
ไดทํากันแลว เห็นวาลักษณะนี้นาจะเปนผลดีตอ มธ. เพราะปจจุบนั ตองพิมพทั้งหมด 70 ชุด เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งจะประหยัดไปไดมาก นอกจากจะประหยัดแลวยังทันสมัยดวย เรื่องสุดทาย ในอดีตที่
ผานมาใชเวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยขอเท็จจริงแลวผูบริหารมหาวิทยาลัยนัน้ จากอาจารยก็มาเปน
ผูบริหารโดยไมไดผานการอบรมการเปนผูบริหารเทาใด ตองการใหมกี ารเชิญวิทยากรมาพูดคุยกัน เปนผูที่พูด

- 11 แลวไดความรูต าง ๆ จะขอหารือวา ในหนึ่งเดือนจะเชิญผูที่มีความรูความสามารถที่เปนนักบริหาร เปนนักการ
ศึกษามาบรรยายใหฟงประมาณ 1 ชั่วโมง กลาวคือ การประชุมเริ่มเวลา 13.30 น. จะแลวเสร็จเวลาประมาณ
15.00 น. หรือ 15.30 น. จากนั้นมีผูมาบรรยายอีกหนึ่งชัว่ โมง ไดขอใหผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดี
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจัดตารางแลว ผูที่ตองการใหเชิญมาบรรยายประสบการณการบริหาร เชน อดีต
อธิการบดี อดีตปลัด สกอ. หรือ ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทย เกษม วัฒนชัย คนที่ทํางานเกีย่ วกับการศึกษา
หรือเรื่องการประเมินคุณภาพมาเลาใหฟงวา การบริหารมหาวิทยาลัยควรจะทําสิ่งใดบาง เพื่อที่จะไดรับฟง
รวมกัน
ประธานสภาอาจารยกลาววา เรื่องการประชุมใหเร็วขึ้นโดยมีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการใน
การพิจารณาเรือ่ งบุคคล กรณีนี้เห็นดวยอยางยิ่ง เพราะจะไดใชเวลาในเรือ่ งที่เกี่ยวของกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามตองการเสนอเพิม่ เติมวา เมื่ออธิการบดีตองการใหมีผูดูแลเรื่องนี้รวมกัน
เห็นวา เรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลมีทั้งสวนที่เปนอาจารยและขาราชการ ในสมัยกอนกรรมการชุดนีจ้ ะเปน อ.ก.ม.
ในภายหลังมีการยุบรวม อ.ก.ม. เปน ก.บ.ม. เปนเหตุที่ทําใหตองมีวาระนีอ้ ยูในการประชุม เมื่อจะแยกไปหารือ
ในรายละเอียดตางหาก จึงขอเสนอใหสภาอาจารยหรือสภาขาราชการที่เปนตัวแทนเขาไปชวยอธิการบดีในสวน
นี้ ถือวาเปนการชวยกัน ซึ่งจะเปนเรื่องดีในเรื่องประสิทธิภาพการประชุมที่จะนําเวลาไปหารือเรื่องบริหาร
มหาวิทยาลัยมากขึ้น สวนเรื่อง Routine มีคณะกรรมการฝายบุคคลชวยดูแล เพียงแตขอเสนอเพิ่มเติมวา หากมี
ผูแทนของสภาอาจารยหรือสภาขาราชการเขาไปดวย นาจะชวยทําใหมหาวิทยาลัยพิจารณาไดรอบคอบขึ้นใน
เรื่องนี้ ประเด็นที่สอง เรื่องที่จะนําผูที่มีประสบการณมาบรรยายใหฟง ก็เห็นดวย เพราะหลักการนี้มีหลาย
หนวยงานเคยทําและไดผลดี เพราะอาจจะมีประสบการณเรื่องการบริหารคอนขางนอย หากมีผูมีประสบการณ
มาเลาใหฟงก็จะเปนเรื่องดี
ประธานกลาววา เรื่องแรกคงไมขัดของใหมีตัวแทนสภาอาจารยและตัวแทนสภาขาราชการเขา
รวมดวย เปนเรื่องไปชวยพิจารณาในทางเทคนิค แตไมไดไปพิจารณาเนื้อหา เพราะเนื้อหาจะมาพิจารณาในชุดนี้
หมายความวาหากประธานสภาอาจารย ประธานสภาขาราชการจะโตแยงเรื่องใด หลักใหญ ๆ ตองมาโตแยงในที่
ประชุม ก.บ.ม. แตกรรมการชุดนั้นจะไปพิจารณารายละเอียดเรื่องเอกสาร การเลื่อนเงินถูกตองหรือไม ป พ.ศ. ที่
บรรจุเปนอยางไร เพื่อใหรอบคอบในเชิงบริหารบุคคล แตเรื่องการโตแยง ไมตองการใหโตแยงในกรรมการชุด
เล็ก ตองมาโตแยงใน ก.บ.ม. เพื่อที่จะไดโตแยงพรอมกันทั้งหมด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 และ
ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 โดยหนังสือเวียน
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึก

- 12 สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 และวันที่ 20 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงาน
การประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่
13 กันยายน 2553 และครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2553 และวันที่ 29 ตุลาคม 2553 นั้น เนื่องจากไดพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอขอแกไข
รายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสองครั้งดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และการ
ปรับระบบบริหารบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2553 ก.พ.อ. ในฐานะที่เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลไดทําเรื่องรางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และการปรับระบบ
บริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และไดมีมติออกมาใน
วันดังกลาว ซึง่ เปนวันที่มีผลบังคับใช เรื่องการปรับเขาระบบแทงเปนเรื่องซึ่งดําเนินมาระยะหนึ่งแลวไมใชเรื่อง
ใหม และผูบริหารชุดกอนนีไ้ ดเคยนําเสนอในที่ประชุม ก.บ.ม. มาโดยลําดับวา มีความคืบหนาอยางไรบาง จาก
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2553 จะมีเรื่องที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยโดยตรง 4 เรื่อง เรื่อง
แรกระบบแทงมีผลบังคับใชเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่องที่สอง การกําหนดประเภทตําแหนง
ตาง ๆ แยกออกเปน 4 ประเภท หรือ 4 แทง ประกอบดวยตําแหนงประเภทวิชาการไดแก อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย แทงที่สอง เปนตําแหนงประเภทผูบริหารไดแก ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน ซึ่งแบงสวนราชการตามกฎหมาย ที่วาดวย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา แทงที่สามเปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่บรรจุตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป แทงที่สี่เปนตําแหนงประเภททัว่ ไป เปนประเภทที่ต่ํากวาระดับปริญญาตรี อีกเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวของคือ ยังไมทราบรายละเอียด แมจะมีรางบัญชีเงินเดือนทั้ง 4 บัญชีแลวก็ตาม แตก็ตองรอใหไดรับความ
เห็นชอบกอน การเทียบประเภทและลําดับตําแหนงตาง ๆ ในระหวางนี้กองการเจาหนาที่กําลังดําเนินการ เชื่อวา
เร็ว ๆ นี้จะแลวเสร็จ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคงจะไมทําใหเกิดผลกระทบเทาใด หากพิจารณาในแงของ
เงินเดือน ไมกระทบเคยไดเทาใดก็จะไดเทานั้น ในทางกลับกันเพดานของเงินเดือนซึ่งเดิมแตละระดับ หรือใน
แตละกลุมมีเพดานที่จํากัด เมือ่ เขาระบบแทงแลว สวนใหญเพดานเงินเดือนจะขยับสูงขึ้น แตกจ็ ะมีเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง

- 13 เปนเรื่องปลีกยอย เมื่อบัญชีเงินเดือนทั้ง 4 บัญชี มีความชัดเจนเรียบรอยแลว ทางมหาวิทยาลัยโดยฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจะเรงทําเรือ่ งชี้แจงใหทราบโดยทั่วกัน เฉพาะหนานี้ไดรับทราบขอมูล และมีบุคลากรรองขอมา
เนื่องจากมีความตื่นเตนตกใจกับเรื่องดังกลาวจึงมีความเห็นวา จะเรงทําแผนพับประชาสัมพันธเฉพาะเรื่องที่มี
ความชัดเจนและทราบแนนอนแลว สวนรายละเอียดอื่นคงจะตามมาอีก มีเรื่องอีกจํานวนมากที่เกีย่ วของกับการ
ปรับเขาแทง ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองดําเนินการเปนลําดับขั้นตอไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับขาราชการโดยเฉพาะ ไมเกี่ยวของกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ขอสองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอาจารยและเจาหนาที่ที่เปนขาราชการ โดยขอเท็จจริงแลว
การปรับจากอัตราเงินเดือนปจจุบันไปสูการเขาระบบแทงเปน 4 แทง ไมคอยมีปญหามาก เพราะรับประกันอยู
แลววา เงินเดือนจะไมต่ํากวาเดิม แตที่จะเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2554 จึงจะทราบคือ
การขึ้นเงินเดือน เดิมขึ้นครั้งละ 0.5 ขั้น 1 ขั้น หรือ 2 ขั้น ตอไปจะขึ้นเปนเปอรเซ็นต ซึ่งรัฐบาลและ สกอ. ยังไม
กําหนดวา ผูอาํ นวยการสถาบัน/สํานักหรือคณบดีจะขึ้นเงินเดือนใหผูใตบังคับบัญชาเปนเปอรเซ็นตไดเทาใด จะ
ตั้งไวที่ 1% ก็ได หรือ 2% ก็ได จะมี 3% 6% 9% จะเลือกไดตั้งแต 0% - 10% ซึ่งยังไมแนนอน แตจะเริ่มใชในการ
ใหเงินเดือนตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป คณบดีและผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ตองไปพิจารณา เดิม
ไมตองคิดมาก แตระบบใหมตองไปพิจารณาวา จะให 3% 6 % หรือ 8% ซึ่งจะเปลี่ยนไปมากพอสมควร หาก
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดขอมูลเพิ่มเติม จะมาแจงที่ประชุม
เพิ่มเติมเปนครั้ง ๆ ไป
2. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา จะพยายามนํา
ขอมูลมาเพิ่มใหมากที่สุด ยังไมกลาชี้แจงลงไปในรายละเอียดในที่ประชุมนี้มากเกินไป เพราะเทาทีท่ ราบคือ
ทราบตามที่ไดแจงไปแลว คือ ขอแรกขณะนี้ไมมีระบบซีเพราะมีผลบังคับใชแลว ขอที่สองมีแทง 4 ประเภท
ขาราชการ อาจารย อยูแ ทงใดพอทราบแลว และที่คอนขางมั่นใจคือ เมือ่ ปรับเขาระบบแทงแลว ไมนาจะมีบุคคล
ใดถูกผลกระทบเรื่องเงินเดือนลดลง และเรือ่ งถัดไปที่คอนขางมั่นใจคือ ความเจริญกาวหนาในตําแหนงงานตาม
แทงนาจะดีขนึ้ เพราะเทาทีเ่ ห็นจากตัวรางเงินเดือนเพดานขยับขึ้น หากเทียบกับซีเดิมเกือบทุกซียกเวนซี 4 แต
เนื่องจากขณะนี้ไมมีซีใหเทียบแลว ขอแจงวา นาจะขยับขึ้นไดมากกวา ซึ่งยังไมตองการยกตัวอยางเพราะไม
ทราบวา ยกตัวอยางไปแลวเมื่อถึงขณะที่ประกาศจริงจะเปนตามนั้นหรือไม แตมั่นใจวาจะดีขึ้น หากมีเรื่องใด
คืบหนาจะพยายามประชาสัมพันธเปนระยะ ๆ เพราะทราบดีวา เรื่องนี้เปนเรื่องซึ่งผูที่เปนขาราชการใน
มหาวิทยาลัยกังวลหวงใย
3. ประธานสภาขาราชการกลาววา ตอไปนีจ้ ะยืน่ เรื่องตอกองการเจาหนาที่เพื่อขอเลื่อนระดับ
ไมไดแลวใชหรือไม กลาวคือ ตั้งแตวนั ที่ 21 กันยายน 2553 แตหากกอนวันที่ 21 กันยายน 2553 ก็จะทําตอไปได

- 14 เพราะรับเรื่องไวกอนแลว ประเด็นที่สองการเตรียมเรื่องตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนระบบแทง ตองการ
เสนอใหอธิการบดีคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสีย และผูทมี่ ีผลกระทบใหมีบทบาทในการคิด เพราะ
ไดมีเสียงลือมาจาก ก.พ. ซึ่งเปนตนแบบวา ระบบแทงไมดีเทาระบบซีเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของการคิดเงิน
เดือนที่เปน Mid Point , Mid Point บน Mid Point ลาง ซึ่งจะมีความเหลือ่ มล้ํากันอยางมาก
4. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา ขอฝากผูรักษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยทบทวนสองเรื่อง คือ เรื่องของแทงผูบริหาร หากอานจาก
เอกสารแลว จะตีความในกรณีนี้เฉพาะหัวหนาตามกฎหมายหรือตามพระราชกฤษฎีกา ขอฝากใหชว ยพิจารณาวา
กรณีหวั หนางานที่ผานสภามหาวิทยาลัยจะสามารถยายมาอยูแทงบริหารไดหรือไม คําถามที่สองขอฝากพิจารณา
วา กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีการปรับอัตราเงินเดือนใหลอกับอัตราเงินเดือน 4 แทงนี้
หรือไม เพื่อทีจ่ ะไดสื่อสารกันตอไป
5. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในลักษณะของแทงผูบริหารไมแนใจวา รวมผูบริหารที่มาจาก
อาจารยหรือไม ซึ่งเขาใจวาไมรวม กรณีทสี่ องคือ ผูที่เกษียณอายุราชการไมทราบวา จะไดรับผลกระทบจาก
ระบบแทงนีห้ รือไม เพราะมีบัญชีของผูที่เกษียณอายุราชการเปนเงินเดือนดวย ไมแนใจวา จะมีผลกระทบและ
ไดรับประโยชนในสวนนีห้ รือไม ซึ่งนาจะเปนประโยชนมากกวาเพราะเพดานเงินเดือนขยายขึน้ ตามที่ผูรักษา
ราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจง จึงไมแนใจวาจะมีผลหรือไม หากมีผลจะมีผล
เมื่อใด ซึ่งเรื่องระบบแทงมีการกลาวถึงมานานแลว และคณะรัฐมนตรีไดมีอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เคย
หารือกับ ปอมท. วา โดยขอเท็จจริงแลวผูทเี่ กษียณอายุราชการไปเมื่อ 1-2 ปที่แลว จะเสียประโยชนตรงนี้ เพราะ
เพิ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ผูที่เกษียณอายุไปกอนหนานั้นจะไมไดรับประโยชนตรงนี้ ไมแนใจ
วาเรื่องนี้มีความชัดเจนเพียงใด
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เรื่องของการ
เลื่อนระดับและเรื่องชํานาญการยังคงทําได คงไมมีปญหา เรื่องการคิดเงินเดือนที่ประธานสภาขาราชการ
สอบถาม กรณีนี้ยังไมสามารถตอบได เพราะคงตองรอใหมีความชัดเจนเหมือนกับขณะที่เปนระบบซี มีการ
เลื่อน 0.5 ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น 2 ขั้น มหาวิทยาลัยเมื่อทราบรายละเอียดแลวก็ตองแจงหนวยงานตาง ๆ เมื่อเปน
ระบบแทงเรียบรอยแลว และเปนประเด็นวา ตองเลื่อนเปนกี่เปอรเซ็นต แนวทางปฏิบัติคงจะตองมา
ตกลงกัน ขณะนี้ขอมูลตรงนี้ยังไมปรากฏ คงตอบคําถามเพิ่มเติมไมได คําถามของผูอํานวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวกับหัวหนางาน คงเปนคําถามและเปนขอเท็จจริงที่เขาใจถูกตองแลววา
ไมไดรวมตําแหนงหัวหนางาน หากจะรวมไมแนใจวา จะทําไดหรือไม เพราะจะใหเฉพาะตําแหนงที่อยูในกรอบ
ที่กําหนดโดยตัวกฎหมายเดิมที่มีอยู พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีที่ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติสอบถามวา จะปรับกรณีการเลือ่ นขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองดวยหรือไม คง
ตองรอพิจารณาหากเปนประโยชนคงจะพยายาม และอธิการบดีคงคิดหาวิธีที่จะทําอยางไรใหไมเกิดความ
เหลื่อมล้ํามากเกินไป ทั้งหมดก็ยังตอบคําถามไดไมชัดเจน แตคงจะทําหากเปนประโยชนกับพนักงาน

- 15 มหาวิทยาลัยดวย สวนคําถามของประธานสภาอาจารยเกีย่ วกับผูที่เกษียณวา กระทบหรือไมกระทบ เทาที่รับฟง
ขอมูลมาถึงขณะนี้คือ กระทบ เพราะเกษียณไปกอนปรับเขาระบบแทง เพดานเงินเดือนก็ตางกัน ประโยชนที่ได
ก็อาจจะตางกัน หากเทียบกับผูที่เกษียณภายหลัง ซึ่งก็ไมทราบวา จะสามารถทําสิ่งใดไดในเมื่อเปนเหตุที่ปรากฏ
กอนและหลังการประกาศ คงเปนขอเท็จจริงที่จะตองรับวา มีความแตกตางและมีผลกระทบจริง
ประธานกลาววา เรื่องขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เขาใจวา ในป 2554 รัฐบาลจะขึ้น
เงินเดือนขาราชการ หลักของมหาวิทยาลัยคือ ปกติเมื่อมีการขึ้นเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะ
ปรับไปดวย แตปญหาที่มีอยูค ือ เมื่อขึ้นเงินเดือนขาราชการ รัฐบาลไมไดใหเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม
มา มหาวิทยาลัยตองไปคิดวิธีการวา จะจัดการอยางไร แตหลักคงตรงกันวา หากขาราชการขึ้น คงตองปรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยขึน้ ตามไปดวย ซึ่งตองไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเงิน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยในการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครัง้ ที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมฯ ได
พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน
6 ราย และมีมติดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย 4 ราย
1.1 อาจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
1.2 อาจารย ดร.สถาพร โอภาสานนท
1.3 อาจารย สุรเมศวร ฮาซิม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 อาจารย แพทยหญิง อิสราภา ชื่นสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย 1 ราย
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ คณะนิติศาสตร
3. ผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารย 1 ราย
3.1 รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 6 ราย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง กองการเจาหนาที่ขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงและแตงตั้งหัวหนางาน

- 16 จํานวน 2 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองการ
เจาหนาทีเ่ สนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหนงเลขที่ 1230 ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท เปน
ตําแหนงหัวหนางานสวัสดิการ และแตงตั้ง นางบุญเตือน ทิพยธัญญา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงบุคลากร 6 ระดับ 6 (ตําแหนงเลขที่ 1230) ขั้น 27,500 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
สวัสดิการ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานสวัสดิการ
2. กําหนดตําแหนงเลขที่ 1597 ตําแหนงบุคลากร 8 ชํานาญการ 8 ระดับ 8 ขั้น 38,620
บาท เปนตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคล และแตงตัง้ นางอัจฉรา วีระสัมพันธ ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงบุคลากร ชํานาญการ 8 ระดับ 8 (ตําแหนงเลขที่ 1597) ขั้น 38,620 บาท ผูรักษาการ
ในตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ าณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งหัวหนางานสวัสดิการ และ
หัวหนางานบริหารงานบุคคล สังกัดกองการเจาหนาที่ ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมตั กิ ําหนดตําแหนงและแตงตั้งหัวหนางาน
จํานวน 3 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองบริการ
การศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหนงเลขที่ 1104 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 ระดับ 8 ขั้น 34,050
บาท เปนตําแหนงหัวหนางานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และแตงตัง้ น.ส.มณฑาทิพย มณีโชติรัตน ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 ระดับ 8 (ตําแหนงเลขที่ 1104) ขั้น 34,050 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนา
งานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใหดาํ รงตําแหนงหัวหนางานพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
2. กําหนดตําแหนงเลขที่ 1454 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท เปน
ตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและพัฒนาอาจารย และแตงตั้ง นางเนตรนพิศ รังสิโยภาศ ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษา 6 ระดับ 6 (ตําแหนงเลขที่ 1454) ขั้น 27,500 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและพัฒนาอาจารย
3. กําหนดตําแหนงเลขที่ 1708 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท เปน
ตําแหนงหัวหนางานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป และแตงตั้ง นางกนกวรรณ ตันตระกูล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6

- 17 ระดับ 6 (ตําแหนงเลขที่ 1708) ขั้น 27,500 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป ให
ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งหัวหนางาน สังกัดกองบริการ
การศึกษา จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.4 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงชํานาญการ (พิจารณาลับ)
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงชํานาญการและตําแหนงเชี่ยวชาญฯ ไดพิจารณาผลงานที่แสดงความเปนชํานาญ
การ ระดับ 7-8 เสร็จเรียบรอยแลว มีผูผานการประเมินสมควรดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 จํานวน 5
ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 2 ราย ดังนี้
ผูผานการประเมิน
1. นางสุวรรณา ทัศนพงศ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 สมควรดํารงตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวนั ที่ 17 กันยายน 2552 เปนตนไป
2. นางณัฐธยาน ทรงฉลาด ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 สมควรดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวนั ที่ 30 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
3. นางกุหลาบ กางทอง ตําแหนงพยาบาล 6 สมควรดํารงตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 7
ตั้งแตวนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป
4. น.ส.ภิญญารัตน อัสดงพงพนา ตําแหนงพยาบาล 6 สมควรดํารงตําแหนงพยาบาล
ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวนั ที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป
5. นางสนธยา หนูขาว ตําแหนงพยาบาล 6 สมควรดํารงตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 7
ตั้งแตวนั ที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป
ผูไมผานการประเมิน จํานวน 2 ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงผูชาํ นาญการระดับ 7-8
จํานวน 5 ราย และไมผานการประเมิน จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย

- 18 ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตร
เสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนง
เลขที่ 5767) ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางวรรณคดีอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ” และจาง
น.ส.ธาริตา อินทนาม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท โดยใหไดรับ
คาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
(2) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนง
เลขที่ 5637) ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาฝรั่งเศส” และจาง นายบัณฑูร ราชมณี เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒปิ ริญญาโท โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
(3) จาง น.ส.ศิริวรรณ มุนินทรวงศ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (ตําแหนงเลขที่ 4879) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท โดยมีเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโท
หรือเอกทางดานภาษาญี่ปนุ ” (เงื่อนไขเดิม) ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เปนตนไป ดังเหตุผลความ
จําเปนที่คณะศิลปศาสตรแจง”
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจา งพนักงาน
เงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเสนอขอจางพนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน
2 ราย วุฒิปริญญาโท โดยมีเงือ่ นไขการจาง “ปริญญาโทหรือเอกทางดานภูมิสถาปตยกรรมหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ” ดังนี้
1. นายภวินท สิริสาลี ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เปนตนไป
2. นายสุภณัฐ เดชนิรัติศัย ตัง้ แตวนั ที่ 20 ตุลาคม 2553 เปนตนไป
เนื่องจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรับอาจารย
ประจําในสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม ซึ่งเปนสาขาวิชาที่ยงั ขาดแคลนอาจารย รวมถึงมีอาจารยในสาขาวิชาที่จะ
ลาศึกษาตอ และเพื่อใหสามารถเตรียมการสอนในภาคการศึกษา 2/2553 ไดทัน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 19 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายภวินท สิริสาลี และนายสุภณัฐ เดนิรัติศัย เปน
พนักงานเงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักเสริมศึกษา
และบริการสังคมเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหนงเลขที่ 4127 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ซึ่ง น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์
ครองอยู เปนตําแหนงหัวหนางานบริหารและการวางแผน
2. แตงตั้ง น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเลขที่ 4127 คาจางขั้น 18,300 บาท ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารและการวางแผน ซึ่งผาน
การประเมินฯ และผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรองแลว ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหาร
และการวางแผน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง น.ส.สดศรี ทับสุทธิ์ ดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริหารและการวางแผน สังกัดสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง กองคลังขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา กองคลังเสนอขอ
กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5965 ขั้น 9,570 บาท เปนตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 5965 เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา

- 20 ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีเสนอขอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5885 ขั้น 9,570
บาท เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 5885 เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง สํานักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักทะเบียน
และประมวลผลเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง น.ส.สาริยา นวมจิต พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
อัตราเลขที่ 4546 ขั้น 21,540 บาท หัวหนาฝายยุทธศาสตรและประเมินผล จากเดิมตําแหนงนักวิชาการศึกษาเปน
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนง น.ส.สาริยา นวมจิต พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จากเดิมตําแหนงนักวิชาการศึกษาเปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติปรับคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 14 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติเสนอขอปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล
จํานวน 14 ราย ขั้น 10,080 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 11,100 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 14 ราย ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาคขออนุมัติปรับคาจาง

- 21 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงาน
ประสานศูนยการศึกษาภูมิภาคเสนอขอปรับคาจาง น.ส.กมลวรรณ สังขมะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (อัตราเลขที่ 5451) ขั้น 10,080 บาท งานบริหารศูนย
พัทยา ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปน
ขั้น 11,100 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2553 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจาง น.ส.กมลวรรณ สังขมะนะ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค ตามที่เสนอ

3.2.13 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงาน
อธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย) เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 1 อัตรา
คือ ตําแหนงชางไฟฟา ใหกบั งานบริหารศูนยลําปาง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค
2. จาง นายสิทธิพร ปยะปาณานนท ซึ่งผานการประเมินเพื่อตอสัญญาจางแลว เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยชัว่ คราว ตําแหนงชางไฟฟา งานบริหารศูนยลําปาง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาคตออีก
1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 และใหไดรับการพิจารณาขึ้นคาจาง 1 ขั้น โดยใหไดรับ
คาตอบแทนเดือนละ 8,160 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 1 อัตรา และจางนายสิทธิพร ปยะปาณานนท เปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ตําแหนงชางไฟฟา สังกัดสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน 3 ราย และตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตร
เสนอขอจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน จํานวน 3 ราย และตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย คาเชา

- 22 บานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ดังนี้
1. ตําแหนงผูสอน คาจางเดือนละ 19,790 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2554 จํานวน 3 ราย
(1) Mr. Benjamin Harris Malcolm
(2) Mr. Gregory Lee Converse
(3) Mr. Paul Frederick Robben
2. ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 3 คาจางเดือนละ 35,350 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่
30 กันยายน 2554 จํานวน 1 ราย คือ Dr. Sidney Da Silva Facundes
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา ขอสอบถามวา เงื่อนไขของคณะศิลปศาสตร เมื่อเทียบกัน
แลวคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองจะไมมีเงือ่ นไขนี้ ทั้ง 3 รายของคณะศิลปศาสตรนั้นเปนลูกจาง
งบคลัง เงื่อนไขนั้นเขียนไวในตอนทายวา หากไมไดรับการจัดสรรกรอบอัตราและ/หรืองบประมาณการจาง
สําหรับปงบประมาณ 2555 จากสํานักงบประมาณ ใหคณะศิลปศาสตรรับผิดชอบงบประมาณในการจาง ปกติ
เมื่อไดกรอบอัตราก็จะมาพรอมเงิน หากไดอัตราก็ตองไดเงิน ประเด็นทีห่ นึ่งเมื่อมีอัตราก็ตองไดเงิน ประเด็นที่
สอง เหตุใดเงือ่ นไขนี้ระบุเฉพาะคณะศิลปศาสตร ไมระบุในคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองดวย หาก
เปนเงื่อนไขเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา กรณีของคณะศิลปศาสตรเปนการจางขาม
ปงบประมาณ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในการจางอาจารยชาวตางประเทศจะจัดสรรปตอ ป เพราะฉะนั้นในป
2554 ไดรับจัดสรรมาแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาในเรื่องของอัตราและวงเงินจัดสรรใหกับคณะตอไป สวน
ของปงบประมาณ 2555 ยังไมไดรับการจัดสรร เพราะฉะนั้นการตั้งเงือ่ นไขนี้ไวเพื่อกันไวในกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือวงเงินลดลง โดยปกติการจางลูกจางชาวตางประเทศ จะพิจารณาภาพรวมของทุกหนวยงานที่เสนอ
มา และพิจารณาจัดสรรปตอ ป เพราะฉะนั้นในกรณีของคณะศิลปศาสตรจะมีการตัง้ เงื่อนไขไว แตในทางปฏิบตั ิ
ไมคอยมีปญหาใด เวนแตในกรณีที่งบประมาณไมไดรับจัดสรรมา จึงแจงเปนการตั้งขอสังเกตไววา คณะตอง
ระวังในสวนนี้ดวย
2. ประธานกลาววา ป 2554 ไดแลว ป 2555 มีปญหา เพราะคณบดีคณะศิลปศาสตรขอไปถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งขามงบประมาณป 2554 ไปหนึ่งเดือน ป 2555 ไมแนนอน แตป 2554 ไดแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน จํานวน 3 ราย
และตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

- 23 3.2.15 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเสนอขอจาง Ms. Sarah Rebecca Davis เปนลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 3 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 35,350 บาท มีกําหนด 11 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Ms. Sarah Rebecca Davis เปนลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ตามที่เสนอ

3.2.16 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําตามสัญญา
จาง จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสังคม
สงเคราะหศาสตรเสนอขอจางรองศาสตราจารย สุรางครัตน วศินารมณ เปนอาจารยประจําตามสัญญา อัตรา
คาจางเดือนละ 25,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง รองศาสตราจารย สุรางครัตน วศินารมณ เปน
อาจารยประจําตามสัญญา สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.17 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 18 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรม
ศาสตรเสนอขอจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 18 ราย โดยใหไดรับคาจาง
เดือนละ 26,480 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 18 ราย ตามที่เสนอ

3.2.18 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางผูม ีความรู

- 24 ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเสนอขอจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 47,720 บาท ตั้งแตวนั ที่
1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
2. อาจารย ดร.ตอวงศ เจนวิทยการ โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 33,950 บาท ตั้งแตวนั ที่
4 มกราคม 2554 – 30 กันยายน 2554
ทั้งนี้สําหรับ ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เปนการพิจารณาการจาง ในกรณีที่เปนผูมี
อายุเกิน 65 ป จะขอถอนเรื่องไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3.3.2 เนื่องจากเปนวาระพิจารณาผูที่มอี ายุเกิน 65 ป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรม
ศาสตรเสนอขอเลื่อนระดับ นายวินัย ทองกร ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 (อัตราเลขที่ 1698) ระดับ 5 ขั้น
16,710 บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น
17,560 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนไป เหตุผลที่เสนอเปนวาระเพื่อพิจารณาเนือ่ งจาก
หนวยงานดําเนินเรื่องลาชาเกินกวา 60 วัน ซึ่งเดิมเปนเกณฑที่ ก.บ.ม. ตั้งไว หนวยงานไดชี้แจงเหตุผลวา มีขอ
คลาดเคลื่อนในเรื่องรายละเอียดของเอกสารที่ตองใชในการประเมิน จึงตองขอใหพิจารณา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา เปนเรื่องทีม่ ีเหตุผล เดิมหลักเกณฑเรื่องสองเดือนมีขึ้นเพื่อปองกันไมให
ผูบริหารกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาเพราะบางกรณีมีการดึงเรื่องไวเปนเวลานาน จึงมีการกําหนดไววา หากกรณี
ใดเกินสองเดือนตองนําเรื่องมาเขา ก.บ.ม. เพื่อขออนุมัตอิ ีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายวินัย ทองกร ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

- 25 3.3.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพยาบาล
ศาสตรเสนอขอจาง รองศาสตราจารย สุวนีย เกีย่ วกิ่งแกว ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 47,720 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2554 และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองเสนอขอจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัยคือ ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 47,720 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 ทั้งนี้สําหรับ ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร เปนการพิจารณา
การจาง ในกรณีที่เปนผูมีอายุเกิน 65 ป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เนื่องจากมีเรื่อง 2 ลักษณะเขามาพรอม
กัน จึงตองการสอบถามวา กรณีที่คณะสังคมสงเคราะหศาสตรจางอาจารยตามสัญญา อัตราคาตอบแทนเดือนละ
25,000 บาท จากรายไดพิเศษ มธ. กรณีหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่งคือ จางผูมีความสามารถพิเศษ สมมติมีคณะหนึ่ง
ตองการจางอาจารยหนึ่งคน การเลือกที่จะจางตามเงินงบประมาณใด ขึน้ อยูกับคุณสมบัตพิ ิเศษตามความสามารถ
ของอาจารยคนนั้นหรือไม เพราะจํานวนเงินตางกันมากระหวาง 47,720 บาท และ 25,000 บาท ไมทราบวา สอง
ประเภทนี้ตางกันตรงสวนใด
2. ประธานกลาววา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยอธิบายไดหรือไม อาจารยตามสัญญาจางใชเงิน
ของหนวยงาน สวนผูมีความรูความสามารถพิเศษใชเงินงบคลัง มีเกณฑหรือไมสําหรับกรณีที่ผานมา เขาใจวา
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ก็อธิบายลําบากเพราะที่ผานมาก็เปนเรื่องของแตละคณะ
3. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา เรื่องนี้จะมีระเบียบกําหนดไว เชน เรื่องของการจาง
อาจารยประจําตามสัญญาจาง มีระเบียบของมหาวิทยาลัยซึง่ ออกโดยสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว สวนใหญจะ
เปนการจางผูท ี่จะเกษียณอายุราชการ และในทางปฏิบัติเดิมวางไวสําหรับจางผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งหนวยงาน
ไมไดตออายุราชการให แตยงั มีความจําเปนที่จะตองใชความรูความสามารถของบุคคลนั้น ระเบียบนี้จึงออกมา
แกปญหาในชวงรอยตอตรงนั้น ใหจางเปนอาจารยประจําตามสัญญาจาง ซึ่งกําหนดวงเงินคาจางไวเดือนละ
25,000 บาท และการสอนกําหนดไวเพียง 1 วิชาตอภาคการศึกษา สวนการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
กรณีนี้เปนเรื่องของสาขาขาดแคลน เปนการใชเงินจากงบประมาณแผนดิน เปนระเบียบที่ตางกัน สวนใหญจะ
เปนการจางระยะยาว และเปนระเบียบตางกัน
4. ประธานกลาววา เขาใจวา ผูมีความรูความสามารถพิเศษตองขอกําหนดเปนรายปไป ตองขอ
จากรัฐบาล และที่ผานมาก็ขอไดจํานวนไมมาก ไดประจําแตหนวยงานที่เคยได หนวยงานที่ไมไดขอเพิ่มก็ไมให

- 26 สวนใหญก็จะมาแกไขดวยวิธีตาง ๆ วิธีหนึง่ ที่แกคือ จางเปนอาจารยประจําตามสัญญาจาง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง รองศาสตราจารย สุวนีย เกีย่ วกิ่งแกว และ
ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ผูมคี วามรูความสามารถพิเศษ ซึ่งเปนผูมีอายุเกิน 65 ป เปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตรและคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง รายงานการสงผลสอบไล ภาค 2/2552 ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 มีมติมอบหมายใหคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีติดตามการสงผลสอบลาชาในกรณีวิชา BI322 โดยใหสํานักทะเบียนและประมวลผลนําไป
พิจารณาและเสนอที่ประชุมตอไปนั้น สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอรายงานเพิ่มเติมวา ขณะนี้ไดรับผลสอบ
ไลวิชา BI322 จากอาจารยผสู อนเรียบรอยแลว โดยอาจารยผูสอนวิชาดังกลาวไดชแี้ จงเหตุผลเพิ่มเติมในประเด็น
ที่ไมสามารถสงผลสอบไล ภาคการศึกษา 2/2552 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ไดทันตามกําหนดวา
เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย และมีอาการปวยหนักมากจนไมสามารถ
ติดตอได จนกระทั่งปลายเดือนสิงหาคม 2553 ไดเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรักษาอาการเจ็บปวย แตเอกสาร
ตาง ๆ รวมทั้งรายงานเกรดวิชา BI322 ยังอยูที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเอกสารทั้งหมดเพิ่งสงกลับมายังประเทศ
ไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายเปนเรื่องของการเจ็บปวย ซึง่ ไดไปปวยทีป่ ระเทศ
อินโดนีเซีย เปนการปวยหนักมากและติดตอไมได เมื่อกลับมาติดตอไดก็ลาชาไปเล็กนอย กรณีนนี้ าจะเปน
ขอยกเวนได เปนการรายงานใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากไมเคยมีประวัติมากอนวาสงขอสอบลาชา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบยกเวนมาตรการการดําเนินการกรณีอาจารยพิเศษสงผล
สอบลาชา ตามมติที่ประชุม อ.ก.ม. ในการประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 ใหกับอาจารย กวินธร
อัตถากร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี เปนกรณีพิเศษ

4.2 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให
ทุกคณะ/สาขาวิชาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปดสอนกอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

- 27 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหลักสูตรที่มีระยะเวลา
ครบกําหนด 5 ปแลวตองพัฒนาหลักสูตรดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. และตองจัดทํารายละเอียดหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และฝายวิชาการไดเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงใหมของ
คณะ/หนวยงานตาง ๆ ใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนระยะ ๆ นัน้
ฝายวิชาการขอนําเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงใหมในครั้งนีเ้ พิม่ เติมรวม
6 หลักสูตร โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปก ารศึกษา 2554 เปนตนไป ซึง่ ประกอบดวย หลักสูตรของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 1 หลักสูตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 4 หลักสูตร และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 หลักสูตร โดยขอเสนอขอมูลสาระสําคัญในการแกไขปรับปรุงและความเห็น
ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลคาทรัพยสิน คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรภาษาไทย จากหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการประเมินราคาทรัพยสิน
เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการประเมินมูลคาทรัพยสิน พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อวิชา และเนื้อหาวิชา จากคําวา
“ประเมินราคาทรัพยสนิ ” เปน “ประเมินมูลคาทรัพยสนิ ” เพื่อใหชื่อหลักสูตร ชื่อวิชา และเนื้อหาในหลักสูตร
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และปรับปรัชญาของหลักสูตร เพื่อใหกระชับและสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้ มีการปรับลดจํานวนรับนักศึกษา จากประมาณปละ 70-80 คน เปนปละ 55 คน
เปลี่ยนแปลงเกณฑการวัดผลการศึกษาและเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2553 ปรับ
แผนการจัดการเรียนการสอน โดยเพิม่ แผนการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน ซึ่งยายรายวิชามาจัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูรอน 2 วิชา จํานวน 6 หนวยกิต สวนโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนัน้ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี ยังคงจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเทาเดิม คือ 30 หนวยกิต แตมีการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร เชน เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบาย
2. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มีการเพิ่มปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตรให
สอดคลองตามคุณลักษณะของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงองค
ความรูดานการจัดการการสือ่ สารองคกรในปจจุบัน เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาโดย
ยกเลิกเกณฑคา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.00 ปรับเพิ่มจํานวนรับนักศึกษา จาก ปการศึกษาละ
60 คน เปน 80 คน เพิ่มรายละเอียดระบบการศึกษา การวัดผลการศึกษา กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รวมทั้งเพิ่มรายละเอียดการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ การสอบประมวลความรู การเตรียมการและการประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
สําหรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนั้น มีการปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร 3 หนวยกิต จาก 42 หนวยกิต เปน 45 หนวยกิต ในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 มีการเพิ่มจํานวน
หนวยกิตวิทยานิพนธอีก 3 หนวยกิต จาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต สวนหลักสูตรแผน ข มีการปรับชื่อ
หมวด จาก รายงานโครงการเฉพาะบุคคล เปน การคนควาอิสระ และมีการปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก
อีก 3 หนวยกิต จาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
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สื่อสารมวลชน มีการปรับเปลี่ยนปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงคใหมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับการขยายตัวทางดานการสื่อสารทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เพิ่มเติมรายละเอียดระบบ
การศึกษา การวัดผลการศึกษา กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รวมทั้งเพิ่มรายละเอียด
การทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การสอบประมวลความรู การ
เตรียมการและการประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
สําหรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนั้น มีการปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรลง 6 หนวยกิต จาก 45 หนวยกิต เปน 39 หนวยกิต โดยปรับลดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไมนับหนวยกิต) จาก
3 วิชา 6 หนวยกิต เปน 1 วิชา 3 หนวยกิต ปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับลง 3 หนวยกิต จาก 15 หนวยกิต
เปน 12 หนวยกิต เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะกลุมขึน้ 3 หนวยกิต จาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต พรอม
ทั้งเปดกลุมวิชาเฉพาะกลุมเพิม่ 1 กลุมวิชา คือกลุมการวิจยั และการสื่อสาร รวมทั้งปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชา
เลือกลง 6 หนวยกิต
4. หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มีการปรับปรุงปรัชญาวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อสนองตอบความตองการของ
สังคม ภายใตสถานการณในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจสื่อสารมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพิม่ เติมรายละเอียดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระใหชัดเจน และเปลี่ยนชื่อรายงานโครงการ
เฉพาะบุคคล เปน การคนควาอิสระ พรอมทั้งเปลี่ยนเงื่อนไขการจดทะเบียนทําการคนควาอิสระ โดยปรับ
จํานวนหนวยกิตวิชาเลือกทีต่ องสอบผาน จาก 9 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต
สําหรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนัน้ มีการปรับเพิม่ จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 3 หนวยกิต จาก 42 หนวยกิต เปน 45 หนวยกิต โดยหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 มีการเพิ่มจํานวน
หนวยกิตวิทยานิพนธอีก 3 หนวยกิต จาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต หลักสูตรแผน ข มีการเพิม่ จํานวน
หนวยกิตวิชาเลือกอีก 3 หนวยกิต จาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต และปรับชื่อหมวด จาก รายงานโครงการ
เฉพาะบุคคล เปน การคนควาอิสระ
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน มีการเพิ่มปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
โดยกําหนดใหมีผลการเรียนดีหรือคาเฉลีย่ สะสม 3.50 ขึ้นไป และยกเลิกเกณฑคะแนนขัน้ ต่ําของผลสอบ
ภาษาอังกฤษ เพิ่มหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขาศึกษา คือ ผูเขาศึกษาจะตองมีผูรับรองอยางนอย จํานวน 2 คน และ
ผูสมัครที่มีผลงานทางการวิจัยหรืองานทางวิชาชีพและเคาโครงงานวิจัยที่จะศึกษาเมื่อเขามาศึกษา ใหนํามายื่น
ดวยตัวเอง ในวันสมัครหรือวันสอบขอเขียน นอกจากนัน้ ยังมีการเพิ่มรายละเอียดระบบการศึกษา การวัดผล
การศึกษา กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รวมทัง้ เพิม่ รายละเอียดการสอบวัดคุณสมบัติ
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สําหรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนั้น มีการปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรลง 6 หนวยกิต จาก 69 หนวยกิต เปน 63 หนวยกิต ยกเลิกวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา จํานวน 6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิตรวม) ยกเลิกหมวดวิชาเลือกเสรี 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต และปรับลดจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธลง 3 หนวยกิต จาก 39 หนวยกิต เปน 36 หนวยกิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยใหมีความกระชับและ
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเพิ่มวัตถุประสงค
ของหลักสูตรใหครอบคลุมเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ
สังคมดวย และปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษา โดยยกเลิกการกําหนดคาระดับเฉลี่ยสะสมขั้นต่ําและประสบการณ
ในการทํางานของผูสมัคร สวนโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรนั้น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลง 4 หนวยกิต จาก 40 หนวยกิต เปน 36 หนวยกิต โดยลดจํานวน
หนวยกิตวิชาบังคับ จาก 10 หนวยกิต เปน 9 หนวยกิต และลดจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก จาก
9 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต และมีการปรับปรุงรายวิชา เชน เพิ่มจํานวนหนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา เปด/ปดรายวิชาในหลักสูตร เปนตน
ฝายวิชาการพิจารณาแลว มีความเห็นวาการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวของคณะตาง ๆ เปนไป
ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดโครงสราง องคประกอบ และจํานวนหนวย
กิต เปนไปตามหลักการ/หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา กรณีหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต ไมมี Requirement ภาษาอังกฤษ จะมีผลใดหรือไม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หลักสูตรนี้ไมใชหลักสูตร
นานาชาติ ตองยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ เดิมตองยื่นทันที ฝายวิชาการใหยื่นไดภายในสองป คือ เขามาศึกษากอน
และภายในสองปตองยื่นคะแนน เปนการผอนปรน มิเชนนั้นตองยืน่ ในวันที่สมัครก็จะมีผลกระทบมาก จึงผอน
ปรนใหยื่นภายในสองป ไมไดตัดคะแนนภาษาอังกฤษออก
2. ประธานกลาววา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน กรณีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาโดยกําหนดใหมีผลการเรียนดี หรือ
คาเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เปนกรณีที่สูงขึน้ หรือต่ําลง
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3. ประธานกลาววา เขียนวา ใหมีผลการเรียนดีหรือคาเฉลี่ยสะสม 3.50 ซึ่งอาจจะสูงขึ้น แตดีคือ
ต่ําลงใชหรือไม ผลการเรียนดีหมายถึงคาเฉลี่ยเทาใด คําวาดี บุคคลใดเปนผูวินิจฉัย คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนเปนผูวนิ ิจฉัย สมมติได 3.20 ถือวาดีหรือไม เพราะเขียนวาผลการเรียนดีหรือ 3.50 มีการ
กําหนดใหแข็งขึ้นหรือออนลง
คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา เดิมคาเฉลี่ยอยูที่ 3.00 และมี
ความรูสึกวา นักศึกษาที่เขามาเรียนในหลักสูตรที่เปนปริญญาเอกควรจะตองมีระดับการเรียนที่ดี สูงกวา 3.00 จึง
เปลี่ยนเปน 3.50
4. ประธานกลาววา ขอใหแกเปน 3.50 ไมตอ งมีคําวา หรือ ขอใหไปตรวจสอบไดหรือไม หาก
ตองการเปลี่ยนคาเฉลี่ยสะสมจาก 3.00 เปน 3.50 หรือไมต่ํากวา 3.50
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เดิมหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน เดิมกําหนดคาเฉลี่ยสะสมเพียง 3.00
ขึ้นไป แตครั้งนี้กําหนดเปน 3.50
ประธานกลาววา มีการเขียนวาดีหรือ 3.50 จึงขอใหตดั คําวา ดี ทิ้งไป ใหเปนไมตํา่ กวา 3.50
ขอใหกําหนดเชนนั้น ไมทราบวา เอกสารของคณะเขียนอยางไร แตเอกสารประกอบการประชุมเขียนเชนนี้
5. อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร กลาววา คะแนนทีใ่ หยื่นภายในเวลาสองป กําหนดคะแนนไวที่
เทาใด 550 คะแนนใชหรือไม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา 550 คะแนน เดิมใหยื่นคะแนน
วันแรกที่สมัคร แตฝายวิชาการเห็นวา ควรใหผอนปรนไดสองป หมายความวา ในชวงสองปที่ไดเขามาเรียน
หรือยื่นผลคะแนนไดภายในเวลาสองป
ประธานกลาววา กรณีนี้ผอ นผันกันทั้งมหาวิทยาลัย คือ ในภายหลังเขาใจวา สอบเขาใหได
550 คะแนน จะมีจํานวนนอย จึงเขามาปรับตัวในมหาวิทยาลัย
สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดไว 36 หนวยกิต นอยที่สุดแลวใชหรือไม ขอฝากผูรกั ษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณาวา จากการพิจารณาทั้ง 6 หลักสูตร การปรับจํานวนหนวยกิตไมมี
ทิศทาง บางคณะเพิ่มขึ้น แมแตในคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน บางหลักสูตรลดลง บางหลักสูตร
เพิ่มขึ้น ทั้งที่เปนหลักสูตรมหาบัณฑิตเหมือนกัน เขาใจวาแนวโนมสวนใหญในปจจุบันจํานวนหนวยกิต นาจะ
ลดลง มีบางสาขาที่เพิ่มขึ้น ขอฝากเปนขอสังเกต ขอฝากผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณาวา ในอนาคตหากคณะใดจะเพิ่มหนวยกิต ตองมีคําตอบตองมีคําถามไปพอสมควร ไมตองการใหเพิ่ม
โดยขอเท็จจริงแลวจํานวนหนวยกิตในประเทศไทยมีมาก มากกวาหลายประเทศในโลกที่ไดไปศึกษามา
6. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา กรณีที่
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับคุณสมบัติของผูสมัครโดย
ยกเลิกการกําหนดระดับคาเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา หมายความวา ไม Require เกรดเฉลี่ย มีการยกเลิกออกไป ซึ่ง
อธิการบดีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับคุณสมบัติวา จะมีการปรับคุณสมบัติใหเขมขนขึ้นหรือปรับให
ลดลง หากเปนไปในลักษณะนี้เขาใจวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคงมีเหตุผลในการปรับ อาจจะมีเหตุผล
วาดวยการพยายามที่จะหานักศึกษาเขามาเรียน หรืออาจจะมีเหตุผลอื่น ๆ ทางวิชาการ
7. ประธานกลาววา ปรับโดยไมมีขั้นต่ําไดใชหรือไม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ได
8. ประธานกลาววา ในสวนของ มธ. ยอมใหปรับโดยทีไ่ มมีการกําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา
เดิมคือ คาเฉลี่ยสะสม 2.00 บวกประสบการณ หรือ 2.50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอยกเลิกทั้งหมดใช
คาเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.00 ไมตองมีประสบการณกไ็ ด
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ขอให ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา
สมพงษ อธิบายในประเด็นนี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา สมพงษ กลาววา เดิมคาเฉลี่ยสะสมขั้นต่ําคือ 2.50 เมื่อมี
การประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแจงวา นาจะเปดโอกาสใหกับผูที่เขาสมัคร เพราะมีกลไกในการคัดเลือกนักศึกษาคือ การสอบขอเขียนและ
สัมภาษณ ซึ่งในระหวางนัน้ สามารถพิจารณาเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑทตี่ องการได จึงเปดชองให
นักศึกษาที่สมัครเพียงจบปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสะสมเกิน 2.00 ก็สามารถสมัครสอบได
9. ประธานกลาววา ขอสังเกตของผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
และวิจัยนั้นเปนเรื่องที่ดี และเมื่ออธิบาย ไมไดอธิบายเฉพาะผูบริหาร ซึ่งคณบดีจะคํานึงถึงเรื่องตองการไดคนใน
จํานวนที่เพียงพอ แตเมื่อไปถึงสภามหาวิทยาลัยจะไมถือเกณฑนี้ แตถือเกณฑวา เรื่องวิชาการตองเขมขน เมื่อ
อธิบายวา ลดลง จะลําบาก มธ. ตองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมีผูสมัครจํานวนเทาใด
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วรางคณา สมพงษ กลาววา มีการรับสมัครสองรอบ รอบแรกมี
จํานวนมาก แตไมไดลงทะเบียนรักษาสิทธิไว จะไปสถาบันอื่น แตรอบสองคือ ชวงเดือนเมษายนจะมา
คอนขางมากแลวแตชวงเวลา
10. ประธานสภาอาจารยกลาววา เมื่อพิจารณาจากประเด็นเรื่องคุณสมบัติขั้นต่ําที่เปดชองไวให
สําหรับผูจบปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยไมตา่ํ กวา 2.00 ก็สามารถเขามาได แมจะมีวิธกี ารกลั่นกรองผาน
กระบวนการสอบขอเขียน โดยขอเท็จจริงเปาหมายของการที่กําหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ําไว คงจะมีวัตถุประสงค
หลักในเรื่องของการกําหนดพื้นฐานใหนกั ศึกษาที่จะมาเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตไดมีพื้นฐานขั้นต่าํ ในลักษณะ
ที่ยอมรับไดในการที่จะทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นหากจะใชวิธีการวัดผลโดย
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นั้นได และจะแนใจไดอยางไรวา การออกขอสอบในเรื่องนี้จะสามารถกลั่นกรองนักศึกษาใหสามารถมี
คุณสมบัติในการเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตในเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะเรื่องที่ตองนํามาทําการวิจยั เพราะฉะนัน้
เห็นวา เรื่องนีต้ องพิจารณาใหดี เปนความหวังดีของทางผูทรงคุณวุฒิกจ็ ริง แตอาจจะเปนผลเสียกับมหาวิทยาลัย
หรือของอาจารยที่สอน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่คุมวิทยานิพนธ หรือผูที่คุมภาคนิพนธ อาจจะตองทํางานหนักกับผู
ที่มีพื้นฐานไมตรง หรือมีพื้นฐานที่อาจจะไมแข็งแรงพอที่จะทําวิจัยหรือเรียนในระดับมหาบัณฑิตได เปน
ขอสังเกตวา วัตถุประสงคหลักจริง ๆ ของการกําหนดเกรดขั้นต่ํานาจะพิจารณาเรื่องของพื้นฐาน มีความสําคัญ
ในการที่จะเขาสูระดับบัณฑิตศึกษาในระดับสูงขึ้นได
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา จากประสบการณของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.00 และมีประสบการณก็สามารถเรียนไดดี เพราะเกรดของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมสูงเทาใด เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 3.00 คงไมมีเทาใด ขอแจงใหทราบวา หาก
ไดเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือมีประสบการณทํางาน หรือไดเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ก็สามารถสมัครได
เพราะเมื่อเขามาในหลักสูตรแลว จะมีงานที่เปนงานวิจัย โดยเฉพาะสาขา Food Technology ไมจําเปนตอง
Require เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ําเทาใด เพราะเมื่อเขามาศึกษาแลวการทําวิจัยก็จะทําได หากมีอาจารยที่ปรึกษาที่
สามารถชี้แนะได จะสําเร็จการศึกษาทุกคน ขอสอบถามผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา สมพงษ วา ไดสังเกต
หรือไมวา หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 เขามาเรียนแลวมีผลการเรียนดีหรือไม ซึ่งเปนประเด็นที่ยังไม
ทราบ
11. ประธานกลาววา เดิมหลักสูตรเขียนไววา 2.50 กับ 2.00 บวกประสบการณ หากคงไว
ตามเดิม ไมมปี ญหาสามารถอธิบายได แตหากเปลี่ยนใหม ตองมีคําอธิบายและหากอธิบายวา เพราะไมมีคนมา
สมัครที่มหาวิทยาลัย จึงตองลดคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ําลง เปนเรื่องอธิบายไดยาก
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขอถอนกลับไปหารือกับคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่ง หากตามความเห็นของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คะแนน
เฉลี่ยสะสมขั้นต่ําจะเปน 2.00 บวกกับประสบการณ
12. ประธานกลาววา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา สมพงษ มีความเห็นอยางไร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา สมพงษ กลาววา เดิมมีหลายเงื่อนไขมาก หากเรียนจบ
ใหม ๆ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ก็รับ หรือเรียนจบมาแลวไมต่ํากวา 3 ป และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00
อาจจะนอกสาขาและมีประสบการณและมีใบยืนยันจากหนวยงาน ก็รบั ได แตขณะนี้มีการปลดเงือ่ นไขตรงสวน
นั้นคือ เพียงการจบวิทยาศาสตรบัณฑิตก็สามารถสมัครสอบได และหากผานเกณฑขอ เขียนและสัมภาษณของ
ภาควิชาก็สามารถที่จะเขาเรียนได
13. ประธานกลาววา เนื่องจากลดลงไปกวาเดิมและลดลงไปมาก ยังมีเวลา ขอใหผูรักษา
ราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการไปหารือกับทางภาควิชา เพราะเกรงวา จะไมผานทีป่ ระชุมสภา
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14. ประธานสภาอาจารยกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวหลักสูตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการ
อาหาร เปนเรือ่ งที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมโดยตรง เห็นหลักสูตรลักษณะเชนนี้กับบางมหาวิทยาลัยที่มีการ
ประสานกับภาคอุตสาหกรรมชัดเจน ทางคณะอาจเขาไปหารือกับภาคอุตสาหกรรม ในการที่จะนําผูท ี่ทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารเขามาเรียนในหลักสูตรนี้ หากหลักสูตรมีการเนนเฉพาะ เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย
เชน ไมตองการผูมีความรูพื้นฐานที่จะทํา Advance Research แตตองการผูที่สามารถนําความรูความสามารถไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมไดในภาคปฏิบัติ หากเปนกรณีเชนนี้สามารถที่จะอธิบายได แตควรทีจ่ ะตองกําหนด
เพิ่มเติมไปวา ผูที่จะเขามาศึกษาในหลักสูตรนี้ควรจะมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมอยางไร เชน เคยทํางานในระดับบริหาร
การจัดการอาหารในบริษัทใดมาเปนเวลาไมต่ํากวากี่ป ทําใหมีความรูส ึกวา เปนหลักสูตรเฉพาะทีม่ ีความ
นาสนใจ มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมไดอยางชัดเจน เห็นวานาจะเปนคําอธิบายไดดี แตหากแจงเปดโดย
ที่ไมมีคําอธิบาย เห็นวา อาจจะกลายเปนจุดออนของหลักสูตรที่บุคคลทั่วไปมองวา หลักสูตรนี้มีคุณคานอยเกิน
กวาที่จะเขามาเรียน การกําหนดคุณคาของตัวหลักสูตรมีความสําคัญสูงมาก เพราะ มธ. เปนมหาวิทยาลัยที่ยดึ ถือ
มาตรฐานเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นหากคนเขาใจวา หลักสูตรนี้นอยโดยที่ยังไมทนั ไดพิสูจนหรือสัมผัสก็นา
เสียดาย เชื่อวา คุณคาของหลักสูตรนั้นมีมากจริง ๆ เพียงแตไมควรทําใหคนรูสึกกันไปกอน ตนเองมีความรูสึก
นั้นเชนกัน หากมหาวิทยาลัยใดกําหนดเกรดเฉลี่ยสะสมมาโดยที่ไมได Capture แลวบุคคลใดก็เขาไปเรียนได
โดยธรรมชาติก็จะมีผูที่มีพนื้ ฐานไมดีเขาไปสมัครมาก เพราะฉะนัน้ ผูสอบสัมภาษณหรือผูสอนก็ตาม จะมีความ
ลําบากใจมากในการที่จะรับ และเมื่อรับมาแลวจะลําบากใจที่จะทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาหรือเปนผูสอนที่
จะทําใหนกั ศึกษาเหลานี้ จากพื้นฐานที่ไมคอยดีกลายเปนพื้นฐานที่ดีขนึ้ ทําไดลําบากขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จํานวน 1 หลักสูตร คณะวารสารศาสตรืและสื่อสารมวลชน จํานวน 4 หลักสูตร
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 หลักสูตร สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ขอมอบหมายใหฝายวิชาการไปหารือกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ พิจารณาปรับแกไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

4.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
ทางสังคม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ไดเสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทาง
สังคม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยมีเปาหมายรับนักศึกษารุนแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตน
ไป ฝายวิชาการพิจารณาแลวขอเสนอขอมูลและความเห็น ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสังคมวิทยา

- 34 และมานุษยวิทยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2553 ไดมีมติอนุมัติใหบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เรียบรอยแลว
2. หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรแบบศึกษาไมเต็มเวลา ในระบบทวิภาค ดําเนินการใน
รูปแบบโครงการปกติ และจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ คือ วันจันทร-ศุกร เวลา 17.30 – 20.30 น.
และวันเสาร เวลา 09.00 –16.00 น. และมีเปาหมายรับนักศึกษาในหลักสูตรปละ 20 คน โดยมีสาระสําคัญของ
หลักสูตร ดังนี้
2.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร หลักสูตรดังกลาว มีการเปดสอนเปน
2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 โดยกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ทั้งสองแผนการศึกษาไวไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต โดยแผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย วิชาบังคับ 15 หนวยกิต
วิชาเลือก 9 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
2.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) ผูเขาศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทาที่ไดรบั เกียรตินิยมในสาขาวิชาสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยาหรือการวิจยั ทางสังคม หรือเปนผูที่
สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคม
2) ผูเขาศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผล
สอบตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3. ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดวเิ คราะหความพรอมและศักยภาพการเปดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ในขั้นเปดสอนจริงแลว มีความเห็นวา หลักสูตรนี้มีความพรอม
ดานอาจารยผสู อน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเพียงพอดานสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน และแหลงศึกษาคนควาของนักศึกษา สามารถเปดสอนไดในปการศึกษา 2554
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรดังกลาวมีการกําหนดโครงสราง องคประกอบหลักสูตร จํานวนหนวยกิต และ

- 35 ขอกําหนด สวนใหญ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ยกเวนเรื่องการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายังกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับตัว
บงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยฝายวิชาการไดมีหนังสือแจงใหคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ปรับแกเรือ่ งดังกลาวแลว แตคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีหนังสือยืนยันขอกําหนดตัว
บงชี้ไวตามที่เสนอ เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาที่กําหนดโดย สกอ. ยังไมเปนที่ยอมรับและมีการ
คัดคานกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิง่ หนวยงานทีจ่ ดั การเรียนการสอนทางสายสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงพิจารณาเลือกเฉพาะตัวบงชี้ที่สามารถทําไดจริงในทางปฏิบตั ิ
และขอสงวนความเห็นในการกําหนดตัวบงชี้ไวตามที่เสนอจนกวาจะมีขอสรุปที่ชัดเจนในการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่เปนที่ยอมรับและใชไดจริงในทางปฏิบัติ
2. การเปดสอนหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่ตองการผลิตบุคลากรดานงานวิจยั ที่มีความรูความเขาใจทางดาน
สังคม และสามารถผลิตผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาองคความรูที่จะชวยในการพัฒนาทรัพยากรดานตาง ๆ ของ
ประเทศ เชน ทรัพยากรดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอม รวมไปถึงดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งลวน
เกี่ยวของกัน อีกทั้ง ปจจุบนั คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไดเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม
ในระดับปริญญาตรีอยูแลว การเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาดังกลาวในระดับปริญญาโท จึงเปนการชวยในการ
ตอยอดการศึกษาที่สูงขึ้นสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจในสาขาวิชานี้ จึงเปนเรื่องที่ควรใหการ
สนับสนุน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ฝายวิชาการมีขอสังเกต เชน การยกเวนเรื่องประกันคุณภาพ จะไดหรือไม
มีหลายเรื่องทีค่ ณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไมปฏิบตั ิตามหลักเรื่องประกันคุณภาพ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา โดยขอเท็จจริงแลวไมทราบรายละเอียด
มาก เพราะเทาที่ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาชีแ้ จงคือ ไดมีการหารือกับ
Consortium ที่เปนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไมไดหมายความวา ไมไดทําทุกเรื่องใน TQF แตทําเฉพาะที่
มีขอมูลเชิงประจักษที่เปนจริง สวนภาระในเรื่องตารางหรือเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องประกันคุณภาพหลายเรื่อง
ยังทําไมได เพราะหากทําก็เหมือนกับวา ใสขอมูลที่ไมเปนจริงลงไป เพราะฉะนัน้ หลังจากที่ทางฝายวิชาการ งาน
พัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา สงความเห็นไปขอใหแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมแลว กรรมการบัณฑิตศึกษา
และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็ยังยืนยันตามนัน้ ตนเองไมทราบ

- 36 รายละเอียดวา ในขอใด ในกรอบ (1) (2) (3) มคอ. ที่เทาใด แตทราบเพราะตองการทีจ่ ะใหเฉพาะขอเท็จจริง
เทานั้นในการที่จะทําเรื่องประกันคุณภาพ ในการที่จะรับรองมาตรฐานของหลักสูตร แตหากจะเรียกรองใหใส
ขอมูลอื่น ๆ ที่เปนเชิงพยากรณที่ยังไมมีขอมูลตาง ๆ คลายกับจะใหใสแตขอมูลปลอมเขาไปเพื่อใหผา น มีการ
ยืนยันวา จะไมใส
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ประเด็นแรกเรื่องทีไ่ มทําตาม มคอ.2 ไดหรือไม โดย
ขอเท็จจริงแลวหากไมทํา ทาง สกอ. ก็ไมใหผาน หากยังไมสามารถตอรองไดในสายสังคมศาสตร ซึ่งหลาย
มหาวิทยาลัยก็ไมคอยพอใจ คงเปนประเด็นที่วา หากไมทําตาม สกอ. ก็ไมใหผาน นอกจากนี้มีประเด็นเกีย่ วกับ
เรื่องหลักสูตรซึ่งมีขอสังเกตในเรื่องคุณสมบัติผูเขาศึกษา ประเด็นแรกในแบบ ก 1 ที่เขียนไววา หรือเปนผูที่
สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคม เขาใจวา ตองเปนผูที่จบปริญญาตรีในสาขาใดสาขา
หนึ่ง และไดประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี จึงจะมาเขาเรียนปริญญาโทในสาขานี้ได หากเปนเชนนั้นควรที่
จะเขียนใหชัดเจนวา เปนประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี ไมใชมีประกาศนียบัตรแลวมาเรียนปริญญาโทได ใน
ขอสองเขาใจวา เปนปริญญาตรีท่ที ุกสาขา หากจะมาเรียนก็เรียนแบบ ก 2 ได แต ก 1 เรียนไมได อีกประเด็น
หนึ่งคือ ขอ 2.6 เรื่องงบประมาณที่ทางคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตั้งมาวา ทั้งหมด 16 ลานบาท เห็นวา
ตัวเลขนี้เปนงบประมาณที่รวมทุกสาขามากกวา ไมแนใจวา เมื่อทํางบประมาณหมายถึงงบประมาณที่จะใชใน
หลักสูตรนี้หรืองบประมาณทั้งหมด ปกติในการทํางบประมาณคือ งบประมาณที่จะใชในหลักสูตรนีแ้ ละตัวเลข
ก็คอนขางสูง ประเด็นการทํา Curriculum Mapping เคยสอบถามหลายหลักสูตรที่เสนอมา ในหนา 36 และ 37 ที่
แจงวา เปนความรับผิดชอบของทุกรายวิชาที่จะตองพัฒนาทุกคุณลักษณะ ในสวนของสาขานี้ซึ่งเรียนเนน
ทางดานการวิจัย ก็ไมคอยสงสัยในเรื่องของทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลยีก็นาจะเปนไป
ไดในหลาย ๆ วิชา แตการที่ใสลงไปจะไปผูกพันกับการทํา มคอ. 3-6 ทั้งหมด คือ ในทุกรายวิชาตองตอบไดวา
ในแตละคุณลักษณะจะทําอยางไร ซึ่งจะเปนภาระคอนขางมาก เพราะฉะนัน้ ตองการใหพิจารณาจริง ๆ วา ในแต
ละคุณลักษณะ ในแตละวิชาพัฒนาไดทกุ คุณลักษณะหรือไม หากไมไดก็นาจะเอาออกไป เพราะเมื่อทํา มคอ.
ตอไปจะทําดวยความยากลําบากเพราะไดใสไปแลวใน มคอ. 2
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ขอตอบเฉพาะเรื่องทีค่ ณบดีคณะพยาบาล
ศาสตรสอบถาม โดยขอเท็จจริงแลวเปนการใสชื่อที่ไมเต็ม ซึ่งก็คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หมายความวา
หลังจากจบปริญญาตรีแลว เพราะฉะนัน้ ก็เปนไปตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเขาใจ ไมใชเปน
ประกาศนียบัตรใดก็ได ขอรับวา จะไปแกไขเพิ่มเติมเรื่องที่ตกหลนไป สวนเรื่องการระบุเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ไดสอบถามไปกอนหนานีแ้ ลว เพราะหลักสูตรนี้ไดสงกลับไปกลับมากับฝายวิชาการ
หลายครั้งแลว มีการยืนยันวา จําเปนและใช เพราะเกีย่ วของกับเรื่องการวิจัย และพฤติกรรมมนุษย และสังคม
ตองมีเรื่องเหลานี้ ซึ่งทราบอยูแลววา จะมีความลําบากมากเมื่อไป มคอ. 3-4 แตไดมีการยืนยันมาแลว
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เมื่อชัดเจนวา ประกาศนียบัตรที่วา คือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการวิจยั สังคม จึงเกิดคําถามขึน้ มาวา ตางกับปริญญาโทการวิจัยทางสังคมอยางไร

- 37 และเนื่องจากหลักสูตรใหมเรียนสองป และประกาศนียบัตรเรียนหนึ่งป จะมีปญหาเรือ่ งการแยงนักศึกษากันเอง
และตลาดจะเห็นไดชดั เจนหรือไมวา จะเรียนไปเพื่อเหตุใดเพียงปเดียว หากเรียนสองปแลวไดปริญญาโท
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา หลักสูตรที่เปนประกาศนียบัตรเฉพาะของ
มธ. ที่เปนประกาศนียบัตรบัณฑิตเนนเครือ่ งมือ ไมไดเนนทฤษฎี ในขณะที่ปริญญาโทเนนทฤษฎีและเครื่องมือ
ทั้งสองเรื่องพรอมกัน ซึ่งเปนความแตกตาง มีนักศึกษาทีอ่ ยูในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวนมาก โดย
ไมประสงคจะไดปริญญา บางครั้งรับจํานวน 20 คน บางครั้ง 23-24 คน เพื่อที่จะมาเรียนเครื่องมือ เมื่อได
เครื่องมือแลวก็ขาดเรียนหายไป เจตนารมณชัดเจนวา เปนตลาดที่ตางกัน ตองการที่จะเรียนโปรแกรม SPSS
เพื่อที่จะไปรับงานตาง ๆ และมาเรียน 6-7 เดือน แตไมยอมทํา Paper แลวหายไปก็มี แตหากมาเรียนปริญญาโท
เริ่มตนเนนทีต่ วั ทฤษฎีแนวคิด ตัวแปรแลวจึงไปที่เครื่องมือ แตหากเปนประกาศนียบัตรเนนที่เครือ่ งมือเรื่องเดียว
ขาดทฤษฎีและตัวแปร
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา หากนักศึกษาเรียนประกาศนียบัตร
มาแลวและสมัครเขาหลักสูตรนี้ จะขอเทียบสวนที่เปนเครื่องมือ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะใหเทียบ
หรือไม และจะเหลือหนึ่งปหรือหนึ่งปครึง่
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา โดยขอเท็จจริงแลวสามารถเขา Tract ก 1
ได ไมตองเรียน Coursewouk ก็ไดสามารถทําวิจยั ไดทนั ที
5. ประธานสภาอาจารยกลาววา ขอใหขอมูลเกี่ยวกับ TQF เนื่องจากมีการกลาวถึง มคอ.
เนื่องจากเมื่อตนป 2553 ไดรบั เชิญจากเลขาธิการ สกอ. ไปหารือเรื่อง TQF รวมกับทางคณบดีสายสังคมศาสตร
ที่มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่รวมตัวกันเพื่อทักทวงเรื่อง TQF และตอเนื่องมาถึง มธ. ที่มีการจัดสัมมนาที่
คณะรัฐประศาสนศาสตร นิดา มีการรวมตัวกันในกลุมอาจารยประมาณ 300 คน ที่มีการทักทวง สกอ. ในเรื่องนี้
สกอ. จึงมีการนัดประชุมดวน โดยมีนายแพทย วิจารณ พานิช ซึ่งเปนประธาน กกอ. เปนประธาน มี ดร.สุเมธ
แยมนุน และมีผูที่อยูใน สกอ. ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้เขามาหารือกันเพื่อหาทางออกวา ปญหาเกิดจากสิ่งใด
เหตุใดจึงมีการทักทวงกัน จนกระทั่งไดขอ สรุปเบื้องตนในที่ประชุมแหงนั้นไดมีการทําเปนลายลักษณอกั ษรเปน
รายงานสรุปผลการหารือวา ในเรื่อง TQF ทางฝายที่ทักทวงและฝายที่เสนอแนวทางก็เห็นตรงกันวา เปนเรื่อง
ของ Miscommunication เนือ่ งจากเรื่องนีน้ ายแพทย วิจารณ พานิช พยายามทีจ่ ะผลักดันใหเปนเรือ่ งของ
Framework ไมไดมีเจตนาตองการไปสั่งการให User วา ตองใหทําตามลําดับ เรื่องของ TQF เปนเรื่องใหญมาก
เพราะหลายหนวยงาน ภาควิชา คณะ มีธรรมชาติมีวัฒนธรรมในการที่จะประกันคุณภาพตางกัน เรื่อง TQF เปน
ที่ยอมรับวา ดีมากและเหมาะกับกลุมวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สวนใหญมีสภาวิชาชีพกํากับ
ดูแล แตจะไมคอยดีสําหรับสายสังคมศาสตร ศิลปศาสตร หรือศิลปนทั้งหลาย ที่จะใหเขียนสิ่งใดตามที่กําหนด
ไวตายตัว เปนเรื่องหนึ่งที่หารือกัน จนกระทั่งขอสรุปวา เปนประเด็นทีท่ าง สกอ. จะหารือกันเพื่อทีจ่ ะปรับปรุง
เรื่องของ มคอ. บางตัวที่เกีย่ วของและมีหลายมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได Propose ทางออก
โดยที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยไดแจงไวและไดทําไปแลว เนื่องจากหลักสูตรตาง ๆ ทุกหลักสูตรเมื่อขออนุมัติ

- 38 จากสภามหาวิทยาลัยก็จบในตัวอยูแ ลว อํานาจโดยตรงสวนใหญอยูที่มหาวิทยาลัยแตละแหง ไมเหมือนเมื่อกอน
ซึ่ง สกอ. จะมากํากับดูแล เมือ่ กฎของ สกอ. ซึ่งออกมาเปนประกาศก็ไมถึงขนาดไมรับรอง เพียงแตแจงวา จะไม
ประกาศหากไมทํา โดยขอเท็จจริงแลวตัวหลักสูตรตองจบโดยตัวเองทีส่ ภามหาวิทยาลัย ประเด็นคือ หากไมทําก็
คงไมเหมาะสมเพราะเปนเรื่องของคุณภาพ เปนเรื่องที่กลาวกันวา หากไมมีก็คงไมมีระบบที่จะคานวา หลักสูตร
ใดจะมีคุณภาพหรือไม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใชวิธีออกเปน TQF ของมหาวิทยาลัยและยืน่ ไปที่ สกอ. เพื่อให
ความเห็นชอบวา TQF ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานไมดอยไปกวาที่ สกอ. กําหนด โดยที่ขอใหใช
TQF ของ สกอ. เปน Framework เทานั้น เพียงแตไมประยุกตหรือไมใชในรายละเอียด ในสวนนี้ตอเนื่องไปถึง
TQF ในระดับใหญโดยรวม เห็นวา ตัว TQF ไมใชประเด็นสําคัญ หากเห็นวา ตัว Contents ของหลักสูตรมี
ความสําคัญมีประโยชน การอนุมัติก็นาจะทําได เพราะอยูที่อํานาจของสภามหาวิทยาลัยอยูแลว แตขอสังเกตใน
มคอ. ก็เปนสวนหนึ่งที่ตองมาหารือในรายละเอียดวา ในระยะยาวหากจะกลาวถึง TQF วา ทุกคณะตองทําสิ่งใด
ขอฝากวา ที่ประชุม ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรในเรื่อง TQF เพื่อใหมีผลตอมหาวิทยาลัย
ในระยะยาว คลายกับที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยประชุมหารือกันและเสนอแนวทางของตัวเอง
ประธานกลาววา เมื่อฟงแลวยังไมชัดเจน ฝายวิชาการแจงวา ตองทําตาม หากไมทาํ สกอ. จะ
ไมอนุมัติ โดยขอเท็จจริงแลวอํานาจอนุมัติ สกอ. ไมมี แตการรับรอง สกอ. ก็จะไมรับรอง
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา TQF คือ กระบวนการที่ทําใหเห็นชัดเจนวา ประกัน
คุณภาพหลักสูตรอยางไร หลักการมีเพียงเทานั้น แตอาจจะไปยึดติดกับรายละเอียดและการใชคําบางคําซึ่งไม
คอยเขาใจ ไปเห็นตัวอยางของบางสาขาซึ่งทํารายละเอียดมาก และรูสึกวา ทําใหเพิ่ม Paperwork แตหากมีการ
ประกันคุณภาพที่ดีอยูแ ลว TQF ไมใชตัวปญหา ตั้งแตการทําหลักสูตร การทํารายวิชา การประเมินรายวิชา เปน
กระบวนการทีอ่ ยูในระบบประกันคุณภาพแลวทั้งสิ้น แตอาจจะไปติดในบางเรื่อง หากสอบถามวา ไมทําได
หรือไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งแตป 2552 วา จําเปนตองทํา สกอ. โดย นายแพทย
วิจารณ พานิช ประธาน กกอ. ไดประกาศแนวทางออกมาแลววา ตองทํา เพียงแตในรายละเอียดไมไดแจงวา ตอง
ทําเหมือนกัน สามารถกําหนดรายละเอียดเองได เพียงแตตองตอบคําถามใหไดวา เหตุใดตองมีหลักสูตรนี้ มี
ประโยชนอยางไร จะประกันคุณภาพหลักสูตรและประกันคุณภาพการเรียนการสอนอยางไร และมีกลไกในการ
พัฒนาหลักสูตรอยางไร โดยแจงใหทาง สกอ. ทราบ และตามที่ประธานสภาอาจารยกลาววา กลไกของ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ สกอ. ไมมีทางที่จะมีกําลังคนมาตรวจสอบระดับรายวิชาวา มธ. สอนอยางไร เพียงแต
ตองตอบคําถามใหไดวา มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรภายในที่เขมแข็งหรือไม มีการทบทวนตามที่ควรจะ
ทบทวนหรือไม เปนเรื่องภายในของมหาวิทยาลัย และเชือ่ วา ตอไปจะเปนกระบวนการเมื่อมีการตรวจประกัน
คุณภาพประจําปตองมาพิจารณาในระดับหลักสูตรเหลานี้ดวย และเปนกลไกที่ตองเริ่มทําทุกหลักสูตรตั้งแตป
2555 แตไมตองการใหกลัววา จะมาทําสิ่งทีเ่ ปนภาวะคุกคาม เพราะ มคอ. ไมใชภาวะคุกคามเพียงแตยังไมคุนกับ
ระบบประกันคุณภาพมากพอที่จะรูสึกดีกบั มคอ. แตหากคอย ๆ ทําความเขาใจก็จะเขาใจเอง เห็นดวยวา ใน
มหาวิทยาลัยจําเปนตองหารือกันในเรื่อง มคอ.
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มานุษยวิทยาทีเ่ สนอเขามา เขาใจวา หลักสูตรนี้รองรับระดับปริญญาตรีที่มีอยูแลว เรื่องของการวิจยั ทางสังคม
และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรหนึ่งป เห็นวา นาจะทําในเรื่องของการตอยอดไวดวยวา จาก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและเรียนตออีกจํานวนหนวยกิตเทาใดจึงจะไดปริญญาโทดวย เห็นวา คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยานาจะนําไปพิจารณา สวนเรื่องการบริหารจัดการเขียนไววา เปนโครงการปกติ แตจะใชเวลา
นอกเวลาราชการ คือ ชวงเย็น 17.00 - 20.00 น. วันเสาร – อาทิตย ก็เปนนอกเวลาราชการเหมือนกัน คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาจะบริหารจัดการอยางไร ในหลักสูตรเขียนไววา จะใชพื้นที่ของอาคารคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ชั้น 4 ครึ่งหนึ่งทางฝงตะวันตก ซึ่งกําลังจะขอใชจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เชนเดียวกัน หากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะขอใช คงจะมีปญหาเรื่องอาคารสถานที่ อาจจะตองหารือ
กัน สวนเรื่องหองสมุดที่เขียนวา หองสมุดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีการยุบเลิกไปเมื่อสองปที่แลว
และเขาไปอยูในหอสมุดกลาง หองสมุดของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
นั้นไมมแี ลวในปจจุบัน
8. ประธานสภาขาราชการกลาววา ตองการที่จะสนับสนุนหลักสูตรนี้มาก เพราะผูที่จบ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรุนเดียวกับตนเอง ซึ่งเปนผลผลิตของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารออยูวา จะมีการ
ตอยอดไดเมื่อใด เมื่อหลักสูตรนี้เปดก็มาเรียน 36 หนวยกิต ในแผน ก 1 สามารถเรียนไดทันทีจนกระทั่งจบ
ปริญญาโท ผูที่ตองการจะเรียนทางดานวิจยั และจบปริญญาโทจากคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมาแลว และมา
เรียนตอทางดานวิจยั เพราะจะไดความรูทางดานการวิจัยสําหรับใชทํางานหรือใชทํางานพิเศษก็ได เพราะเปน
ประโยชนจริง และ มธ. จะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ผูใดตองการจะเรียนอาจจะใหทุนเพิ่มอีกก็ไดเพราะเปนการวิจยั
ทางสังคม เรื่องทางเทคนิคตาง ๆ เห็นวา สามารถแกได หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่จะไดประโยชนมากกวา
ประธานกลาววา สําหรับขอสังเกตเรื่องการประกันคุณภาพ ขอฝากผูร ักษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปพิจารณาวา จะทําอยางไรให
หลักประกันคุณภาพในหลักสูตรนี้ดีที่สุด สวนเรื่อง TQF มีผูเสนอใหหารือกัน ขอใหผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชการไดนําบรรจุในวาระการประชุม และนํามาอภิปรายในที่ประชุม ก.บ.ม.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยใหฝายวิชาการ
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานําขอสังเกตของที่ประชุมไปหารือและปรับแก และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการ
แตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
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ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2533 ไปแลวนัน้ เนื่องจากขอบังคับดังกลาวไดมีการประกาศใชมาเปนเวลานาน
เห็นควรที่จะไดพิจารณาปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันที่
มหาวิทยาลัยพยายามสงเสริมใหมีการผลิตผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเปนการใหเกียรติและ
ยกยองคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยทีเ่ กษียณอายุราชการและมีผลงานทางวิชาการดีเดน จึงขอเสนอแกไข
ขอบังคับดังกลาวในขอ 3 จากเดิม โดยเพิม่ เติมขอความในวรรคสุดทาย ดังนี้
“ขอ 3 ผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนศาสตราจารยพิเศษ ตองเปนหรือเคยเปนอาจารย
พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดทําการสอนในฐานะอาจารยพิเศษในระดับมหาวิทยาลัยมาแลวไมต่ํา
กวา 5 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมต่ํากวา 10 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทา และ
ไมต่ํากวา 15 ป สําหรับผูไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
การนับระยะเวลาตามวรรคแรก ใหนับเฉพาะปการศึกษาที่มีการสอนครบถวนตามหลักสูตรใน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
สําหรับผูที่เคยปฏิบัติงานเปนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจนําระยะเวลา
ปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาวมาคํานวณรวมกับระยะเวลาในระหวางที่เปนอาจารยพิเศษได แตทงั้ นี้ตองเปน
อาจารยพิเศษติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหาป”
ในสวนเรื่องระยะเวลา 5 ป ตามวรรคสาม เห็นวาเปนระยะเวลาที่นานเกินไป จะขอเสนอใหลด
ระยะเวลาเหลือ 3 ป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ตามทีเ่ สนอมาตองไมนอยกวา 5 ป เทากับอาจารยที่เปน
ผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือเคยรับราชการและไดปริญญาเอก เทากับตองใชเวลาอีก 5 ป ซึ่งไดคิด
ตอไปวา ตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ อาจารยพิเศษจะรวมอยูใ นกรณีนี้ดว ยหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนใี้ ชระเบียบตางฉบับกัน ขอรับไปพิจารณาในเรื่องของ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ ใหมีความสอดคลองกันไป เพราะในขณะทีค่ ิด จะคิดถึงแต
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษเทานั้น ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และรองศาสตราจารยพิเศษ เพิ่งผานระเบียบในที่
ประชุม ก.บ.ม. ไปไมนาน และขอฝากคณบดีทั้งหลายวา ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมไดเปดชอง แต มธ. ออกระเบียบของ มธ. เองเพื่อใหขอได เทาที่
ทราบจนถึงขณะนี้ยังไมมีคณะใดขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษ ตองการให
พิจารณาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หมายความวา อาจารยพิเศษที่มาสอนและมีระยะเวลาถึงแลว บางทานอาจจะ
ไมตอ งการเปนศาสตราจารยพิเศษ เปนผูช วยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ ก็เพียงพอแลว

- 41 2. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา หากมีการแกไขไปแลวสามารถบังคับใชไดทันทีหรือไม หรือ
ใชเฉพาะกับผูที่เพิ่งเกษียณไป
ประธานกลาววา นาจะมีผลทันที
3. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา เห็นดวยที่จะมีการตั้งใหมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ แตในกรณีการตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษและ
รองศาสตราจารยพิเศษ ตองอางอิงกับผลงานทางวิชาการหรือไม อีกกรณีหนึ่งคือ เรื่องของการตั้งศาสตราจารย
พิเศษ หากไดแลวและเปนบุคคลที่จางอยู หรือใหเงินเดือนอยู ตองการทราบวา จะมีเงินประจําตําแหนงตามมา
ดวยหรือไม และอีกกรณีหนึง่ คือ ไมวาจะเปนตําแหนงผูช วยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ หรือ
ศาสตราจารยพิเศษ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ จะเปนการใชผลงานทางวิชาการเทียบเคียงกับการขอโดยวิธี
ปกติหรือไม เพราะหากเกีย่ วของในแงท่เี ปนผูที่มหาวิทยาลัยจาง สมมติหากไดตําแหนงแลวนําไปอางอิงวา เปน
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษจาก มธ. ในตางประเทศหรือสถาบัน
ตาง ๆ ก็ตาม หากไปเทียบเคียงในภายหลัง เกณฑจะเทากับเกณฑปกติที่ไดหรือไม
ประธานกลาววา ในเชิงเนือ้ หาการไดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ ใชเกณฑเดียวกับ ผูชวยศาสตราจารย รองผูชวยศาสตราจารย หรือศาสตราจารย
ปกติ แตขอแจงเปนขอมูลวา ในทางปฏิบัติเขาใจวา การพิจารณาจะออนลงมา แตเกณฑเทากัน ประเด็นที่สองใน
การไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ ไมเกี่ยวกับเงินประจํา
ตําแหนง บุคคลเหลานี้ไมไดเงินประจําตําแหนง ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ เปนตําแหนงที่ใหเพื่อเปนเกียรติเทานั้น เฉพาะกรณีที่เปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย ภายในเทานั้นที่มีเงินประจําตําแหนง
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เรื่องศาสตราจารยพิเศษที่เพิ่มเขาไป
วรรคหนึ่งวา กรณีผูที่เคยเปนอาจารยประจําบุคคลนั้น ณ วันที่เกษียณอายุราชการหรือวันที่จา งอีกสามปตองเปน
รองศาสตราจารยหรือไม
ประธานกลาววา ไมจําเปน เปนไปตามเกณฑทวั่ ไป หมายความวา หากเปนอาจารยธรรมดา
จะใชเวลาสามปขอตําแหนงศาสตราจารยก็ได แตตองมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑของศาสตราจารยพิเศษที่
กําหนดไว มหาวิทยาลัยคงจะพิจารณาเปนรายบุคคลไป
5. ประธานสภาอาจารยกลาววา ประเด็นเรือ่ งระยะเวลาโดยเนื้อหาเห็นดวยในการที่จะพิจารณา
ลดลง กรณีของผูที่เกษียณอายุราชการกวาจะรอใหถึง 5 ป บางคนอาจมีปญหาเรื่องสุขภาพกวาจะรอใหครบ 5 ป
คงเปนเรื่องที่ลําบาก ในแงของผลงานทางวิชาการที่มีอยูแ ละควรจะไดตําแหนงมานานแลว แตอาจจะไมไดขอ
ตําแหนง เชน อาจารย ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ หากสอบถามวา ควรไดตาํ แหนงศาสตราจารยพิเศษหรือไมนั้นใน
ความเห็นของตนเองสมควรอยางยิ่ง แตวิธกี ารที่จะรับรองผูที่จะไดตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ตามที่อธิการบดี
ไดกลาววา จะยึดตามเกณฑของวิธีการปกติตางกัน เพียงแตวิธีการกลั่นกรองซึ่งผูที่จะมาทําการกลั่นกรองนั้นมี

- 42 ความสําคัญ ควรจะมีการพิจารณาเพิ่มเติม ที่ผานมาสวนใหญจะใหระดับคณะทําการกลั่นกรอง แตหากเปนไป
ไดโดยการทําใหกระบวนการกลั่นกรองเขมขนขึ้น แตอาจจะไมถึงขนาดเทากับวิธีปกติ เพราะวิธีปกติตองมี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 10 คน ซึ่งมีประธานมาจากผูทรงคุณวุฒแิ ละกรรมการที่เหลือจะมา
จากบุคคลภายนอก กรณีนี้ไมตองถึงขนาดนั้นเพียงแตควรใหมีกรรมการจากสวนกลางหนึ่งชุด เพื่อมาพิจารณา
ในเรื่องมาตรฐานของวิธีการในการไดมาใหสอดคลองกับวิธกี ารปกติ โดยที่มีกรรมการกลางขึ้นมาชุดหนึ่ง แต
ละคณะควรจะมีกรรมการของแตละคณะพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนมากอนและนําเสนอเปนความเห็นกอนได
คิดวา อาจจะมีการปรับปรุงกระบวนการใหมีความเขมขนขึ้นและมีความศักดิ์สิทธิมากขึ้น แตเห็นดวยกับเรื่อง
ระยะเวลาที่จะใหลดลงมา เห็นวา ไมจําเปนตองถึง 3 ป หากเกษียณอายุราชการแลว แตบุคคลนั้นมีความสามารถ
ที่สมควรได ไมจําเปนตองใหเจาตัวขอ บุคคลใดก็ตามที่เห็นวา ควรได สามารถยื่นเสนอขอแทนไดในกรณีที่
เกษียณอายุราชการ เพียงแตขอใหผลงานถึงเกณฑที่เปนมาตรฐาน แตกระบวนการอาจจะไมตองเปน
กระบวนการเดียวกับวิธีปกติ ซึ่งจะมีเกณฑที่ละเอียดมาก เชน ตําราหนึ่งเลมตองมีสัดสวนเทาใด โดยขอเท็จจริง
แลวเรื่องนี้ไมตองทําเชนนั้น เพียงแตพิจารณาตัวทีเ่ ปนผลงาน พิจารณาตัวที่เปน Contribution เปนหลัก และ
อาจจะใหบุคคลใดเสนอก็ได ไมจําเปนตองเปนตัวเอง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแกไขขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้ง
ศาสตราจารยพิเศษ โดยใหปรับระยะเวลาในวรรคสามจาก 5 ป เปน 3 ป และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

5.2 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการแกลูกจางชั่วคราว งบคลัง ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ (ชาวตางประเทศ)
ประธานแถลงวา คณะสาธารณสุขศาสตรไดขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการ ใหแก Asst. Rrof. Dr. Marc Van dre Putten ซึ่งเปนลูกจางชั่วคราวงบคลัง ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 3
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการที่ปรึกษาปญหากฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นวา ลูกจางชัว่ คราว งบ
คลัง ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ มิไดเปนคณาจารยประจําตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
พ.ศ. 2531 จึงมิอาจแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําใหได ประกอบกับการเปนลูกจางชั่วคราว
งบคลัง เปนตําแหนงทีไ่ ดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย และมีภาระหนาที่ประจําที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
มิใชเปนการเชิญมาสอนในฐานะพิเศษ กรณีจึงมิใชอาจารยพิเศษ ตามมาตรา 43 จึงมิอาจแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยพิเศษใหไดดว ยเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ไดเสนอแนวทางตออธิการบดีวา หากมหาวิทยาลัยมี
นโยบายทีจ่ ะมีการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการของอาจารยพิเศษใหกับลูกจางชาวตางประเทศที่ทําหนาที่สอน ก็
อาจทําไดโดยการแกไขระเบียบและขอบังคับใหมีความหมายครอบคลุมถึงลูกจางชั่วคราวดังกรณีตามขอหารือนี้
ดวย อธิการบดีพิจารณาแลวเห็นพองดวยกับแนวทางดังกลาว จึงไดสั่งการใหทําการศึกษาและจัดทําราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้งผูชว ยศาสตราจารยพิเศษแหง

- 43 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและรองศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
สาระสําคัญของรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและรองศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ....ซึ่งจะแกไขขอ 3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและรองศาสตรพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2552
โดยเพิ่มนิยามคําวา อาจารยพิเศษ ใหหมายถึง บุคคลที่มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยเชิญเปน
อาจารยพิเศษ และใหหมายความรวมถึงลูกจางชาวตางประเทศที่มีหนาที่สอนดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา กรณีนจี้ ากการที่ไดพจิ ารณาหมายรวมถึงลูกจางชาว
ตางประเทศดวยใชหรือไม ซึ่งคงจะเหมือนกับตําแหนงศาสตราจารยพิเศษที่เพิ่งไดพิจารณาไป คือ ไมผูกพันกับ
เงินคาตําแหนงทางวิชาการ
ประธานกลาววา ตําแหนงที่แตงตั้งเปนพิเศษตาง ๆ จะไมมีเงินประจําตําแหนง
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา วาระที่ 5.1 และ 5.2 ในวาระ 5.1 เปนเรื่องการ
แตงตั้งศาสตราจารยพิเศษตั้งแตป 2533 และมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษและ
รองศาสตราจารยพิเศษในป 2552 ไมทราบวา เหตุใดจึงไมนําระเบียบสองฉบับนี้มารวมใหเปนฉบับเดียวกัน
ประธานกลาววา ขอรับไปพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง เดิมตําแหนงศาสตราจารยพิเศษเปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษในขณะที่เขียนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นคง
เห็นวา หากใหตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษคงไมสมศักดิ์ศรี นาจะมีเฉพาะ
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษเทานั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไมเขียนตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษไว แตเห็นวา ควรจะมีไดเพราะบุคคลบางคนทํางานใน มธ. มานาน
อาจจะไมถึงขนาดเปนศาสตราจารยพิเศษ ก็เปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ ขอรับไป
พิจารณาโดยมอบหมายใหฝายกฎหมายไปพิจารณาวา จะรวมกันไดหรือไม
3. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา ลูกจางชั่วคราว งบคลัง ตําแหนงผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศจะไดตําแหนงสูงสุดคือ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษใชหรือไม
ประธานกลาววา ขอรับไปพิจารณา หากไปถึงศาสตราจารยพิเศษได จะพิจารณาใหทั้งหมด
4. ประธานสภาอาจารยกลาววา พิจารณาจากวาระไมคอยชัดเจนวา จะเสนอใหสามารถที่จะขอ
ตําแหนงทางวิชาการที่เปนประเภทพิเศษหรือเปนประเภทปกติ เหมือนกับประเภทปกติลูกจางประเภทตาง ๆ ไม
สามารถที่จะขอได ซึ่งไมแนใจวา เปนอยางไร

- 44 ประธานกลาววา เขาใจวา เปนตําแหนงพิเศษ ไมใชตําแหนงประจํา สวนใหญจะเปนผูที่จาง
มาในลักษณะพิเศษ แตประเภทประจํา เชน Asst.Rrof.Dr.Marc Van der Putten ของคณะสาธารณสุขศาสตร
เขาใจวา ประจําอยูที่คณะ แตเปนลูกจาง โดยขอเท็จจริงแลวหากใหประจําคงลําบาก กรณีที่ใหไดคือ ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษ ซึ่งเปนของ มธ. อยูแลว จึงกําหนดเชนนั้น แตก็สอดคลองกับที่
คณบดีคณะสหเวชศาสตรสอบถามคือ ใหไดถึงตําแหนงศาสตราจารยหรือไมนั้น จะไปตรวจสอบให
5. ประธานสภาอาจารยกลาววา ผูที่เปนอาจารยลูกจางชัว่ คราว ประเภทงบคลัง หรือลูกจาง
ชั่วคราว ถึงแมจะไมเปนชาวตางประเทศ เขาขายเดียวกันหรือไม บางครั้งอาจจะไมชดั เจน เพราะวงเล็บวา
ชาวตางประเทศ แตปญหาคือ สิทธิของผูที่เปนอาจารยที่เปนลูกจางชั่วคราว คําถามคือ มีสิทธิขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ดวยวิธีปกติไดหรือไม
ประธานกลาววา ไมได หากประธานสภาอาจารยเสนอใหรวมถึงอาจารยพิเศษที่เปนคนไทย
ไมใชชาวตางชาติจะขอรับไปพิจารณา
6. ประธานสภาอาจารยกลาววา ไมใชอาจารยพิเศษ เปนเหมือนอาจารยประจํา แตเปนงบ
หนวยงาน เนือ่ งจากผูที่เปนอาจารยประจําปจจุบันมีที่มาของงบในการจางมาทํางาน
ประธานกลาววา กรณีนนั้ ไดอยูแ ลว
7. ประธานสภาอาจารยกลาววา จากการไดฟงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเสนอ ซึ่งเห็น
ดวยในประเด็น เรื่องของระเบียบ ขณะนี้ระเบียบวาดวยการไดมาซึ่งตําแหนงวิชาการแบบปกติกับประเภท
ศาสตราจารยพิเศษแยกกันอยูคนละฉบับ เห็นวา นาจะรวมกัน คือ ใหเปนฉบับเดียวกันในเรื่องของการขอ
ตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด จะไดมีความสอดคลองตอเนื่องกันและใชถอ ยคําที่รวมกันไดในบางเรื่อง
ประธานกลาววา จะขอรับไปพิจารณา
8. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา เมื่อรับฟงแลวไมเขาใจวา ประธานสภา
อาจารยตองการมาตรฐานเดียวหรือสองมาตรฐาน ซึ่งสับสน เพราะกลาววา ควรจะอยูบนกระดานเดียวกันหรือ
คนละกระดาน ขอเสนอวา ผูชวยศาสตราจารยพิเศษหรือรองศาสตราจารยพิเศษ โดยเฉพาะทีเ่ ปนคนไทยนัน้ ได
ชวยสอน แตอาชีพนั้นไมใชนักวิชาการ เพราะฉะนัน้ การใชเกณฑเดียวกัน เชน อาจารยคณะแพทยศาสตรที่อยู
ตามศูนย จะให Require วา ตองทํางานวิชาการเหมือนกับอาจารยคณะแพทยศาสตรที่เปนอาจารยประจํา เห็นวา
ไมเปนการสงเสริม เพราะที่มีขอนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหเกียรติและขอบคุณ
ประธานกลาววา ไมมีรางระเบียบเรื่องตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษ แตเขาใจวา เมื่อมีเรื่องเขามาเคยอธิบายประเด็นนี้ไปวา บุคคลเหลานี้บางครั้งไมมีเวลามาเขียนตํารา
เพราะเปนอาจารยพิเศษ เชน เปนปลัดกระทรวงแลวเขามาสอนหนังสือ 20 ป เปนตน เขาใจวาระเบียบนั้นเปด
ชองอยู จะขอรับไปพิจารณาให
9. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกลาววา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมืองมีตําแหนงอาจารยประจําตําแหนงหนึ่งที่เปนอาจารยประจํารายวิชา เปนอาจารยประจํามีภาระงาน

- 45 สอนมีภาระงานวิชาการ แตไมไดปฏิบัติงานครบ 5 วัน หากอาจารยกลุม นี้จะขอตําแหนงทางวิชาการ ไมแนใจวา
จะขอในเงื่อนไขอาจารยประจําปกติไดหรือไม อีกกรณีหนึ่งคือ เวลาในการขอและการนับระยะเวลาปฏิบัติการ
จะนับแบบใด จะนับตามปทปี่ ฏิบัติการเหมือนเชนอาจารยพิเศษนับรวมเปนปหรือไม หรือนับตามภาระงานที่เขา
สอนจริงที่ไมครบ 5 วัน
ประธานกลาววา จะขอรับไปพิจารณาโดยมอบหมายใหผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณา
10. ประธานสภาอาจารยกลาววา พยายามเนนวา อาจารยประจําที่เปนงบพิเศษ งบคลัง ที่
แตกตางจากงบอื่น คือ เปนมาตรฐานเดียวกัน จะหมายถึงอาจารยประจําประเภทนั้น ซึ่งมีอยูแนนอน ไมใช
อาจารยพิเศษ เพราะฉะนัน้ กลุมที่เปนอาจารยประจํา แตที่มาของเงินในการจางถึงแมจะแตกตางกัน ก็ควรที่จะใช
มาตรฐานเดียวกัน ประเด็นทีส่ องที่เสนอใหนําขอบังคับมารวมกัน ไมไดหมายความวา รวมกันแบบเนื้อเดียวกัน
เพียงแตใหอยูใ นฉบับเดียวกัน แตแยกหมวดใหชดั เจนและใหอยูในฉบับที่วาดวยการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ และแยกหมวดไปวา เปนประเภทเกี่ยวของกับเรือ่ งใดบาง เพราะฉะนัน้ ขอแจงใหทราบวา ไมไดมีหลาย
มาตรฐาน เพียงแตตองการใหมีความชัดเจนรวมกัน
11. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ผูชวยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพิเศษ
คณะแพทยศาสตรเคยมีการขอไปแลว ตั้งแตสมัยศาสตราจารย นายแพทย อารี วัลยะเสวี และเพิ่งจะออกมา ก็มี
อาจารยที่ชวยสอนอยูตามโรงพยาบาลใหญ ๆ ที่นักศึกษาไปฝกงานอยู มีการทําเรื่องขอมาแลวและมีผลตองไป
ประเมินการสอน มีจํานวนวิชาและมีผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประธานกลาววา ขอฝากคณบดีคณะแพทยศาสตร รวมทั้งคณบดีคณะอื่น ๆ ชวยพิจารณาให
บุคคลเหลานี้ดว ย เพราะมีระเบียบผูชวยศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยพเิ ศษแลว แตยังไมมีผูมารับ
ตําแหนง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติ
และการแตงตัง้ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและรองศาสตราจารยพิเศษแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพตาง ๆ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 11 กันยายน – 8 ตุลาคม 2553 จํานวน 192 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
37%
2. ขาวการศึกษา
17%
3. บทความ/สกูปขาว
7%
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15%
5. ขาวรับสมัครงาน
4%
6. ขาวการเมือง
18%
7. ขาวกีฬา
2%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ขอ 5 วรรคทาย กําหนดใหสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยรายงานฐานะการ
ลงทุนตอสภามหาวิทยาลัยทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกองคลังไดเวียนแจงใหหนวยงานรายงานทุกสิ้นเดือน
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน และใหสงรายงานดังกลาวมายังงานการเงิน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไปนั้น งานการเงิน กองคลัง ไดรวบรวมรายละเอียดเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยและหนวยงานในมหาวิทยาลัย
(คณะ/สํานัก/สถาบัน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ไดจํานวน 41 หนวยงาน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายจายจาก
รายไดพิเศษ ประจําป พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 4
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายการคลังไดจัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2553 (งบแผนดิน) และงบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ยอดการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา

- 47 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติ
เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได
จัดแบงหนวยงานเปน 3 กลุม ไดแก กลุมหนวยงานที่จดั การเรียนการสอน กลุมหนวยงานที่มุงเนนดานการวิจัย
และกลุมหนวยงานที่มุงเนนดานการบริการ เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจหลักของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติราชการ 6 สวน และมีคาน้ําหนักรวมรอยละ 100 นั้น สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยยังคงใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. เชนเดียวกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ฝายวางแผนและการคลังไดสื่อสารทําความเขาใจและตกลงรวมกันกับหนวยงานในเรื่องนี้
เรียบรอยแลว จึงไดจดั ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและเอกสารประกอบการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเพื่อการลงนามคํารับรองดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ฯ ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 โดยมีคะแนนประเมินตนเอง เทากับ
3.0768 จากตัวชี้วัดจํานวน 33 ตัวชี้วดั (รวมตัวชี้วดั ยอย) คาน้ําหนักรวมรอยละ 100 และมีผลการปฏิบัติราชการ
9 ตัวชี้วดั คาน้าํ หนักรวมรอยละ 34 ที่ตองประเมินตนเองที่ 1 คะแนนไวกอน เนื่องจากตองใชผลประเมินจาก
หนวยงานภายนอก จํานวน 6 ตัวชี้วดั ที่เหลือ 3 ตัวชี้วดั เปนตัวชีว้ ัดที่ระยะเวลาการดําเนินงานยังไมสิ้นสุด
ทั้งนี้ กรอบการประเมินผลประกอบดวย 4 มิติ แตละมิติประกอบดวยตัวชี้วัดที่มีคาน้ําหนัก
แตกตางกันซึ่งผลรวมของคาน้ําหนักของทุกตัวชีว้ ัด คือ 100% และกําหนดการวัดผลเปน 5 ระดับ คือ 1,2,3,4,
และ 5 คะแนน ผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนดังนี้
กรอบการประเมิน
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน
ภาพรวม

น้ําหนักรวม
45
15
10
30
100

ป 2553 (ประเมินตนเอง)
คาคะแนน
น้ําหนักที่ประเมิน
1 ไวกอน
2.9333
18
2.3333
10
2.8929
1
3.7250
5
3.0768
34

- 48 โดยคะแนนการประเมินตนเอง แยกเปน 4 กลุม ไดแก
คะแนนประเมินตนเอง
จํานวนตัวชีว้ ัด
น้ําหนักรวมรอยละ
1. 5 คะแนน
10
32.5
2. 3.01 – 4.99 คะแนน
9
25
3. ต่ํากวา 3 คะแนน
5
8.5
4. ใส 1 คะแนนไวกอน
9
34
ทั้งนี้ หากนับรวมอีก 9 ตัวชี้วดั คาน้ําหนักรวมรอยละ 34 ที่ยังไมทราบผลประเมิน สามารถ
ประมาณผลได ดังนี้
- หากทั้ง 9 ตัวชี้วัด ได 3.5 คะแนน มธ. จะไดคะแนนรวม 3.9268
- หากทั้ง 9 ตัวชี้วัด ได 3.75 คะแนน มธ. จะไดคะแนนรวม 4.0118
- หากทั้ง 9 ตัวชี้วัด ได 4 คะแนน มธ. จะไดคะแนนรวม 4.0968
- หากทั้ง 9 ตัวชี้วัด ได 4.25 คะแนน มธ. จะไดคะแนนรวม 4.1818
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนด้ี ขี ึ้นกวาเดิมหรือแยลงกวาเดิม
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา ขึ้นอยูกบั อีก
9 ตัวชี้วดั วา จะไดคะแนนเทาใด ซึ่งหากเปนคะแนนที่ประเมินวา นาจะเปนไปไดมากที่สุดคือ 4.25 คะแนน ทั้ง
9 ตัวชี้วดั จะไดคะแนนอยูที่ 4.18 ก็จะดีขึ้น
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ตัวชีว้ ัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน ขณะนีย้ ังไมมขี อมูลเพราะยังไมถึงชวงเวลาที่จะทราบขอมูลจากกระทรวงพลังงาน
ใชหรือไม เพราะตัวนี้เปนตัวที่มหาวิทยาลัยทําไดดีในปทแี่ ลว และเรื่องระดับคุณภาพการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา ไมแนใจวา เหตุใดจึงเปน 1 คะแนน ตัวนี้
เขาในวา ป 2552 เปนตัวที่ทาํ ไดดี
ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา ตัวชี้วดั ที่ 11 นั้น
เทาที่ไดรับทราบรายงานไดคะแนนคอนขางดี อาจจะอยูท ี่ 5 คะแนน แตผลยังไมออกมาเปนที่สิ้นสุด เพราะตอง
ใหหนวยงานภายนอกสงคะแนนให สวนตัวชี้วดั ที่ 12.1 ระดับคุณภาพจะอยูที่ทาง สกอ. สงคะแนนมาให

มติที่ประชุม
U

ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง พิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

- 49 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผูเสนอขอ
จะตองดําเนินการเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการจัดทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขอ 5.2.4 และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2552 ขอ 20 นั้น
เนื่องจากในการพิจารณาตําแหนงและผลงานทางวิชาการนั้น ผูเสนอขอบางทานมิไดปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาว เชน มีการนําภาพถาย รูปภาพ แผนภาพ ตารางขอมูล ฯลฯ ของผูอื่นมาใสไวในผลงาน
ของตน โดยมิไดอางอิงถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล มีการนําผลงานในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ และมีการไมอางอิงถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาตําแหนงและผลงานทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จึงไดนําเรื่องนี้หารือในทีป่ ระชุมหลายครั้ง โดยมีการประชุมครั้ง
สุดทาย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 มีความเห็นวา ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ผูจัดทําผลงานจะตอง
คํานึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ตองปฏิบัติตามหลักสากลที่ทราบโดยทั่วกันดวย และ
เพื่อใหคณาจารยไดตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงเห็นควรใหจัดทําเปนประกาศย้าํ และแจงใหคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยรับทราบและถือปฏิบัติดวย ซึง่ ฝายวิชาการไดจัดทํารางประกาศดังกลาวเสนอมาดวยแลว ประกาศ
ฉบับนี้จะใหมผี ลใชบังคับกับผูที่จะเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ประกาศนี้เปนประกาศที่ทําใหเกิดความชัดเจนขึน้ ในการที่
จะไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอาจารยที่จะขอตําแหนงทางวิชาการสามารถที่จะนําไปใชได คณะแพทยศาสตรมีปญหา
ในสวนของการทําผลงานทางวิชาการคือ อาจารยไดทําผลงานทางวิชาการและไดลงพิมพแลว รวมทั้งไดเผยแพร
ตามเกณฑที่จะตองใหผานเกณฑดังกลาว ปรากฏวา เกิดความไมชัดเจนในขณะที่สงผลงานไปแลว หากประกาศ
นี้เปนการประกาศและใชไปขางหนา นาจะเปนเรื่องที่เหมาะสมเพราะผูท ี่ทําผลงานวิชาการจะไดรับทราบใน
รายละเอียดทันทีวา จะทําอยางไรในการใชมาตรฐานทางดานจริยธรรมในผลงานวิชาการนั้น เปนความเห็นที่
ทางคณะแพทยศาสตรไดเสนอเรื่องมาแลว อีกประเด็นหนึ่งคือ ในเอกสารหนา 3 ขอ 5.2 การอางอิงภาพถาย
รูปภาพ ทั้งหลายวา จะตองระบุวานํามาจากที่ใด แหลงทีม่ าจากที่ใด มีประเด็นวา ในบางกรณีเปนเรื่องที่ทราบ
กันโดยทัว่ ไปแลว เชน สูตรตาง ๆ หรือสมการ หรือทางสายวิชาชีพจะเปนลักษณะเชน ระยะของการเปนมะเร็ง
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- 50 ซึ่งเปนเรื่องที่ทราบกันวา มีการใชโดยทัว่ ไปอยูแลว เพราะฉะนัน้ การระบุแหลงที่มาไมทราบวา จะทําใหติดขัด
ไปทุกกรณีหรือไม เพราะเมือ่ อางถึงก็จะตองมีแหลงที่มาทุกกรณี ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวเปนเรื่องทีท่ ราบกัน
โดยทั่วไป หรือประเด็นตรงนี้จะไปขึ้นอยูก ับ Reader ก็จะมีประเด็นขึ้นมาอีก แตสําหรับการประกาศหากใชไป
ขางหนาเรื่อย ๆ ก็จะเปนธรรม
ประธานกลาววา ในสมัยที่เปนนักเรียนไดเรียน E = MC₂ ไมตองอาง อัลเบิรต ไอนสไตน
นาจะถูกตอง แตขอ 5.2 กลาวถึงสมการ ไมทราบวา ผูเขียนหวังไวเทาใด นาจะเปนสมการใหม ๆ
2. ผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาววา ขอตอบคําถาม
คณบดีคณะแพทยศาสตร ตามหลักการสากลในการตีพมิ พลงในวารสารทางวิชาการ คือ หากมีการใชภาพถาย
หรือรูปภาพที่เขียนไวในขอ 5.2 โดยนําสวนนั้นเขามาใสในบทความของตัวเอง ตองมีการอางอิง หากเขมงวดไป
กวานัน้ ในการอางอิงถาเจาของผลงานยังไมอนุญาตก็ยงั ทําไมได เพราะยังมีลิขสิทธิ์ ในประกาศที่เสนอมานี้
เห็นวา คอนขางที่จะยังไมถึงหลักสากล หากจะใหตรงตามนั้นตองระบุวา ตองมีการขออนุญาตอยางเปนทางการ
เปนเรื่องใหญอีกเรื่องหนึ่งทีค่ งจะไปไมถึงขั้นนั้น กรณีทอี่ ธิการบดีกลาวถึง E = MC₂ เปนสูตรของอัลเบิรต
ไอนสไตน ที่ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งโดยหลักการก็ตองอางอิงดวยวา นํามาจาก อัลเบิรต ไอนสไตน หากจะให
ถูกตอง ประเด็นเรื่องสูตรสมการในทางสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตองใชมาก และหากใชสูตรของบุคคลใดก็
ตองอางอิง แมกระทั่งตนเองตีพิมพบทความในวารสารฉบับ ก. และวารสารฉบับ ก. เขียนไวชัดเจนวา มีการ
สงวนลิขสิทธิ์ หากจะนําสวนตาง ๆ ในขอ 5.2 ไปตีพิมพ ไปใชในฉบับ ข. ก็จะทําไมไดโดยเฉพาะรูปถาย หรือ
ภาพถาย หรือแผนภาพตาง ๆ ตองมีการดัดแปลงเล็กนอยเพราะมีการสงวนลิขสิทธิ์ กรณีนี้เปนอีกประเด็นหนึ่ง
แตเห็นวา มหาวิทยาลัยพยายามออกประกาศมาคอนขางจะครอบคลุมและสามารถที่จะปฏิบัติ และเอื้ออํานวยใน
การขอตําแหนงทางวิชาการได
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา มีขอสงสัยในกรณีสูตรสมการ แผนภาพยัง
พอเปลี่ยนแปลงไดสําหรับวิชาทางคณิตศาสตร แตสูตรมีเปนจํานวนมาก หากบุคคลใดเขียนก็ตองใชสูตรนี้และ
ไมสามารถที่จะไปอางอิงไดวา บุคคลใดเปนผูคิดสูตรนี้มาเพราะมีการใชมาตั้งแตอดีต หากเคยเรียนพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรจะเห็นวา สูตรที่กลาวถึงคงไมรวมสูตรเหลานี้ดวย นอกจากสิ่งที่สรางขึ้นมาใหมในปจจุบัน สูตรนัน้
ควรจะไมเกินกี่ปมาถึงปจจุบัน อาจจะไดโมเดลใหมขึ้นมาและเปนลิขสิทธิ์ของบุคคลใด เปนลักษณะนั้นมากกวา
เพราะหากกลาวถึงสูตรเพียงอยางเดียวนั้นไมได การทีจ่ ะไปอางอัลเบิรต ไอนสไตน หรือบุคคลที่คิดสูตรนั้น
หรือตองไปขอลิขสิทธิ์จากญาติวา จะตองใชสูตรนี้ซึ่งไมทราบวาอยูทใี่ ด เพราะฉะนัน้ เมื่อเขียนสูตรสมการ
ตารางขอมูลตาง ๆ ตารางขอมูลหาได เมื่อมีการเก็บขอมูลสามารถหาเองได เปนสิทธิของแตละบุคคล แตสมการ
และสูตร แผนภาพตนเองไดเปนกรรมการราชบัณฑิตเกี่ยวกับการอธิบายคําศัพทตาง ๆ ของคณิตศาสตร บางครั้ง
เขียนภาพเองไมได มีการเปดจาก Google แตเมื่อเปดไปแลว Google ไมไดแจงวา ภาพนี้มาจากทีใ่ ดเพราะบาง
ภาพจะเขียนไดยากมาก ซึ่งกรณีนี้ตองไปขอลิขสิทธิ์ และ Google ก็ไมไดแจงทีม่ าที่ไป หากไปอานหนังสือศัพท
คณิตศาสตรของราชบัณฑิตฯ รูปโดยมากจะเปนรูปจาก Encyclopedia คณิตศาสตร และอางอิงจาก

- 51 Encyclopedia วา นํามาจากหนังสือเลมนี้ แตอางชื่อบุคคลก็ไมได เพราะไมทราบเชนเดียวกันวา มาจากที่ใด ตรง
นี้ตองการความชัดเจนเพียงใด สูตรสมการและแผนภาพ หากทําตามของกระทรวงศึกษาธิการหรือของ สกอ. ทุก
อยางทางคณิตศาสตรจะใชไมไดทั้งหมด
4. ประธานสภาอาจารยกลาววา เนื่องจากอยูในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใชสูตร
สมการคอนขางมาก ก็ใหความสนใจเรื่องนีพ้ อสมควร กรณีของสมการหรือสูตรตาง ๆ แบงออกเปนหลักใหญ ๆ
ไดสองหลักกรณีที่หนึ่งคือ สูตรที่มีลักษณะเปนกฎธรรมชาติหรือเปนสูตรที่เปนที่รูจักกวางขวางทั่วไปอยูแลว
โดยที่หากแมจะไมไดอางอิงก็ทราบวาเปนกฎของบุคคลใด เชน อาจจะเขียนไววา ตามกฎของนิวตัน ขอที่สี่
ดังตอไปนีแ้ ละเขียนไววา เรือ่ งใดเปนเรื่องใด อีกกรณีหนึ่งคือ เปนสูตรที่เปนโมเดลเปนตัวแบบ ซึ่งมีการทําวิจยั
และมีการ Transfer มาเปนภาษาคณิตศาสตร เนื่องจากเปนลักษณะของสมการซึ่งมีการเรียบเรียงเปนรูปแบบ
เฉพาะในลักษณะของตัวแบบ กรณีนี้สําคัญ จะตองอางอิงวา นํามาจาก Paper ใด แตสมการที่เปนกฎธรรมชาติ
สวนใหญวิธีการที่อางตามบทความที่ไดอานโดยทัว่ ไป ก็ใชวิธีการอางวา เปนกฎของนิวตัน กฎใดก็ตามที่ผูรักษา
ราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั กลาว คือ อาจจะอางเปนชื่อแตไมตอ งแจงวา เปน
Paper มาจากปใด พ.ศ. ใด เพราะในอดีตคงไมมีการตีพิมพ อาจจะมีการเขียนออกมาเปนคูมือเทานัน้
เพราะฉะนั้นกรณีนี้ควรจะมีประโยคหนึ่ง โดยขอเสนอแนะวา ตอจากบรรทัดสุดทายที่เขียนวา หากนํามาจาก
แหลงขอมูลใดใหระบุไวใตภาพใหชัดเจนเชนเดียวกัน อาจจะเพิ่มเปนแนวทางวา เวนเสียแตเปนสูตรสมการที่
เปนกฎธรรมชาติหรือที่ไดรบั การยอมรับและอางอิงอยางกวางขวางแลวเทานั้น อาจจะเพิ่มประโยคบางอยางเขา
ไปในประกาศ เพื่อใหเปนขอยกเวนในกรณีที่เปนเรื่องสูตรและสมการดังกลาวโดยทีไ่ มตองไปอางอิง Paper
เพราะหากไปอางอิง Paper ก็ไมมีทางพบเพราะ Paper เหลานั้นก็นํามาจากพื้นฐานทีเ่ ปนอยูจากการเรียนหนังสือ
เพราะฉะนั้นไมมีการที่จะอางอิงในลักษณะเดียวกันไดในทุกเรื่อง
อีกประเด็นหนึ่งไดนกึ ถึงเรื่องของประกาศฉบับนี้ตามที่คณบดีคณะแพทยศาสตรไดกลาววา
ประกาศฉบับนี้เปนเรื่องดีทจ่ี ะทําใหเกิดความชัดเจนของผูที่จะทําหนาที่ในการกําหนด Information ลงใน
บทความหรืองานวิจยั และมีการอางอิงที่เหมาะสม หากประกาศเรื่องนี้ไปแลวตองมาตัดสินใจวา จะใชยอนหลัง
ไปยังผูที่ผานไปแลว เห็นวา ตามหลักกฎหมายไมควรยอนตองเดินหนาตอไป เห็นดวยกับคณบดีคณะ
แพทยศาสตร หากจะยอนจะยอนเทาใดยอนไปถึงบุคคลใด หากมีการยอนไปแมแตคนเดียว จะไปไกลมาก เห็น
วา เปนเรื่องทีต่ องพิจารณาใหดี นอกจากมองไปขางหลังแลวควรจะมองไปขางหนาดวยเพราะประเทศที่เจริญ
แลว เมื่อมีการกลาวถึงเรื่องนี้ จะ Concern ตั้งแตในมหาวิทยาลัย ตั้งแตนักศึกษาวา เมือ่ อาจารยไปสอนหนังสือ
หรือใหการบาน เมื่อตรวจการบานจะมีการเขียนไวเปน Subject guide ตั้งแตเขาเรียนวา การลอกเลียนแบบถือวา
เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยยอมรับไมได และถือวา ผิดกฎหมายดวย ในสวนของมหาวิทยาลัยไมเคยมีคําพูดลักษณะ
เชนนี้และเขียนไวตั้งแตวันแรกที่เขาไปพบนักศึกษา ใหนักศึกษาได Concern และไมมีคูมือใดหรือไมมีแนวทาง
ใดที่จะแจงกับนักศึกษาอยางจริงจังตั้งแตตน วา การเขียนเรียงความหรือบทความตาง ๆ แนวทางในการอางอิงที่
ถูกตองที่เปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือของสากลควรจะทําอยางไร หากเรื่องนี้ออกเปนประกาศแลว จะทํา
ใหไดผลในระยะยาวทีย่ ั่งยืน ควรที่จะกําหนดออกมาเปนนโยบายเพื่อใหฝายการนักศึกษาหรืออาจารยที่เปนคณะ
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จะตองกําหนดในการอางอิง แมกระทั่งการบานหรือรายงานตาง ๆ ตองฝกตั้งแตขณะนั้น เปนการแกปญหาที่
ถูกตองตั้งแตตน เหตุ
ประเด็นสุดทาย ในกรณีที่ประกาศนี้ประกาศใชแลวควรจะมีบทเฉพาะกาล ตามที่อธิการบดี
กลาวถึง มีอาจารยบางคณะทีอ่ าจจะมีเรื่องนี้อยูที่ Reader ซึ่งกําลังพิจารณา ในอดีต มธ. หรือทุกมหาวิทยาลัยจะ
รับเรื่องนี้มาพิจารณาเองทั้งหมด สกอ. ไดกําหนดไววา สามารถที่จะอุทธรณไดสองครั้ง ครั้งแรกเขาใจ
โดยทั่วไปวา จะกลับไปที่ Reader คนเดิม เพื่อใหพจิ ารณาเรื่องนี้ ซึ่ง Reader คนเดิมอาจจะพิจารณาเหมือนเดิม
หรือเปลี่ยนการพิจารณาก็ได แตหาก Reader พิจารณาเหมือนเดิมแลวเพื่อใหเปนประโยชนกับอาจารยที่อุทธรณ
ในการอุทธรณรอบสอง สกอ. มักจะเปลีย่ น Reader พิจารณาเพื่อถวงน้ําหนัก คือ เพือ่ ถวงความเห็นวา ในการ
อุทธรณรอบสอง Reader กลุมที่สองเห็นอยางไร หาก Reader กลุมที่สองเห็นเปนเชนเดิมก็จบเพราะเปนการ
ยืนยันที่ชัดเจน หาก Reader กลุมที่สองมีความเห็นแตกตางตองมาชั่งวา น้ําหนักเปนเทาใด หาก Reader กลุมที่
สองมีจํานวนมากกวา เชน 2:3 3:5 หรือ 4:5 จะมาพิจารณาวา เปนอยางไร ซึ่งเห็นวา นาจะเปนธรรมกับผูที่ถูก
พิจารณาดวย เพราะบางครั้งเปนเรื่องไมชัดเจนเปนเรื่องที่คลุมเครือ จึงเห็นวา นาจะเพิม่ เรื่องของการอุทธรณไป
ดวยวา เปดโอกาสใหมีการอุทธรณสองครั้งคลายกับกรณีเดิมที่ สกอ. เคยเปนผูดําเนินการมากอน ไมนาที่จะ
เสียหาย ในประกาศฉบับนี้เปดชองแลวก็นาที่จะใสเรื่องนีเ้ ขาไปดวย
5. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา เรื่องการอางอิงและรายการอางอิง การอางอิงปญหาคงจะ
นอย ที่เห็นวาเปนปญหามากที่สุดคือ เรื่องของการอางอิงแลวตองขออนุญาตหรือไม กรณีขอ 5.1 และ 5.2 สมมติ
เปนรูปภาพหรือแผนภาพ การขออนุญาตคงชัดเจน แตจะเปนปญหาในแงที่เปนแผนภาพหรือรูปภาพหากวา
นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตองขออนุญาตหรือไม หากไมตองขออนุญาตก็ไมมีปญหาใด สูตรสมการที่ทราบ
โดยทั่วไป หากสามารถอางตําราหรือ Textbook คงไมมีปญหาใด แตในเรื่องของตารางขอมูลกับการที่จะอางอิง
ในขอ 5.1 ที่ไปนําผลงานมา ในประสบการณของตนเองที่ไดเปน Reader ของตําราหรือเอกสารทางวิชาการ
หลายแหงของมหาวิทยาลัยอืน่ พบวามีการละเมิดจํานวนมาก บางครั้งจะนํามาโดยที่ไมมีแหลงที่มา หากแจงวา
มีแหลงที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่นเปนรูปภาพบางครั้งก็จะยอม เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองมีรายละเอียดตอไปวา
ยอมหรือไมยอม โดยเฉพาะเรื่องของขอมูล หากนึกถึงผูท ี่เขียน Review Paper อยูใน Journal จะเห็นไดวา ผูที่
เขียน Review นํารายการของบุคคลอื่นมาอางอิงจํานวนมากและสามารถที่จะใชไดโดยที่ไมถือวา เปนการละเมิด
จะทําอยางไร ตัวขีดคั่นระหวางการตองขออนุญาตและไมตองขออนุญาตเปนเรื่องที่ตอง Define ออกมา เพราะ
มิเชนนั้นอาจารยก็จะอางอิง และเห็นวา สามารถใชได เชน ตารางขอมูล หากเปน Review ก็จะนํามาลงโดยที่ตัว
Journal นํามาลงไดโดยที่ไมตองอนุญาต หากมี Reference เชนนี้ และจะทําเชนนี้ไดหรือไม ตรงจุดนี้ตองชัดเจน
ขณะนีต้ องยอมรับวา การเขียนตําราหรือหนังสือนั้นยากมาก หากพิจารณาในแงของการอางอิง สวนใหญตอง
อางอิงเพราะไมสามารถคิดเองได
ประธานกลาววา ที่ประชุมสวนใหญเห็นชอบกับประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมี
เนื้อหาคลายกับ สกอ. มีขอสังเกตเรื่องสูตรสมการที่รับทราบโดยทั่วไปและเรื่องของการตองขออนุญาตจาก

- 53 เจาของลิขสิทธิ์ซึ่งเปนเรื่องใหญ เห็นดวยกับคณบดีคณะสหเวชศาสตร ขอฝากใหผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณา แตโดยรวมเทาทีป่ ระกาศฉบับนี้เขียนขึน้ นั้นไมมีการกําหนดวา ตองไปขอ
อนุญาต อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายเล็กนอยคือ ขอ 3 การนําผลงานอันเปนลิขสิทธิ์ของผูอื่นมาไวในผลงาน
ทางวิชาการของตน ตองดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ขอสอบถามวา หากนํา
ผลงานของบุคคลอื่นมาเขียน นํารูปภาพของผูอื่นมาเขียนและหากอางอิงแลว ตองขออนุญาตหรือไม กรณีนจี้ ะ
เปนประเด็น ขอใหผูรักษาราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นนี้
ประเด็นสุดทายที่ที่ประชุมอภิปรายคือ ไมมีผลยอนหลัง แตมีผลไปขางหนา ขอฝากผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณาทั้งสามประเด็น
6. ประธานสภาอาจารยกลาววา ขอใหใสเรื่องการอุทธรณรอบสองไวดวย
ประธานกลาววา เรื่องอุทธรณรอบสองไมอยูในกรณีนี้ โดยขอเท็จจริงแลวไดฝากผูรักษา
ราชการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการไปแลววา ใหไปแกไข คือ อธิการบดีทานที่แลวไมเห็นดวยกับการ
อุทธรณสองรอบ แตตนเองเห็นวา ควรที่จะใหอุทธรณสองรอบได โดยขอใหผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดีฝายวิชาการไปพิจารณาแกไขแลว โดยใหอุทธรณสองรอบได แตคงไมไดอยูใ นประกาศฉบับนี้
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