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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2554
วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2554
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
3. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
8. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย คชตระการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
9. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
14. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
15. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
17. รองศาสตราจารย นายแพทย ไวพจน จันทรวิเมลือง รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร
18. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
19. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษติ เลิศวัฒนารักษ แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
22. ผูชวยศาสตราจารย ศิรินทร ใจเทีย่ ง
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
23. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
27. นางจารุชา
เอื้องไมตรีภิรมย แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย สุรัสวดี หุนพยนต
ผูอาํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางสุจิตรา
อุตมวาทิน
แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด
30. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
33. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
34. รองศาสตราจารย ดร.สุพงษ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. นายมนัสสิทธิ์
นาคสวัสดิ์
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
36. ศาสตราจารย ดร.จงรักษ
ผลประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
37. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
38. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
40. นางสาวสุพิชญา
จารุเนตร
แทนผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
42. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
43. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
44. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
45. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
46. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
2. รองศาสตราจารย ดร.อุดม
รัฐอมฤต
3. รองศาสตราจารย ดร.เดชา

สังขวรรณ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

-34. รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี
5. อาจารย ดร.ธเนศ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั
7. นางสาวจารุณี

ศรลัมพ
เมฆจําเริญ
ศุภชลาศัย
มุมบานเซา

คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
2. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
3. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ
4. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
6. นางสาวศิรพิ ร
อัญญณรงคกุล
7. นายสมพงษ
กันบุญ
8. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
9. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ
10. นางสุพิณ
หิรัณยะวสิต
11. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
กรุดเงิน
12. นางสุกัญญา
13. นางสาวมยุลี
สุดสระ
14. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
15. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
16. นายอดิศร
เพชรคุม
17. นายภูมนิ าถ
สวัสดี

ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงาน TU OPENHOUSE 2011
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 1- 2 กันยายน 2554 มธ.
ศูนยรังสิต จะมีการจัดงาน TU OPENHOUSE 2011 ซึ่งคาดวาจะมีนกั เรียน ครู และผูป กครองรวมงานประมาณ
20,000 คน ขณะนี้มีผูลงทะเบียนแลวจํานวนหลายพันคน หากเปรียบเทียบกับปทแี่ ลวจํานวนจะใกลเคียงกัน

-4ตองการเชิญชวนใหคณะ สํานัก สถาบันตาง ๆ ที่มีการเรียนการสอนไดรวมจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดเยีย่ ม
ชม โดยในงานจะมีรถ NGV สายตาง ๆ ไปตามกลุมคณะที่มีการเรียนการสอน หากคณะใดมีกจิ กรรมพิเศษ
เพิ่มเติม ขอใหประสานงานกับฝายอํานวยการในการจัดงานครั้งนี้ดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะทางสายสังคมศาสตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยคณบดีสายสังคมศาสตรไดมีการ
หารือกันในเรือ่ ง การประกันคุณภาพสายสังคมศาสตร ซึ่งเห็นวา เรื่อง TQF และ มคอ. ทางสายสังคมศาสตร
นาจะมีสิ่งที่เปนตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นอาจจะมีมาตรฐานของตัวเอง โดยจะไมทําในสวนทีเ่ ปนเอกสารให
เปนภาระ เห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะหากมีมาตรฐานของสายสังคมศาสตรและไมเปนภาระจนเกินไป
ในการจัดทําเพื่อการประกันคุณภาพนาจะเปนเรื่องที่ดี ขณะนีห้ ลาย ๆ คณะในสายสังคมศาสตรพยายามที่จะ
กําหนดมาตรฐานของตัวเองขึ้นมา ซึ่งอาจจะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยอื่นดวย
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา คณบดีกลุมสังคมศาสตรมีความเห็นวา จะไมใช มคอ. ของ สกอ. ใช
หรือไม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา บางคณะไดเริ่มทําไปลวงหนาแลว ซึ่งจะเกี่ยวของกับ
วิชาชีพดวย แตละคณะก็มีความแตกตางกันไป เพียงแตกลาววานาจะมีมาตรฐานของตัวเองและไมควรที่จะถูก
บังคับดวยแรงกดดันจากภายนอก
2. ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวอธิการบดีก็เห็นดวย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติไมใช มคอ. ตาม สกอ. แตตอ งมี มคอ. ของตัวเอง ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งตอไป
ในวันที่ 12 กันยายน 2554 ตองการใหบรรจุวาระนีเ้ สนอที่ประชุมเพือ่ หารือกัน ขอมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายวิชาการนําเรื่องนี้ไปพิจารณา โดยพิจารณาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งไดทําเองแลว และ สกอ. ก็ยนิ ยอม
ให แตยังไมยนิ ยอมใหสถาบันอื่นทํา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็คดิ ที่จะทําของตัวเอง หาก มธ. คิดที่จะทํา
ของตัวเองก็เปนเรื่องที่ดีและจะไดมีการหารือกัน ไมใชเฉพาะสายสังคมศาสตร แมแตสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีก็มปี ญหามาก โดยสวนตัวก็กลาวเรื่องนี้มาตลอด คณบดีคณะศิลปศาสตรไดเชิญตนเองไปออก
รายการโทรทัศนเพื่อคัดคาน มคอ. ซึ่งตนเองก็พรอมที่จะไป
3. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ขอใหแยกระหวางสายสังคมศาสตร และสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดหรือไม เนื่องจาก Nature ที่ไมเหมือนกัน หากนํามารวมกันจะเปนเรื่องลําบาก
ประธานกลาววา กรณีนหี้ ากไมใช มคอ. ของ สกอ. อธิการบดีตองรับผิดชอบและเสนอเรื่อง
ไปถึง สกอ. วา มธ. จะไมใช และขอใหมกี ารหารือกันในที่ประชุม ก.บ.ม. และหากสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเห็นวา จําเปนตองใชตาม สกอ. ก็ไมมีปญหาใด แตหากสายสังคมศาสตรจะไมใชก็ไมมปี ญหาใด

-5เชนกันขอใหหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร และขอขอบคุณคณบดีคณะตาง ๆ ในสาย
สังคมศาสตรที่หารือกันแลวมีรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ที่ดี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การปรับเปลี่ยนตําแหนงรองอธิการบดี
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2554 ไดมีมติอนุมัตใิ นเรื่องตาง ๆ หลายเรื่อง เรื่องที่สําคัญคือ มีการปรับเปลี่ยนตําแหนงรองอธิการบดี
จํานวน 3 ทาน โดยจะมีผลตั้งแตวนั ที่ 15 กันยายน 2554 เปนตนไป ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท จาก รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เปน รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
(2) รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน จาก รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปน
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
(3) รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ จาก รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย เปน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรณีนี้เปนการปรับเปลี่ยนเพือ่ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เปนเรื่องที่แจงให
ทราบเพื่อที่จะไดเขาใจตรงกันในการติดตอราชการ ในการประชุมครั้งตอไป รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท จะทําหนาทีร่ องอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและเลขานุการคณะกรรมการการบริหาร
มหาวิทยาลัยเปนครั้งสุดทาย โดยรองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน จะทําหนาที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารขาวคณะนิติศาสตร มธ. ปที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2554
2. จุลสารขาวคณะศิลปศาสตร ปที่ 18 ฉบับที่ 199 ประจําเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2554
3. ขาวประชาสัมพันธ มธ.
4. วารสารวิจัยสาระสถาปตยกรรม/การผังเมือง ปที่ 7 ฉบับที่ 2.2010
5. BUILT Volume 1 Issue 1 2011
6. 100 คําถาม เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
2.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมฯ ไดพจิ ารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒขิ องผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 19 ราย และมีมติดงั นี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย
1.1 อาจารย แพทยหญิง ภาวิณี ฤกษนิมิตร
คณะแพทยศาสตร
1.2 อาจารย นายแพทย อัสนี ทองอยู
คณะแพทยศาสตร
1.3 อาจารย แพทยหญิง อิงอร อรุณากูร
คณะแพทยศาสตร
1.4 อาจารย นพพล ประโมทยกุล
คณะสหเวชศาสตร
1.5 อาจารย ดร.อุมาพร รุงสุริยะวิบูลย
คณะสหเวชศาสตร
1.6 อาจารย ธีรภัท ชัยพิพฒ
ั น
วิทยาลัยสหวิทยาการ
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนวิภา ผดุงสิทธิ์
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิปปภาส พรสุขสวาง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณียรัตน เนียรเจริญสุข
คณะศิลปศาสตร
2.4 ผูชวยศาสตราจารย แอนนา จุมพลเสถียร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชน
2.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา พฤกษาพันธุรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
2.6 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง มัญชิมา มะกรวัฒนะ คณะแพทยศาสตร
3. ผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 5 ราย
3.1 รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
คณะนิติศาสตร
3.2 รองศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ
คณะนิติศาสตร
3.3 รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน
คณะรัฐศาสตร
3.4 รองศาสตราจารย ดร.เกษียร เตชะพีระ
คณะรัฐศาสตร
3.5 รองศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
คณะศิลปศาสตร
4. ผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารย (โดยวิธีพเิ ศษ) 1 ราย
4.1 อาจารย ธีรยุทธ บุญมี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5. ผูไมผานเกณฑการพิจารณาตําแหนงผูช วยศาสตราจารย 1 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-7ประธานกลาววา ในกรณีนี้มตี ําแหนงทางวิชาการจํานวนมากโดยเฉพาะตําแหนงศาสตราจารย
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งการไดตําแหนงทางวิชาการเปนเรื่องที่ดี แตจะไมไดเงิน
ตําแหนงทางวิชาการ Top Up ที่ไดมีมติที่ประชุมในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่แลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการจํานวน 18 ราย และมีผูไม
ผานการประเมินตําแหนงผูช วยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป

2.1.2 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติแตงตั้งขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย) เสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) แตงตัง้ นางสาวอัจฉรา จินดารัตน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(อัตราเลขที่ 9) หัวหนางานยุทธศาสตรและติดตามผล กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการกองงานศูนยรังสิต สํานักงานอธิการบดี และใหพน จากตําแหนงหัวหนางานยุทธศาสตร
และติดตามผล กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป
(2) ตัดโอนอัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อัตราเลขที่ 1822) ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปชํานาญการ งานบริหารศูนยพัทยา กองงานศูนยรังสิต ซึ่งนางบุญถม วชิราธาดา ครองอยูไปตั้ง
จายที่งานสงเสริมและเผยแพรงานวิจยั สํานักงานบริหารการวิจยั และ
(3) กําหนดตําแหนงเลขที่ 1822 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการเปนตําแหนง
หัวหนางานสงเสริมและเผยแพรงานวิจัย สํานักงานบริหารการวิจยั และแตงตั้ง นางบุญถม วชิราธาดา ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานสงเสริมและเผยแพรงานวิจยั สํานักงานบริหารการวิจัย สํานักงานอธิการบดี และใหพนจาก
ตําแหนงหัวหนางานบริหารศูนยพัทยา กองงานศูนยรังสิต ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2554 เปนตนไป
(4) ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางฉันทิชา ศรีโยธิน (ตําแหนงเลขที่ 1182) ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ตําแหนงประเภทเชีย่ วชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ เงินเดือน 42,160 บาท ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารการวิจยั ไปตั้งจายที่สถาบันทรัพยากรมนุษย โดยใหพนจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
บริหารการวิจยั
(5) แตงตัง้ นางฉันทิชา ศรีโยธิน ใหรกั ษาการในตําแหนงเลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย
(6) ยกเลิกการกําหนดตําแหนงเลขที่ 1182 เปนตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักงานบริหารการวิจยั
(7) ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางพรพิมล บุญศิริ (ตําแหนงเลขที่ 123) ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ เงินเดือน 45,940 บาท
ผูอํานวยการสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค ไปตั้งจายที่สาํ นักงานบริหารการวิจัย โดยใหพนจาก

-8ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค และ
(8) กําหนดตําแหนงเลขที่ 123 ตามนัยขอ 4 เปนตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการ
วิจัย และแตงตั้ง นางพรพิมล บุญศิริ ใหดาํ รงตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักงานบริหารการวิจยั
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนการปรับยายครั้งใหญในสํานักงานอธิการบดี มีการแตงตั้งระดับ
ผูอํานวยการกองจํานวน 3 คน เปนการปรับเปลี่ยนใหญครั้งแรกของผูบริหารชุดนี้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ ใหดํารงตําแหนงบริหารระดับหัวหนางาน ผูอํานวยการกอง/สํานักงาน และเลขานุการสถาบัน จํานวน
4 ราย ตามที่เสนอ

2.1.3 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตติ ดั โอนอัตราและเงินเดือนขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนอัตราและเงินเดือน นางวงศมณี วัดพวง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงพยาบาลชํานาญการ อัตราเลขที่ 2328 เงินเดือน 31,030 บาท
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปตั้งจายที่คณะแพทยศาสตร
(2) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล วุฒิปริญญาตรี
อัตราเลขที่ 5976 ขั้น 10,050 บาท คณะแพทยศาสตร ไปตั้งจายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
สับเปลี่ยนกัน
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือน ขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย ตามทีเ่ สนอ

2.1.4 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา

-9เลขที่ 5898) ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางสัตวแพทยศาสตร สัตวบาล หรือสัตวศาสตร”
(2) จาง น.ส.ณัฐา จริยภมรกุล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิ
ปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5898) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.ณัฐา จริยภมรกุล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

2.1.5 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 4656) ขั้น 13,450 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานการพยาบาลอนามัยชุมชนหรือการพยาบาล
ชีวอนามัย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จาง น.ส.ชลาลัย ทองพูล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 4656) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.ชลาสัย ทองพูล เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

2.1.6 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5756 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาโท – เอก
คณะเศรษฐศาสตร เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานเศรษฐศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จาง นายณัฐพงษ พัฒนพงษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5756) คณะเศรษฐศาสตร โดยใหไดรับคาจางสูงกวาวุฒิ 3 ขั้น เปนใหไดรับคาจาง
ขั้น 22,480 บาท เนื่องจากมีประสบการณในการสอนตําแหนงอาจารยพิเศษ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต

- 10 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และตําแหนงนักวิจยั มูลนิธิสถาบันวิจยั
นโยบาย เศรษฐกิจการคลัง ตัง้ แตวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2551 ถึงปจจุบัน (นับจํานวนปที่มปี ระสบการณหลังจาก
ไดรับวุฒิปริญญาเอกจนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลา 3 ป
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง นายณัฐพงษ พัฒนพงษ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

2.1.7 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นายพรเทพ เบญญาอภิกุล ตําแหนงอาจารย ขั้น 15,620 บาท (อัตราเลขที่ 4569) ซึ่งไดรับวุฒิปริญญาเอก
สาขาเศรษฐศาสตร จาก The University of Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร เพิ่มขึน้ เปนใหไดรบั คาจางขั้น
19,230 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2554 วันที่รายงานตัวปฏิบัตริ าชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายพรเทพ เบญญาอภิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

2.1.8 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
น.ส.ปกเกศ อึง๊ ภากรณ ตําแหนงอาจารย ขัน้ 16,730 บาท (อัตราเลขที่ 5195) ซึ่งไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรยูโรวิทยา จากแพทยสภา (หลักสูตร 4 ป) เพิ่มขึ้น และ
สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับคาจางขั้น 20,170 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
1 กรกฎาคม 2554 วันที่สําเร็จการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ น.ส.ปกเกศ อึ๊งภากรณ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
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สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 4719 ตําแหนงนักวิชาการสถิติ วุฒิปริญญาโท
ขั้น 12,290 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการสถิติ วุฒิปริญญาตรี ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติ
เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 4719 ตําแหนงนักวิชาการสถิติ วุฒิปริญญาโท ขั้น 12,290 บาท เปน ตําแหนงนักวิชาการ
สถิติ วุฒิปริญญาตรี ขั้น 10,050 บาท ตามที่เสนอ

2.1.10 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสหเวชศาสตรเสนอขอแตงตัง้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ 2554 จํานวน 5 ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
ประธานกรรมการ
(2) รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร
กรรมการ
(3) รองศาสตราจารย เทียนชัย ไชยเศรษฐ
กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสรร สโมสรสุข
กรรมการ
กรรมการ
(5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองศรี ทองทวี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554 คณะสหเวชศาสตร จํานวน 5 ราย
ตามที่เสนอ

2.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
2.2.1 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับวาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
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วิชาการ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่ ก.พ.อ. ไดออกประกาศเรือ่ ง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดจดั ทํา
รางขอบังคับวาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง ภาระงานขัน้ ต่ํา ตามประกาศของ ก.พ.อ. มีเรื่องซึ่งกําหนดมาชัดเจน เชน สัดสวน
ของภาระงานสอน ซึ่งไมสามารถทําอยางอื่นได นอกจากตองออกขอบังคับตาม ก.พ.อ. และในสวนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือทําใหสอดคลองกับความจําเปนและลักษณะงานของคณะตาง ๆ ได กรณีนี้ไดมีการเปด
ชองทางไววา สามารถทําได
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ขอใหชี้แจงรายละเอียดวา อาจารยตองทําสิ่งใด ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ตองทําสิ่งใด ซึ่งกรณีนี้เปนเรื่องสําคัญ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ตามที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญ
คือ เรื่องภาระงานเต็มเวลาทั้งหมดตองไมนอยกวา 35 ชัว่ โมง/สัปดาห กรณีนี้เปนเรื่องที่ตอรองไมไดเพราะเปน
ประกาศของ ก.พ.อ. ในภาระงาน 35 ชัว่ โมงนี้จะประกอบดวย ภาระงานดานวิชาการ ภาระงานสอน ภาระ
งานวิจยั และภาระงานบริการวิชาการ นอกเหนือจากนั้นจะมีภาระงานอืน่ ๆ เชน งานพัฒนานักศึกษา ภาระงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานกิจกรรมสวนรวม หรือเรื่องอื่น ๆ ที่หนวยงานกําหนด การคิดภาระงานดาน
การสอนถือวาเปนหนาทีห่ ลักของอาจารยทุกคนที่ตองปฏิบัติ โดยในประกาศกําหนดวา จะตองสอนในสัดสวน
ที่ไมนอยกวารอยละ 45 ของภาระงานทั้งหมดตอสัปดาห เรื่องนี้อยูในประกาศของ ก.พ.อ. ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยไดพยายามเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาใหเปนไปไดมากที่สุด โดยเปนภาระงานสอนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง/
สัปดาห หรือเปนรายวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต ภาระงานอื่น ๆ เมื่อคิดรวมกันแลวจะเปน 17 ชัว่ โมง/สัปดาห
การกําหนดภาระงานในสวนนี้ตองทําขอตกลงหรือมอบหมายในระดับหนวยงานวา หนวยงานจะกําหนด
อยางไร การเทียบเคียงภาระงานสอนกับงานดานบริหารอื่น ๆ เปนไปตามที่เสนอไวในเอกสารประกอบการ
ประชุม
2. ประธานกลาววา หากพิจารณาตามรางขอบังคับฯ อาจารยตองสอนไมนอยกวา 2 วิชา/ภาค
การศึกษา ในขอ 4 กรณีที่เปนการสอนระบบทวิภาค อยางนอยตองมีภาระงานสอนขัน้ ต่ําไมนอยกวาสองรายวิชา
วิชาละสามหนวยกิตตอภาคการศึกษา และตองมีบทความทางวิชาการอยางนอยหนึง่ เรื่องตอป ซึ่งเปนภาระงาน
ของผูที่เปนอาจารย ภาระงานของผูที่เปนผูชวยศาสตราจารย ตองมีภาระงานสอนเชนเดียวกับอาจารย

- 13 คือ 4 วิชาตอป และตองมีงานวิชาการอื่น ๆ เชน งานวิจยั ตํารา ผลงานทางวิชาการอืน่ หรือหากเขียนบทความ
ตองมีบทความทางวิชาการปละสองรายการ หากเปนรองศาสตราจารยตองมีภาระงานสอน 4 วิชาตอป และ
บังคับวาตองมีงานวิจยั และตําราเทานั้น บทความทางวิชาการใชไมได สวนตําแหนงศาสตราจารย ภาระงานขัน้
ต่ํา 4 วิชาตอป แตภาระงานตองมีงานวิจยั และเผยแพรในระดับนานาชาติปละหนึ่งรายการ ตําราหรือหนังสือที่
ไดรับการพิมพเผยแพรจาก ก.พ.อ. ปละสองรายการ หรือผลงานอื่นที่เทียบเทา เชน งานวาดภาพ งานผลิต
เครื่องมือตาง ๆ กรณีนี้ขอสอบถามวา เปนภาระงานที่ สกอ. กําหนดใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา สกอ. เปนผูกําหนดและนํามาดัดแปลงให
เปนรายวิชาและเปนงานในทางปฏิบัติได เพราะที่ สกอ. กําหนดไวคือ 35 ชั่วโมง/สัปดาห และระบุวารอยละ 45
ตองเปนการสอน
3. ประธานสภาอาจารยกลาววา เมื่อพิจารณาจากเกณฑทกี่ าํ หนด โดยหลักการเห็นดวยวาตองมี
ภาระงานของตําแหนงทางวิชาการ แตสัดสวนภาระงานของผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขาเหมือน
จะเปนการ Fit เกินไป ไมมี Space ใหปรับเปลี่ยนได เชน ผูที่เปนศาสตราจารยกําหนดใหเขียนบทความที่ไดรับ
การตีพิมพในระดับนานาชาติ ซึ่งกรณีนี้ไมชัดเจน เพราะคําวาระดับนานาชาติมีตั้งแตการ Present Paper ใน
Conference หรือ Journal และเรื่องของผลงานประดิษฐกําหนดไวเฉพาะสวนของศาสตราจารย แตในทางปฏิบัติ
ผูที่ทําผลงานประดิษฐหรือวาดรูป สวนใหญจะเปนผูที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย หากจะมีผลงานเหลานี้ตองอาศัยทีมงานซึ่งเปนอาจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ในการกําหนดเกณฑนาจะใหครอบคลุมผูที่มีโอกาสทําผลงานตาง ๆ
เหลานั้นได และมีความยืดหยุนตามสมควร มิฉะนัน้ จะทําให Fit มากจนกระทั่งแมจะมีผลงานแลว ก็ไมสามารถ
อางสิทธิไดในบางตําแหนง เชน ผูชวยศาสตราจารยสามารถทําผลงานอื่น ๆ ได แตไมสามารถอางสิทธิไดก็ไม
ยุติธรรม กรณีนี้เปนประเด็นที่เห็นวา หากมีผลงานและมีการตั้งใจทํางาน นาจะมี Space หรือวิธีการบางอยาง
พอสมควร
4. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา เห็นดวยกับการที่จะมีกฎเกณฑภาระงานขั้นต่ํา ซึ่งทราบ
วา สกอ. ไดกําหนดไว แตที่ผานมาภาระงานของคณะสหเวชศาสตรไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
เพราะโดยขอเท็จจริงแลวการสอนของคณะในศูนยสุขศาสตรไมมีบุคคลใดสอนคนเดียวทั้งรายวิชา รายวิชาหนึ่ง
อาจจะมีผูชว ยสอนหลายคน ซึ่งที่ผานมาเคยทําภาระงานแลวเปนภาระงานที่คณะกําหนดขึ้นดวยบุคลากร
ทั้งหมด คณะไดทําเปนระเบียบวาดวยภาระงานและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยภาระงานที่กําหนด
เชน จํานวนชัว่ โมงสอนของอาจารยจะไดไมถึง 4 วิชา แตไดกําหนดภาระงานทดแทนคือ งานวิจยั ผูที่ไดทุนวิจัย
จํานวนมากก็ถือเปนภาระงาน ซึ่งในสวนนี้การวิจัยหรือการใหไดผลงานทางวิชาการของสายสุขศาสตร เปน
เรื่องยากที่จะใหไดตามเกณฑ คือ จะไดปล ะหนึ่งหรือสองเรื่อง นอกจากนี้งานวิจยั หนึ่งงานทางสายสุขศาสตรจะ
มีผูรวมวิจยั อยางนอย 4-5 คน ตามขอ 8 ซึ่งกําหนดวา แตละคนตองมีภาระงานอยางนอยรอยละ 50 จึงเปนเรื่องที่
คอนขางปฏิบัติไดยาก และเมื่อพิจารณาภาระงานในภาคผนวก การสอนระดับปริญญาตรีตามที่ สกอ.กําหนด คือ

- 14 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทําการ แตเมื่อเปนระดับบัณฑิตศึกษาใหกาํ หนดสวนใหญจะเปน 1.5 เทา และ
แทนที่จะเปน 4 ชั่วโมง อาจจะเปน 4.5 ชัว่ โมง สําหรับที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ให 2 ชัว่ โมงทําการ/สัปดาห/
นักศึกษาหนึ่งคน คอนขางที่จะนอยเกินไปสําหรับการทําวิจัยวิทยานิพนธของนักศึกษาทางดานสุขศาสตร หาก
พิจารณาจากภาคผนวกหมายเลข 2 จะเห็นวาคณบดีจะเทียบเทากับรองอธิการบดี หรือผูชวยคณบดีจะเทากับ
หัวหนาภาควิชา หากพิจารณาจากระดับ รองคณบดีและหัวหนาภาควิชาควรจะอยูใ กลเคียงกัน หรือผูชวยคณบดี
ควรจะเทากับหัวหนาภาควิชา ประเด็นนี้เปนสวนที่พจิ ารณาอยู และเดิมก็ไดมีการกําหนดไว ซึ่งหลักเกณฑที่
นําเสนอนี้จะยกเลิกทั้งหมดรวมทั้งเรื่องที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวยหรือไม โดยขอเท็จจริงแลวภาระงานของ
อาจารย หากพิจารณาจากหลายมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดมากกวานี้ และจะยินยอมใหแตละคณะกําหนดภาระ
งานที่เปนอัตลักษณของตัวเอง ดังนั้นจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบหรือเพื่อใหรับรองตามเดิมหรือไม
หรือจะใชหลักเกณฑเดียวสําหรับทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางยาก
ประธานกลาววา ในขอ 10 มีขอยกเวนอยูแ ลววา อาจจะทําเฉพาะแตละคณะได แตคงตองมี
Minimum Workload ของแตละหนวยงาน
5. ผูแทนคณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา เห็นดวยวาแตละคณะหรือหนวยงานมีอัตลักษณที่
ไมเหมือนกัน เชน คณะแพทยศาสตรจะมีปญ
 หาเรื่องภาระงานสอนของแพทยประจําบาน ซึ่งเปนภาระงานสอน
ที่มีปริมาณมากและตอเนื่อง เพราะฉะนั้นสวนนีจ้ ะมีปญหาวา ไมสามารถนํามานับเปนภาระงานได เนื่องจากไม
มีลักษณะ หรือระบบกลไก หรือระเบียบตาง ๆ มารองรับวา แพทยประจําบานหรือ Resident เปนสวนหนึ่งของ
นักศึกษา ซึ่งลักษณะเชนนี้หรืออัตลักษณของแตละคณะสามารถจะเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมไดหรือไม
ประธานกลาววา สามารถทําได ไมมีปญหาใด
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในเกณฑภาระงานจะมีอยูสองประเภท คือ จํานวน
ชั่วโมงทํางาน และตัวเนื้องานหรือผลผลิต ประเด็นแรก ชั่วโมงทํางานกําหนดไว 35 ชั่วโมง/สัปดาห และ
งานวิจยั รวมทั้งภาระงานสอน จะใชสิ่งใดเปนหลักในการพิจารณาอาจารย และใน 35 ชั่วโมง/สัปดาห ในหนึ่งป
คิดกี่ชั่วโมง และกี่สัปดาห หากพิจารณาตามภาคการศึกษา คือ 35 คูณ 16 สัปดาห แตหากคิดเปนปจาํ นวนชัว่ โมง
จะมากกวา และหากเปนตามภาคการศึกษาเวลาทําการทั้งหมดจะประมาณ 560 ชั่วโมง ตองการทราบวา ใชสิ่งใด
เปนตัวตั้ง ประเด็นที่สอง ในกรณีที่คิดภาระงานจะนับตัง้ แตเมื่อใด เพราะมีทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา หาก
เปนอาจารยใหมจะเริ่มนับตั้งแตเมื่อใด และอาจารยที่จบปริญญาโทกับปริญญาเอกไมควรจะนับเหมือนกัน
เพราะมีความสามารถไมเทากัน ประเด็นทีส่ าม สามารถเทียบงานสอนไดระหวางปริญญาตรีและปริญญาโท
กรณีที่อาจารยสอนมากดวยขอจํากัดของอาจารยที่มีอาจารยนอย หากทํางานเต็มที่ไปแลวในชั่วโมงสอนที่
คํานวณตามสูตรวา ได 560 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ยังกําหนดงานวิจยั อื่นอีกไดหรือไม มีความเปนไปไดหรือไมที่
จะไปกําหนดงานอื่นเมื่อคํานวณแลวไดเกิน 560 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา เพราะที่คณะมีอาจารยทํางานเกิน 560
ชั่วโมง/ภาคการศึกษาอยูแ ลว และหากเทียบงานวิจยั เขาไปกับงานอื่น นาจะมีสูตรการเทียบงานวิจัยเขาไปกับงาน
สอนไดดว ย ไมใชเทียบงานสอนกับงานอืน่ ๆ เทานั้น ประเด็นที่สี่ ในเกณฑภาระงานนอกเหนือจากงานสอน

- 15 จะใหอิสระของคณะในการไปเทียบเองหรือไมวา ใหเทียบภาระงานอยางไร หากใหคณะไปเทียบเอง เกณฑของ
แตละคณะอาจจะไมเทากัน เชน เกณฑบริการวิชาการ เกณฑการไปเปนวิทยากร เกณฑการที่จะไปทํางานในฝาย
ปฏิบัติการของแพทยหรือพยาบาลที่จะตองมีชั่วโมงการทํางานในฝาย Service จะเทียบไดอยางไร และ
มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหหรือไม ในกรณีที่มีผูวิจัยหลายคนจะนับผลงานอยางไร เชน หากทําวิจยั 5-6 คน จะ
นับผลงานใหทุกคนหรือนับเปนสัดสวนอยางไร ซึ่งกรณีนี้ยังไมมีเกณฑ และประเด็นที่ในแตละปหากจะให
ผูชวยศาสตราจารยทําวิจัยหนึ่งเรื่อง หรือมีตําราหนึ่งเรื่อง รองศาสตราจารยตองทําวิจยั สองเรื่องหรือตําราสอง
เรื่อง ศาสตราจารยทําวิจัยในระดับนานาชาติและตําราสองเรื่อง เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดแลวต่ํามากที่จะ
ทําเชนนั้น นาจะเปนเกณฑที่พอจะเปนไปได
7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา มีความเปนหวงอาจารยที่เพิ่งจบการศึกษาใหมในระดับ
ปริญญาโท ยังใหคําแนะนําวิทยานิพนธไมได และการสอนนอกจากจะสอน 4 วิชาแลว หากไมไดรับตําแหนง
ทางบริหาร เมื่อคํานวณแลวอาจจะตองเปนคณะกรรมการมากกวา 20 ชุด ไมนาจะเปนไปได นาจะทดลองทํา
เปนตุกตาวา อยางนอยอาจารยตองทําอยางไรบาง กรณีสอน 4 วิชา ไมสามารถตอรองได ซึ่งกรณีนตี้ องชี้แจงกัน
ใหเขาใจกอน หากคํานวณแลวอยูในวิสัยที่ทําได นาจะทําใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น
8. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา ในเอกสารประกอบการประชุม
ตารางเทียบเคียงภาระงานสอนกับงานบริหาร ในสวนของงานบริหารภายนอกคณะ เห็นวามีประธานกรรมการ/
อนุกรรมการทีแ่ ตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย แตไมเห็นวามีกรรมการ จะทําใหผูที่มาเปนกรรมการสอบสวนทางวินยั
เทียบไมได เมือ่ พิจารณาจากงานบริหารภายในคณะ พบวามีประธานกรรมการ กรรมการ/อนุกรรมการ ที่แตงตั้ง
โดยคณะ ประเด็นที่สอง รางขอบังคับมีการกลาวถึงหลักสูตรภาคปกติ เปนถอยคําของมหาวิทยาลัยหรือเปน
ถอยคําที่มาจาก ก.พ.อ. ขอ 4 ที่กลาวถึงภาระงานรวม 35 ชั่วโมง โดยตองมีภาระงานสอนภาคปกติขั้นต่ํา ไม
แนใจวาหมายความอยางไร หมายถึง ภาคพิเศษ หรือภาคปกติ ตามที่เรียกกันภายในหรือไม สวนกรณีที่
ประธานสภาอาจารยเปนผูบริหารตามขอบังคับนี้ หมายความวา ก.พ.อ. กําหนดหรือมหาวิทยาลัยกําหนด
9. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรสอบถามวา กรณีนี้มีบทลงโทษหรือไม หากทําไมไดตาม
เกณฑนี้
ประธานตอบวา มีบทลงโทษ เพราะเสนอเรื่องเขามาเพื่อจะใหมีบทลงโทษ
10. อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร กลาววา ในภาคผนวกหมายเลข 1 รายละเอียดของการสอนที่
ตองมีเรื่องการเตรียมการสอน การตรวจงานคิดเปนสองชั่วโมง การสอนหนึ่งชัว่ โมง หากมีหลาย Section จะ
ลดลงจากสามชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในความเปนจริงการตรวจงานหรือการสอนก็ยังมีอยูแม
จะแบงเปนหลาย Section ก็ตาม กรณีนี้ไมคอยเห็นดวยกับจํานวนชั่วโมงที่ลดลง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผล คือ
แทนที่จะสอนไดหลาย Section เพื่อที่จะใหความรูกับนักศึกษาไดทั่วถึง เมื่อลดจํานวน Class นี้แลว อาจจะทํา
ใหเกิดการสอนเปน Section ที่ใหญขึ้น เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หากสอน Section ที่มากกวา
1,000 คนขึ้นไป จะมีการคูณชั่วโมงเขาไปอีก ในสวนนี้ไมไดระบุไว และในสวนการสอนภาคปฏิบัติจะมีเพียง

- 16 การคุมปฏิบัติเทานั้น แตการคุมปฏิบัติจะมีอาจารยที่สอน Lab จะได Load รูปแบบหนึง่ และอาจารยที่คุม Lab ก็
จะได Load อีกรูปแบบหนึ่ง ประเด็นสุดทาย เรื่องภาระงานสอนของอาจารยที่ปรึกษา ในสวนของปริญญาตรี
ไมไดกําหนดไว แตปริญญาตรีก็ยังมีงาน Project ที่ตองดูแลนักศึกษาเชนเดียวกัน และสวนของกรรมการ
วิทยานิพนธและกรรมการสารนิพนธ ในทางปฏิบัติคือ เพียงแคมาสอบไมไดใหคําปรึกษามากเทาที่ควร เมื่อ
เทียบกับอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษารวม กรรมการทั้งสองชุดนี้ คะแนนจะไดในสวนของคําสั่งแตง
ตั้งอยูแลว ซึ่งไมแนใจวาจะสามารถปรับเปลี่ยนไดมากนอยเพียงใด ในสวนของภาคผนวกหมายเลข 2 ระบุถึง
ผูอํานวยการ แตในสวนของรองผูอํานวยการจะเกีย่ วของดวยหรือไม เพราะในคณะจะมีรองผูอํานวยการของ
โครงการและหลักสูตร ประเด็นสุดทายคะแนนของประธานสภาอาจารย รองประธานสภาอาจารย และ
เลขาธิการสภาอาจารย ที่ลดลงเมื่อเทียบกับรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดี สัดสวนอยูตรงที่ใด มีเกณฑ
กําหนดหรือไม
11. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา กรณีสํานัก/สถาบันที่เปน
หนวยงานใหญ เชน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ และผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติก็มภี าระงานที่ไมไดนอ ยกวารอง
คณบดี หรือผูช วยคณบดี ประเด็นที่สอง ในสวนของแพทยประจําบาน ตองการใหเทียบเคียงกับกรณีของ
บัณฑิตศึกษา
12. ผูแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาววา กรณีภาคผนวก 2 ทีก่ ลาวถึงงานบริหารภายนอก
คณะและงานบริหารภายในคณะ และกลาวถึงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการขามสาย สมมติสํานักหอสมุดจะ
แตงตั้งอาจารยเพื่อเปนกรรมการ แตในภาคผนวกไมไดระบุไว จะระบุไวเพียงแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยและ
แตงตั้งโดยคณะ หากจําเปนตองขอเชิญอาจารยจากคณะอืน่ เปนกรรมการหรือเปนประธาน ซึ่งเกิดขึน้ เปนประจํา
และจะทําใหอาจารยไมไดคะแนนในสวนนี้หรือไม
ประธานกลาววา กรณีนมี้ ีรายละเอียดคอนขางมาก ขอใหหารือในกรอบใหญกอนแลวจึง
หารือในกรอบเล็ก กรอบใหญคือ ผูที่เปนอาจารยจนถึงระดับศาสตราจารย เกณฑภาระงานคือ ตองสอนหนังสือ
และตองมีงานเขียน ทุกคนเห็นดวยหรือไมวา เพราะที่ผา นมาบังคับเฉพาะงานสอน แตไมบังคับงานเขียน ขณะนี้
จะบังคับใหมีงานเขียนดวย ซึง่ จะมีจํานวนเทาใดจะหารือกันอีกครั้งหนึง่ หรือภาระงานสอน 4 วิชาตอป หรือ 3
วิชาตอป ขอใหหารือในกรอบกวาง ๆ กอน ประเด็นแรกคือ ผูที่เปนอาจารยตองทําสองเรื่องคือ สอนหนังสือ
และตองมีงานเขียน จะเขียนมากหรือนอย เขียนบทความวิชาการ
เอกสารหรือตําราก็ได แตตองเขียน งานอืน่ ก็บวกเขาไป เชน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การบริการสังคม กรณีนี้
สามารถกําหนดรายละเอียดได แต Minimum ตองมีสองประเภทเปนอยางต่ํา
13. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครสอบถามวา กรณีนี้ใหแยกเรือ่ งวิจัยใชหรือไม
ประธานกลาววา การวิจยั คือ งานเขียน จะเขียนตํารา บทความวิชาการ หรือเอกสาร
ประกอบการสอน ถือวาเปนงานเขียนทั้งหมด

- 17 14. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา ในสวนของคณะทางศูนยสุขศาสตรไมคอยเขียน
บทความทางวิชาการ สวนใหญจะเปนงานวิจยั ประเด็นแรก หากกําหนดจํานวนเปนที่ตั้งวา อาจารยหนึ่งคน
ผูชวยศาสตราจารยหนึ่งคน ตองมีงานเขียนเทาใด หากจะใหมีปริมาณงานเชนนี้ งานวิจัยจะไมเปนงานวิจยั ที่มี
ความลึกซึ้ง หรือมีนวัตกรรม จะเปนงานวิจัยงาย ๆ ที่ทกุ คนจะเนนปริมาณมากกวาทีจ่ ะเนนงานที่เปน
Innovation เปนหลัก เพราะในปจจุบันหากจะขอทุนจากแหลงทุนภายนอกก็ตองเปนงานที่มีคุณภาพและลึกซึ้ง
กวาเดิมมากจึงจะไดทุนมา และตองทํางานเปนทีม ทีมหนึง่ อยางนอยตอง 4-5 คน การที่จะได Paper 1-2 Paper
ตอป เปนเรื่องที่คอนขางยาก และเมื่อระบุวา ตองมีนักวิจัยหลักหนึ่งคนได 50%
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนรายละเอียด ขอกําหนดกรอบวา (1) ตองมีงานสอน และจะ
หารือในรายละเอียดวา ตองมีงานสอนกี่วชิ าตอปและเทียบเคียงไดหรือไม (2) ตองมีงานเขียน งานเขียนหมายถึง
บทความ เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย หรืองานใดก็ไดทเี่ ปนงานเขียน ขอใหหารือในสองเรื่องใหญ
15. ประธานสภาอาจารยกลาววา ประเด็นเรื่องการสอน และงานเขียน โดยธรรมชาติสําหรับผูที่
เปนอาจารยทมี่ ีตําแหนงทางวิชาการนอย อาจจะมีปญหาบาง เนื่องจากในรางขอบังคับมีคําวา และ/หรือ
ประธานกลาววา ใชคําวา และ ไมใช หรือ สาเหตุที่เสนอที่ประชุมก็เพื่อใหใชคําวา และ
เพราะตองการบังคับใหเขียน
16. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย จึงเห็นวานาจะสะทอนภาระงานของอาจารย ในการทีน่ ํางานวิจัยไปอยูในผลงานวิชาการ เห็น
วาไมสะทอนในเรื่องนั้น ตองการเสนอวา ขอใหงานวิจยั เปนภาระงานหนึ่งที่ออกมาจากผลงานวิชาการ เพราะ
ผลงานวิชาการใชคําวา หรือ ในการเขียนหนังสือสามารถเขียนบทความที่ไมไดอิงงานวิจัยไดมาก หากจะ
สนับสนุนงานวิจัยในอาจารย เห็นวานาจะตองเปนภาระงานหลัก
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะเปนอีกรูปแบบหนึ่ง แตโดยรวมตามทีก่ ําหนดกรอบคือ (1) งาน
สอนไมมีปญหา (2) การบังคับงานเขียน จะเขียนมากหรือนอย เขียนงานวิจยั หรือสิ่งใดก็ตามใชคําวา และ
17. ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติกลาววา เรื่องภาระงานสอน มีความ
จําเปนที่จะตองผูกพันกับหลักสูตรตลอดไปหรือไม โดยเฉพาะตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย มี
โอกาสที่จะไปเปนวิทยากรใหหนวยงานภายนอกจํานวนมาก ซึ่งเหมือนเปนการสอนที่ไมไดอยูในหลักสูตร
ประธานกลาววา กรณีนไี้ มจําเปน ซึ่งจะลงรายละเอียดในภายหลัง
18. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวกรณีของ
คณะสหเวชศาสตร งานวิจัยเปนงานหลัก และงานเขียนเปนงานรอง หากระบุวาใหใชงานสอนและงานเขียน ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรหากใหเขียนโดยที่ไมมีขอมูลจากการวิจยั ก็เปนเรื่องยาก
ประธานกลาววา เนื่องจากคณบดีคณะสหเวชศาสตรมีความเห็นคลายกับคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร คือ งานเขียนตองเขียนเฉพาะงานวิจยั เทานั้น ไมสามารถเขียนเรื่องอื่นได ซึ่งจะมีการลง
รายละเอียด แตขอหลักการวา เห็นดวยวาตองมีงานเขียน จะเขียนจากงานวิจยั ก็ได แตบางคนก็เห็นวาไม

- 18 จําเปนตองเขียนจากงานวิจยั เขียนบทความปละ 10 เรื่อง ก็สามารถแทนงานวิจัยหนึ่งเรื่องได หากมีความเห็นที่
ตรงกันก็จะหารือในรายละเอียดตอไปวา งานเขียนจะนับงานใดบาง
19. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา หากมีการกําหนดวาจะหารือในรายละเอียดภายหลังก็ไม
มีปญหาใด
20. ประธานกลาววา กรณีงานสอนตองบังคับหรือไมวา ตอง 4 วิชาตอป ตามขอเสนอไมบังคับ
หมายความวาสามารถนําภาระงานอื่นมาเทียบเคียงได เชน นําภาระงานการเปนผูบริหารมาเทียบเคียงได หรือนํา
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาเทียบเคียงได หรือหากคณะเนนเรื่องวิจัยก็สามารถนํางานวิจยั มาเทียบเคียงได
หรือจะบังคับวา ตองเปน 4 วิชาตอป หากจะทําเรื่องอื่นเพิ่มก็ได แตตองสอน 4 วิชาตอป อาจจะมีขอ ยกเวนได
เชน อาจารยใหมบางคนเขามา 1-2 ปแรก อาจจะยังไมได 4 วิชา แตโดยหลักการอาจารยทุกคนตองสอน 4 วิชา
ตอป กรณีนจี้ ะ Strict หรือไม มหาวิทยาลัยพรอมที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ ขึ้นอยูกับคณบดีคณะตาง ๆ วา ตองการ
Enforce หรือไม เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่มปี ญหามานานและคณะจัดการไมได ตองใหมหาวิทยาลัยจัดการ และ
กลาวโทษมหาวิทยาลัยไดวา Enforce มาจากมหาวิทยาลัย ไมได Enforce มาจากคณะ
21. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
กําหนดใหสอน 4 วิชาตอปอยูแลว แตหากใหสิ่งอื่นทดแทนได Minimum ตองขอเปน 2 วิชาตอปของการเรียน
การสอนปกติ หมายความวาอีก 2 วิชาจะเปนโครงการเลี้ยงตัวเองได เพราะคณะมีโครงการลักษณะนีอ้ ยูมาก
หากไมทําเชนนั้นอาจจะไมมีคนไปสอนทีศ่ ูนยรังสิต ตองการสอนเฉพาะที่ทาพระจันทร จึงตองจัดใหมีการสอน
Minimum 2 วิชา เปนโครงการปกติทั้งทาพระจันทร และศูนยรังสิต และเรื่อง Load ที่จะเทียบเคียง ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ บางครั้ง Load งานไมเทากัน โดยขึน้ อยูก ับโครงการ เพราะฉะนัน้ ตองพิจารณาในเรื่องของ
Load ดวย และไมเขาใจวา รองคณบดีหรือเทียบเทา คําวาเทียบเทาหมายถึงสิ่งใด
ประธานกลาววา เมื่อมีการเทียบเคียงภาระงาน เชื่อวาแตละคณะเทียบเคียงไมเทากัน
เพราะฉะนั้นตองเทียบเคียงตําแหนงหลักไว เชน ตําแหนงรองคณบดีทกุ คณะตองเหมือนกัน ตําแหนงหัวหนา
ภาควิชาอาจจะไมเหมือนกัน ซึ่งจะมีการหารือกัน ตําแหนงผูอํานวยการโครงการก็อาจจะไมเหมือนกัน และ
อาจจะใหคณะกําหนดเอง แตตําแหนงหลักตองเทียบเคียงใหเทากัน ตําแหนงคณบดีตองเทียบเทากันทั้งหมดทุก
คณะ ตําแหนงรองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ตองเทากัน คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอ
วา ไมตองสอน 4 วิชาตอป Minimum คือ 2 วิชาตอปในภาคปกติและนําภาระงานอืน่ มาเทียบเคียงได
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ตองการใหเปน 4 วิชาตอป แตเปนการบังคับโดยปริยาย
หากตั้ง 35 ชัว่ โมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติไว เพราะฉะนัน้ ผูที่สอนเพียง 3 วิชาก็ตองไปหาภาระงานอืน่
มาเพิ่ม หากเขียนบทความไมไดหรือไมไดเปนคณะกรรมการตาง ๆ ก็ตองนําการสอนมาสอนแทน แตใหตั้ง
หลัก 35 ชั่วโมงไว ซึ่งจะคํานวณไดเองวาขาดหรือเกินไปเทาใด อาจารยเขาใหมตองการไดตัวเลขครบ 35
ชั่วโมง หากสอน 4 วิชาก็จะยังไมครบ เพราะฉะนัน้ ตองไปหาทางอื่นเพิม่ เติม ขณะนี้เขาใจวาหลายคณะมีปญหา
เชนเดียวกันคือ หาคนมาชวยทํางานบริหารไมคอยได เพราะฉะนัน้ กรณีนี้กจ็ ะเปนชองทางหนึ่งทีห่ าคนมาชวย

- 19 ทํางานใหคณะไดดวย ตัวเลขที่มีใหตามเกณฑนี้ หากปรับใหมีความเปนไปได เชน เปนอาจารยสอน 4 วิชา และ
เขียนบทความ 1 เรื่อง เขียนวิจัย 1 เรื่อง และเปนกรรมการ 1 ชุด หากรวมแลวครบ 35 ชั่วโมง ซึ่งสามารถทําไดก็
จะเปนเรื่องที่ดี
ประธานกลาววา มีบุคคลใดจะอภิปรายวา ควรจะ 4 วิชาตอป หรือ 3 วิชาตอป เพราะ
ขอเสนอขณะนี้คอื 2 วิชาตอป
23. คณบดีคณะสหเวชศาสตรกลาววา หากมีอัตลักษณของตัวเองและสามารถกําหนดไดก็ไมมี
ปญหาใด
ประธานกลาววา มีขอยกเวนไวอยูแ ลวในรางขอบังคับฯ ขอ 10 กรณีสอน 2 วิชาตอป และ
ใหนําภาระงานอื่นมาเทียบเคียง เห็นวานอยเกินไปหรือไม
24. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา หากจะยึดหลักตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรเสนอก็
ได โดยยึด 35 ชั่วโมงเปนหลักและเทียบเคียงกัน แตหากสอบถามวา ควรจะกําหนดวิชาที่สอนและชั่วโมงที่สอน
หรือไม เห็นวาควรกําหนด เทียบเคียง 4 วิชาตอปเปนเรือ่ งที่ดี อยางไรก็ตาม แตละคณะอาจจะมีปญ
 หาภายใน
โดยวิชาทีจ่ ะสอนไมมีคนเรียนหรือมีนอยมาก ดังนัน้ จะนําวิชาใดมาสอนใหได 4 วิชาตอป ซึ่งจะเปนปญหาโดย
ที่ไมใชความผิดของอาจารยที่ไมมีคนมาเรียน
ประธานกลาววา กรณีนมี้ ีบางคนที่สอนวิชาอื่นก็ไดแตไมสอน ตั้งใจสอนวิชาทีไ่ มมีคนมา
เรียน ซึ่งมีหลายรูปแบบ
25. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา เห็นดวยกับสิ่งทีท่ ุกคนอภิปราย เพราะ
ตนเองก็เคยเปนคณบดี เปนอาจารยและผูช วยศาสตราจารย ทราบถึงธรรมชาติงานทางวิชาการ และเห็นดวยกับ
ประธานที่ตองการใหหารือในเรื่องหลักใหญ แตที่ยังไมสรุปเพราะตองการใหขอมูลในสวนอื่นใหครบถวนกวา
นี้ เชื่อวาผูบริหารจํานวนมากคงประหลาดใจวา เรื่องภาระงานของอาจารย เหตุใดฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจึง
เปนฝายเสนอ เหตุใดจึงไมใชฝายวิชาการโดยรองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน เปนผูเสนอ ขณะนี้
เรื่องภาระงานขั้นต่ํา หรือภาระงานมาตรฐานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยถูกใชใน 4-5 เรื่องสําคัญ
ไมใชเฉพาะเรือ่ งการจัดตารางสอน มีเรื่องการประเมินทดลองปฏิบัติงานของผูที่ไดรับการบรรจุ เรื่องการเซ็น
สัญญาอาจารยบรรจุใหม เรื่องอุทธรณรองทุกขผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนวา เปนไปตามเกณฑของคณะ
หรือไม เกณฑกลางที่เปนประกาศของ ก.พ.อ. ใหญกวาหรือเกณฑของคณะใหญกวา และยังมีเรื่องการตอเวลา
ราชการวา ตอไปแลวทําสิ่งใด ทําหรือไม ไมมีผูดูแลเลยใชหรือไม คณะก็จะพยายามกลาววา มหาวิทยาลัยตอง
ทํา กรณีนี้เปนโจทยดานหนึง่ ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่ผูบริหารชุดกอนในสมัยศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน
ริเริ่มไวและมีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของคือ กองการเจาหนาทีใ่ นเวลานั้นรวมถึงฝายวิชาการและขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัย ขอสังเกตของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ขอสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาจํานวน
และตัวบุคคลของคณาจารยที่จะตอเวลาราชการ และอื่น ๆ จนทายที่สุดสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให
มหาวิทยาลัยทําเรื่องนี้ ซึ่งมีประกาศของ ก.พ.อ. ซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแตวนั ที่ 27 กุมภาพันธ 2552 แต

- 20 มหาวิทยาลัยไมไดทําสิ่งใดเลย และจะมีปญ
 หามากในการที่บรรจุบุคคลตาง ๆ ซึ่งทํางานหรือไมทํางานและ
สัญญาเขียนวาอยางไร ครบ 6 เดือน หรือ 1 ป ตองมีการประเมิน เชื่อวาผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
คงไดทราบวาเมื่อจะประเมิน มีอาจารยใหมจํานวนมากที่ กังวลวา จะถูกประเมินดวยเกณฑใด และยึดหลักการ
ใด บางคณะผูบ ริหารคณะไดไปกําหนดเกณฑ กติกา วิธกี ารตาง ๆ ไว บางคณะไมมี
โดยขอเท็จจริงแลวกรณีนี้คอื การนําสิ่งซึ่งมีอยูในประกาศ ก.พ.อ. และนําสิ่งที่เปนประโยชน
คือ ขอ 7 กรณีที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ทีแ่ ตกตางไปจากที่กําหนดไวขา งตนก็ได ซึ่ง
เปนวรรคทอง จึงไดนําวรรคทองในขอ 7 ของประกาศ ก.พ.อ. มาถอดแลวทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน
ในรางขอบังคับขอ 4 (1) วรรคทาย ในกรณีที่เปนเหตุอนั สมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดภาระงานสอนและ
ภาระงานอืน่ ทีแ่ ตกตางจากทีก่ ําหนดไวในวรรคสองไดโดยใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละหนวยงาน ซึ่ง
เขาใจวาคงจะคลายกับที่หลายคณะกลาววาเปนอัตลักษณ โดยขอเท็จจริงก็คือ ลักษณะเฉพาะของแตละคณะ มี
อาจารยมากพอที่จะสอนหนังสือหรือไม หรือมีอาจารยเกินควรจะตองไปทําวิจยั มากขึน้ และไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน แตคณะกรรมการประจําคณะจะมีขอกําหนดมาตรฐานเกณฑใดที่
แตกตางไปจากนี้ยังไมได จนกวาจะมีขอบังคับกลางขึ้นมากอน ขอบังคับกลางนี้คือ การนําขอ 7 ในประกาศ
ก.พ.อ. ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาถอดความเพื่อใหสามารถปฏิบัติการได เพราะหาก
ไมมีขอบังคับเปนแกนไว จะมีปญหาในภายหลัง การที่มหาวิทยาลัยยกรางขอบังคับและภาคผนวก เกณฑในการ
เทียบเคียงตาง ๆ ขึ้นมา ไมใชเพราะตนเอง หรือกรรมการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการซึ่งทํางานดวยกันทราบ
ขอมูลดี แตเปนเพียงการสมมติเกณฑกลางขึ้นมา เพราะในแตละเรื่องในตางวาระไดมีการปลดล็อคไววา หาก
เห็นวาไมมีเขียนอยูในนี้ หรือเห็นวาไมปรากฎหรือไมสอดคลองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะ สามารถที่จะไปทําเรื่องตาง ๆ เพิ่มได ในรางขอบังคับขอ 10 ในกรณีที่มีเหตุอนั ควร สภามหาวิทยาลัยอาจ
ลดหรือยกเวน ไมใชเฉพาะผูดํารงตําแหนงผูบริหาร เพราะเขียนตอไปวา และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการฯ ทีแ่ ตกตางไปจากที่กําหนดไวขา งตนก็ได นอกเหนือจากนัน้ หากพิจารณาที่รางประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในขอ 4 การคิดภาระงานดานตาง ๆ รวมกันแลวตองไม
นอยกวา 17 ชัว่ โมงตอสัปดาห โดยทําขอตกลงภาระงานนั้นกับหัวหนาหนวยงาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหนวยงานและจัดทําเปนประกาศ ซึง่ สามารถจัดทํารายละเอียดในประกาศไดเองโดยให
สอดคลองกับอัตลักษณของแตละคณะ สวนในภาคผนวก 1 แนบทายประกาศ มธ. เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําของ
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ขอ 4 สําหรับภาระงานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยยังไมได
กําหนด เพราะไมทราบวาลักษณะการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะมีความแตกตางกันอยางไรบาง อาจจะ
มีหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรพิเศษภาคกลางคืนหรือภาคกลางวันหรือวันเสาร- อาทิตย ซึ่งสามารถกําหนดได
คณะกรรมการประจําหนวยงานอาจกําหนดเพิ่มไดตามความเหมาะสม ภาคผนวกหมายเลข 2 ตารางเทียบเคียง
ภาระงานสอนกับงานบริหาร กรณีนี้สําหรับเกณฑกลางตามที่คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขไดให

- 21 ขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยควรจะตองทํา ซึ่งเปนเกณฑกลางไมไดปลอยใหแตละคณะไปกําหนดเองวา จะให
อธิการบดีเทาใด ใหรองอธิการบดีเทาใด แตกรณีทเี่ ปนเรื่องภายในคณะ หากไมสอดคลองหรือเห็นวานอยไป
หรือมากไป สามารถมีชองทางที่จะทําได มีความยินดีหากพิจารณาวา จะใชตามนี้หรือไมใช เพียงแตตอ งการให
ทราบวา มีความที่จําเปนจะตองทําเพราะขณะนี้ลาชามากแลว ภาระงานขั้นต่ํามาตรฐานภาระงานผูดาํ รงตําแหนง
อาจารยเปนเรือ่ งที่ผูกพันกับอีก 4-5 เรื่องที่เกี่ยวของจะโดยทราบหรือไมก็ตาม ซึ่ง 4-5 เรื่องที่ผานมา หากไมมี
ปญหาก็จะไมเปนเรื่องขึ้นมา แตเมื่อมีปญหาขึ้นมาคณะก็อาจจะถูกกลาวโทษไดวา มิไดดําเนินการใหเกิดความ
ชัดเจน จึงเปนขอสังเกตของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขเสมอวา ใหคณะกลับไปแกไขใหถกู ตอง
มิฉะนั้นจะเปนเรื่องรองเรียนอยูเรื่อย ๆ ตอไป หากมีเรื่องเหลานี้ครบถวนแลว ไมเพียงแตเรื่องการจัดตารางสอน
การจัดการเรียนการสอนเทานั้น เรื่องอื่น ๆ ภายในคณะตามที่ประธานไดกลาวไปแลววา คณะจะสามารถอางอิง
ไดวา มหาวิทยาลัยไดสั่งการลงมาและจะไดดําเนินการไดคลองตัวมากยิ่งขึ้น
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวไดหารือในเรื่องเดียวกัน แตวธิ ีหารืออาจจะไม
เหมือนกัน ซึ่งพยายามจะหารือแบบกวาง ๆ โดยไมตองลงรายละเอียดซึ่งสามารถแกไขได แตใหเปนหลักการ
โดยไดกลาววา อาจารยคนหนึ่งตองมีภาระงานขั้นต่ําอยางนอยสองเรื่อง คือ (1) เรื่องการสอน และไดหารือไป
แลววา ภาระงานคือ สอน 4 วิชาตอป ใน 4 วิชาตอปบังคับวาตองสอนแท ๆ 2 วิชาในภาคปกติ ทีเ่ หลือจะไปสอน
เพิ่มใหครบ 4 วิชาตอป หรือจะทํางานวิจยั หรือเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เรื่องนี้จะหารือในรายละเอียดอีกครั้งวา
ภาระงานที่มาเทียบเคียงจะเทียบเคียงไดเทาใด หรือใหคณะไปกําหนดเอง (2) งานเขียน ในถอยคําทีใ่ ชในราง
ขอบังคับคือ ผลงานทางวิชาการ ขอ 5 (2) ในรางขอบังคับฯ เขียนวามีผลงานทางวิชาการที่เรียกวา งานเขียนอยู 5
ประเภทดวยกัน โดยยังไมตอ งพิจารณาวา ปหนึ่งมีกี่รายการ (1) งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด หรือ (2) ตํารา หรือ หนังสือที่ไดรบั การเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ (3) ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอืน่ ที่เทียบไดกับงานวิจยั ตาม (ก) ซึ่งผลงานทางวิชาการอื่นขอย้ําอีกครั้ง คือ ภาพพิมพ งานปน งาน
สรางเครื่องจักร สิ่งเหลานี้คือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (4) บทความทางวิชาการ ปละสองรายการ
หมายความวาอาจารยนอกจากการสอนแลว ตองทําอยางใดอยางหนึ่งใน 4 ขอนี้ในแตละปดวย กรณีเห็นดวย
หรือไม และคอยหารือวาอาจารยจะตองเขียนบทความโดยไมตองทําวิจัยก็ได แตขอหลักการกอนวา นอกจาก
การสอนแลวบังคับวา ตองทําผลงานทางวิชาการอื่นดวย กรณีนี้รับไดใชหรือไม เชน คณะนิติศาสตรมีผลงาน
ประเภทที่ 5 คือ เปนเอกสารประกอบการสอนก็ได โดยขอใหเปนงานเขียน กรณีนี้จะไมสอบถามคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรและคณบดีคณะสหเวชศาสตรเพราะไมเห็นดวย โดยเห็นวาตองเปนงานวิจัย กรณีคณะ
นิติศาสตรเขียนเอกสารประกอบการสอน เขียนและแจกนักศึกษา ไมไดเปนงานวิจยั หรือตีพิมพบทความทาง
วิชาการใดทั้งสิ้น มีการทําใหมแจกนักศึกษาทุกป ครั้งละ 30-40 หนา กรณีนี้สามารถนับได หรือจะไมนับงาน
เขียนที่แจกนักศึกษา ใหใชได 4 ขอเชนเดิม
26. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา จะมีขอจํากัดตามอายุงานของอาจารยแตละคน เชน อาจารย
ที่เรียกวา อาจารยระบบคูขนานจะมีขอจํากัดในเรื่องชั่วโมงสอน เพราะใหสอนโดยเรียกวา สัมนา 1.5 ชั่วโมง

- 22 ประมาณ 10 สัปดาหกจ็ ะได 15 ชั่วโมง และจะมีการติวอยางนอย 3 วิชา ซึ่งจะเปนภาระอยางมากเพราะตองเรียน
ไปดวย โดยกรณีนี้รับจากปริญญาตรีเกียรตินิยม แตในสวนนีจ้ ะมีชองทางที่จะเปดไดอยูแลวจะไมอภิปราย
ปญหา ในสวนเอกสารการเขียนเห็นวานาจะรวมให เพราะอาจจะยังไมพรอมที่จะเผยแพรในระดับ Public แตใช
ประกอบในการเรียนการสอนอยูแลว และเห็นวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้สามารถนํามาพัฒนาเพื่อเปนเอกสารที่เรียกวา
หนังสือหรือตําราในการสอนตอไป
ประธานกลาววา ขอใหนําสิ่งที่คณบดีคณะนิติศาสตรกลาวไปรวมกับรายการที่ 5 แตไมได
หมายความวาศาสตราจารยจะใชรายการที่ 5 ได ตองทํารายการที่ 2 และ 1 เทานั้น กรณีนี้ขอใหเปนไปตามนี้
27. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้เห็นดวย อาจารยมีหลายระดับและมี
ประสบการณที่แตกตางกัน เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของเอกสารควรจะนับใหกับอาจารยที่เปนตําแหนงอาจารย แต
อาจจะกําหนดไวภายหลังวา ภายในระยะเวลากี่ปที่จะไมสามารถนับได จะนับใหเฉพาะชวงตนของการทํางาน
และประเด็นแรกที่ยังไมไดคาํ ตอบคือ จะใหเวลาทํางานเปนหลักหรือผลงานเปนหลัก เมื่อมีการประเมินหรือนํา
ผลไปทําเรื่องตาง ๆ เชน คณบดีนับเวลาทํางานให 25 ชั่วโมง ก็จะมีเวลาเหลืออีก 10 ชั่วโมงตอสัปดาห และใน
10 ชั่วโมง หมายความวา หากเปนศาสตราจารยตองทํางานวิจยั ใหได 2 ชิ้น และตํารา 2 เรื่อง หรือตองเทียบตาม
สวนเพราะเวลาที่ใชในการบริหาร สิ่งเหลานี้จะกําหนดในที่ประชุมหรือใหคณะกําหนดเอง
ประธานกลาววา ขอเสนอหลักการของอาจารยทั่วไปกอนยังไมควรกําหนดในสวน
ผูบริหาร เพราะหากกําหนดหลักเกณฑของผูบริหารแลวจะมีปญหามาก กรณีที่เขียนเพื่อบังคับกับอาจารยทั่วไป
ในสวนผูบริหารก็ใหไปเทียบเคียงโดยจะหารือกันในสวนของผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเห็นวาอธิการบดี 30
ชั่วโมงตอสัปดาห และอธิการบดีตองไปหางานอื่นทําอีก 5 ชั่วโมงตอสัปดาหในการบริการสังคม เพื่อใหได 35
ชั่วโมงตอสัปดาห ขอในหลักการวา หากตามความเห็นของคณบดีคณะเศรษฐศาสตรก็จะเปนสองเรื่องควบคูกัน
ไป คือ ตองให 35 ชั่วโมงเปนตัวตั้ง ใน 35 ชั่วโมง ตองประกอบดวยงานสอนและผลงานทางวิชาการ สวนกรณี
ของผูบริหารจะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะเปนขอยกเวน ผูบริหารใน มธ. เหมือนจะมีมาก แตโดยขอเท็จจริง
แลวไมมากเมือ่ เทียบกับอาจารยที่มีอยู 2,000 คน ถือวานอย ขณะนี้ขอหลักการของอาจารย คือ ผลงานทาง
วิชาการเพิ่มเปน 5 ประเภท อาจารยที่กําหนดไวคือ หากเปนอาจารยตองมีบทความทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
ตอป เปน Minimum จะไปเขียนหนังสือหรือทํางานวิจยั ก็ได แต Minimum ตองเขียนบทความทางวิชาการอยาง
นอย 1 เรื่องตอป และหากเปนไปตามหลักการที่ไดกลาวไปตองไปเพิม่ วา ตองเขียนเอกสารประกอบการสอนก็
ไดอยางนอย 30-40 หนา กรณีของอาจารยไมคอยมีปญหามาก อาจารยไมตองทําวิจยั หมายความวา Minimum
ตองทําอยางนีซ้ ึ่งอาจจะทําวิจัยก็ได แตอาจารยหนึ่งคนทีเ่ ขามาจบปริญญาโทหรือบางคนจบปริญญาตรีใหเขียน
บทความทางวิชาการหรือผลงานเขียนในลักษณะอื่นอีก 1 ชิ้นตอป เมื่อมีประสบการณมากขึ้นก็ใหทํางานวิจยั
หรืองานอื่นตอไป
28. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา หากมหาวิทยาลัยจะเปนมหาวิทยาลัยวิจยั คงตองมี
กลไกที่สงเสริม แมจะเปนอาจารย จะเปนสัดสวนนอยก็ได 5% หรือ 10% อยางนอยนาจะมีงานวิจยั 1 เรื่อง
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29. ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังสอบถามวา กรณีนี้ไมแนใจวาตองการเห็นงานวิจยั เปนสวน
หนึ่งของภาระงาน ซึ่งกําหนดเปนชิ้น นาจะมีการกําหนดเปนชั่วโมงงานวิจยั จะเทียบเหมือนภาระงานสอน จะ
เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยใดก็ได โดยคิดเปน 3 ชัว่ โมงตอสัปดาหไดหรือไม
ประธานกลาววา หมายความวาใหคิดจากชั่วโมงที่ไปทําวิจยั ไมไดคิดจากผลงานวิจัย
30. ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา กรณีนี้หมายถึงผูที่เปนอาจารย ในการไปอยูใ น
โครงการตาง ๆ
ประธานกลาววา ประเด็นนี้วดั ไดยากมาก วิธีวดั Process วาไปเขารวมงานวิจัยหรือไม วัด
ไดลําบาก ตองวัดผลงานวา สุดทายมีผลงานออกมาหรือไม หากกรณีอาจารยไมมีปญหาแลว ขอไปที่ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ซึ่งบังคับวาตองมีงานวิจัย 1 เรื่องตอป หรือตําราหรือหนังสือ 1 เรื่องตอป ผลงานลักษณะอื่น
1 เรื่องตอป หรือบทความทางวิชาการ 2 รายการ กรณีนี้รบั ไดหรือไม
31. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีที่จะรับไดหรือไมขึ้นอยูกบั ผูที่อยูในเกณฑนจี้ ะถูก
ประเมินอยางไร และขึ้นอยูก ับโทษดวยวา รุนแรงหรือไม
ประธานกลาววา หากเปนเชนนัน้ ขอหารือในเรื่องบทลงโทษกอน ซึ่งรองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยไมไดเสนอเรื่องโทษ เห็นวาบทลงโทษที่ควรมีคือ (1) ไมพจิ ารณาเลื่อนเงินเดือนให หรือ
พิจารณาใหไมเกินเชน 2% ตอป หากไมเปนไปตามภาระงาน
32. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการของ มธ. คงจะเพิ่มขึ้น
อยางมาก
ประธานกลาววา เห็นดวยใชหรือไม และเห็นดวยในกรณีใด กรณีที่ไมเลื่อนเงินเดือนหรือ
ล็อคการเลื่อนเงินเดือนเชน ไมเกิน 2% คือ บุคคลใดที่ไมทําตามเกณฑนี้ ตองไดไมเกิน 2% ตอป
33. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ตามที่ไดกลาวไป หากอาจารยใหมยังไมมีประสบการณ
ในการเขียนเทาใด สามารถทดแทนไดหรือไมสําหรับกรณีนี้
ประธานกลาววา มีการเขียนไวแลววา เอกสารประกอบการสอนก็ใชได
34. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากเปนเชนนัน้ เพียงแคเขียนเอกสาร 30-40 หนา ก็ได
เลื่อนเงินเดือนใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนถี้ ือวาได
35. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เมื่อมีการทํางานเอกสารทางวิชาการจะไมกลาวถึงเรื่องการ
ประเมินคุณภาพใชหรือไม
ประธานกลาววา ยังไมกลาวถึง
36. ประธานสภาอาจารยกลาววา เรื่องโทษเขาใจวาจะมีขอ บังคับในเรื่องการเลื่อนเงินเดือน
ตางหากอีกขอบังคับหนึ่ง และขณะนี้กําลังกลาวถึงขอบังคับวาดวยมาตรฐานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

- 24 อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เมื่อโทษไปคาบเกีย่ วกับอีกขอบังคับหนึ่งใน
ขณะที่ดําเนินการตามขอบังคับนั้นทุกประการ เห็นวาจะซ้ําซอนเกินไป ในสวนนี้นาจะกําหนดโทษอีกดานหนึ่ง
คือ ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเดิมผูที่ไมสนใจขอตําแหนงทางวิชาการ อาจจะมีภาระงานและทํางานใหคณะกับ
มหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ เงินเดือนก็ขึ้นตามปริมาณงาน แตเมื่อมีการขอตําแหนงทางวิชาการอาจจะมีประเด็นการ
ไมสามารถบรรลุ Requirement ขอบังคับที่สองนี้ได และตองถูกตัดเงินดวยทั้งที่มีภารกิจที่ทําตาม Requirement
ทุกอยาง เห็นวาหากจะมีโทษในเรื่องการตัดเงิน เงินทีจ่ ะตองตัดไมควรตัดจากการขึ้นเงินเดือน กรณีนไี้ มทราบ
วาจะทําไดหรือไม คือ การลดเงินประจําตําแหนงแทน
ประธานกลาววา ไมสามารถทําได
37. ประธานสภาอาจารยกลาววา กรณีนี้ตองแยกกันระหวางตัวเงินเดือนที่จะปรับเลื่อนซึ่งมี
ขอบังคับอยูแลว แตตําแหนงทางวิชาการก็เขาใจวาตัดไมได เพียงแตตองแยกใหออกวา หากจะตองมีการ
พิจารณาในเรือ่ งของการลงโทษ ไมตองการใหนําไปรวมกับขอบังคับฯ ที่วาดวยการเลื่อนเงินเดือน
ประธานกลาววา กรณีนรี้ วมไดเพราะเคยทําแลว คณบดีคณะเศรษฐศาสตรเปนผูทําคือ เรื่อง
การตรวจขอสอบไมทันก็ไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งมีตัวอยางและสามารถทําไดไมมีปญ
 หาใด
38. ผูแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา เรื่องหลักเกณฑของผูชวยศาสตราจารย เห็นวา
เขมงวดเกินไปสําหรับคณะขนาดเล็กที่อาจารยมีภาระงานสอนภาคการศึกษาละ 5 วิชา และหากจะตองถูกบังคับ
ใหเขียนตํารา หนังสือ ตามหลักเกณฑนี้ปละหนึ่งรายการจะหนักเกินไป
ประธานกลาววา กรณีนอี้ ยูในเกณฑขอ 5 (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ที่เทียบได
กับงานวิจัยตาม (ก) ปละหนึง่ รายการ หรือ เชน งานวาดภาพ การออกแบบ
39. ผูแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา การที่จะวาดรูปไดและนับเปนงานวิจยั ซึ่งมี
อาจารยที่คณะทําอยูโดยขอทุนในการทําวิจยั ในหนึ่งโครงงานวิจยั ตองทําทั้งหมด 10 – 12 ภาพ หากจะตองทํา
เชนนี้ทุกปตองใชเวลามากและเปนเรื่องยากสําหรับคณะขนาดเล็ก หากสอนภาคการศึกษาละ
2 วิชา อาจจะทําได
40. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนากลาววา เมื่อพิจารณา
ขอกําหนดเบื้องตนจากภาระงานของอาจารย ซึ่งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยตองมีการตอยอด มีการ
เขียนวา ตองมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการอยางนอยหนึ่งเรื่องตอป และหากพิจารณาถึงคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งขณะนี้มีอาจารยอยู 200 กวาคน หมายความวาตองมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารอยางนอย 200 เรื่อง เพราะเปน Minimum ผูชวยศาสตราจารยก็ตองมีบทความวิชาการดวย
รองศาสตราจารยก็ตองมี ศาสตราจารยก็ตอ งมีดวย เพราะในขอกําหนดของผูชวยศาสตราจารยเขียนไววา จะตอง
ปฏิบัติตามภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงอาจารย หมายความวาผูชวยศาสตราจารยตองตอยอดจากอาจารย
รองศาสตราจารยก็ตองตอยอดจากอาจารยดวย เพราะฉะนั้นก็จะเปน 200 บทความ และจะไปหาบทความทาง
วิชาการที่ใดเผยแพร จะขอเผยแพรใน Internet ไดหรือไม โดยเปน E – Journal ใน Internet แลวเผยแพร ไม

- 25 แนใจวาคําวา บทความทางวิชาการสามารถกําหนดกรอบใหหลากหลายไดหรือไม
ประธานกลาววา ขณะนีผ้ านประเด็นทีต่ องมีผลงานทางวิชาการแลว สวนผลงานทาง
วิชาการในแตละระดับตองทําสิ่งใดบางกําลังหารือกันอยู แตผานหัวขอแลววา อาจารยทุกคนตองมีผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งผลงานทางวิชาการที่กลาวถึงมี 5 ประเภท
41. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในเรื่องของการเทียบเคียงภาระงานคงไมเทียบเคียงขาง
เดียว ตามที่ผูแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา แตละคณะไมเหมือนกันและชวงเวลาก็ไมเหมือนกัน
เชน หากอาจารยสอนมากเกิน 4 วิชาตอป สวนที่เกินก็นา จะเทียบเคียงไดกับงานวิจยั ไมใชตองสอน 500-600
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาแลวตองทําวิจยั อีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งเปนสิ่งที่เปนไปไมได หากสมมติทุกคนตองทําทั้งหมดก็
ตองทํางานวิจยั ตามตําแหนงทางวิชาการตั้งแตอธิการบดีลงมา และไมควรยกเวนใหบุคคลใดเพราะไมไดใชเวลา
เปนตัวกําหนด หากใชเวลาเปนตัวกําหนดควรจะเทียบเคียงงานสอนกับงานวิจยั กลับไปกลับมาไดดวย เพื่อให
เปนธรรมกับผูที่สอนมากและไมสามารถทําไดจริง และไมสามารถหาอาจารยทดแทนได หากมีอาจารยทดแทน
ไดก็ไมมีปญหา ขอใหพิจารณาไปพรอมกันกอนที่จะหารือในเรื่องโทษ โทษจะกําหนดอยางไรก็ได แตหาก
เกณฑเปนไปในทางที่เทียบเคียงกันไดและมีโทษอยางไรก็สามารถรับได
42. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทั่วไปกลาววา ผลงานทางวิชาการที่หารือกันคือ การปรับตาม
เกณฑที่สวนกลางกําหนด เพราะเกณฑที่สว นกลางกําหนดคอนขางเขมงวด และทราบดีวาคงปฏิบตั ิไดยาก เห็น
วาควรตั้งเปนเกณฑขนั้ ต่ําจริง ๆ และหากบุคคลใดทําไดตา่ํ กวาเกณฑแลวจึงลงโทษ เชน ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยที่ตองการเห็นคือ ขอใหเสนอผลงานในที่ประชุมโดยทีย่ ังไมตองตีพิมพในวารสารในประเทศอยาง
นอย 1 เรื่อง เปนเวลา 2 ป อยางนอยก็เปนการกระตุนผลงานของผูชวยศาสตราจารยไดทางหนึ่ง ตําแหนง
รองศาสตราจารยอาจจะใหมกี ารเสนอผลงานในที่ประชุมในประเทศหรือตางประเทศ หรือใหเขมขนขึ้นจะเปน
วารสารในประเทศก็ได ควรใหมีการเผยแพรในที่ประชุมอยางนอย 1 เรื่องตอป ก็เปนการกระตุน ผลงานทาง
วิชาการของรองศาสตราจารยได ตําแหนงศาสตราจารยขอใหมีผลงานในวารสารในประเทศอยางนอยปละ
1 เรื่อง เห็นวาเปนเกณฑขั้นต่าํ ที่อาจารยนาจะรับได และหากกรณีที่ต่ํากวานีจ้ ึงพิจารณาลงโทษอยางไร
ประธานกลาววา สามารถปรับแกได
43. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา อาจารยสวนใหญจะสอนตาม Load
อยูแลวประมาณ 2-3 วิชาขึ้นไป และอาจารยก็จะทํางานวิจัยดวย หากพิจารณาวา ผูชว ยศาสตราจารยที่รับเขามามี
อายุ 30 ป เมื่อเกษียณอายุครบ 60 ป ตองมีผลงานตํารา 30 เลม หรือเขียนบทความตองมีทั้งหมด 60 บทความ
หากเปนไปตามเกณฑนี้ ซึ่งยังไมทราบวาจะนําไปเผยแพรที่ใด เพราะปญหาที่เกิดขึน้ ในปจจุบนั คือ อาจารยบาง
ทานไมสามารถที่จะทํางานวิจัยหรืองานตําราไดเสร็จในระยะเวลาทีก่ ําหนดใหได ในสวนนี้จะมีการลงโทษดวย
หรือไม ประเด็นที่สอง ตองการใหพจิ ารณาในลักษณะทีส่ ามารถทดแทนกันได หากอาจารยที่ไมมคี วามสามารถ
ในการเขียนบทความก็นาจะสอนเพิ่มเติมได หรืออาจารยบางคนเขียนบทความไปแลวในปที่ผานมาปนี้ตองการ
หยุดบางก็นาจะนํางานสอนเขามาเปนเทียบเคียงได

- 26 ประธานกลาววา กรณีนมี้ ี 2-3 มุมมอง มีผูที่เห็นวาไมตองเขียนเรื่องใดเลยก็ได และเห็นวา
เขียนแลวงานเขียนนั้นตองเปนงานวิจัยเทานั้น จึงพยายามหาจุดกึ่งกลางวา จะทําอยางไร จากการทีไ่ ดกลาวใน
เรื่องโทษ กรณีนี้มีความเห็นอยางไร
44. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา แตละคณะจะมีรายละเอียดที่ไมเหมือนกัน ประเด็น
ที่ประธานกลาววา แตละคณะใหมภี าระงานสอนอยางนอยปละ 4 รายวิชา และสามารถนํางานอื่นมาเทียบเคียง
ภาระงานสอนได ตองการคิดกลับกันวา บางคณะ เชน คณะทันตแพทยศาสตร หลายครั้งเมื่อมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับงานวิจยั อาจารยบางคนก็เสนอความเห็นวา นํางานวิจยั มาเทียบกับงานสอนไดหรือไม โดย
ขอเท็จจริงแลวเปนเรื่องดี เพราะจะไดมีเวลาไปทํางานวิจัย แตประเด็นคือ หากทําเชนนั้นแลวจะไมมีบคุ คลใด
สอน และคณะที่มีอาจารยนอ ยแตภาระงานสอนมากก็จะมีปญหาเกิดขึ้น จะขอฝากใหพิจารณาดวย
45. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา เนือ่ งจากเปนคณะขนาดเล็กทีต่ อ งสอน
มาก และมีนโยบายที่คอนขางขัดแยงกันสองเรื่องคือ (1) เปนมหาวิทยาลัยวิจยั (2) ตองเลี้ยงตัวเอง ซึง่ เปนเรื่องที่
ขัดแยงกันอยางมาก เพราะคณะขนาดเล็ก เชน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีอาจารย 27 คน รับผิดชอบ
5 หลักสูตร บางคนสอน 5 วิชาตอภาคการศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคอยางมากในการทํางานวิจยั จะขอเสนอวาชวง
ระยะเวลาของการตัดสินอาจจะตองขยายไปเปน 2 ปไดหรือไม
ประธานกลาววา ได ไมมีปญหาใด มีการหารือในหลักการแลววา ตองมีงานสอนบวก
ผลงานทางวิชาการ และไดมกี ารผอนปรนวาไมใชงานวิจัยก็ได ใชบทความวิชาการรวมไปถึงงานเขียนทัว่ ไป
และเอกสารประกอบการสอนก็ได บางคนก็ยังเห็นวาทําไมได เทาที่รับฟงขอสอบถามวา มีคณะใดที่ไมคิดวาจะ
นําผลงานวิชาการมาใชเปนหลัก กรณีนี้จะมีคณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
46. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ไมไดเห็นวา งานวิจัยหรือผลงานวิชาการไมควรนํามา
เปนหลัก แตขอใหเทียบเคียงไดสําหรับผูที่สอนมากจริง ๆ และไมสามารถทําได และไมเห็นดวยที่จะนําเอกสาร
ประกอบการสอนมาใชกับผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย หากจะใหควรใหกับอาจารยที่
เขาทํางานใน 2-3 ปแรก และยังตองพัฒนา แตหลังจากนั้นก็ไมควรนับ หากมีตําแหนงทางวิชาการแลวไมควร
นับเอกสารประกอบการสอน
ประธานกลาววา เปนความคิดเห็นที่ตรงกัน แตสรุปเชนนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน
หมายความวาคณะใดที่สอนมากแลว จะยินยอมใหนําผลงานสอนมาเทียบเคียงงานวิชาการได เทาที่รับฟงมีคณะ
พยาบาลศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร สวนคณะอื่น
ไมมีปญหา ขอกลับมาในเรือ่ งโทษวา เลื่อนขั้นเงินเดือนไมเกิน 2% ตอปสําหรับผูที่ไมเปนไปตามภาระงาน
ขั้นต่ํา
47. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา คําวาภาระงานขัน้ ต่ํา จะเทียบเคียงกลับไปเปนชั่วโมง
หรือเทียบกลับไปวา 2 วิชาตอภาคการศึกษาหรือ 6 หนวยกิต
ประธานกลาววา กรณีนี้เทียบเคียงเปนชั่วโมง

- 27 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีที่ระบุวา ตองเปนจํานวนชัว่ โมง
และเปอรเซ็นตเทาใด เมื่อคิดออกมาแลวโดยใชมาตรฐานวิธีคิดเดิมวา สอน 1 ชั่วโมง เทากับทั้งสอนและเตรียม
ตัว 3 ชั่วโมง หากเปนวิชาทีส่ อนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง คือ 3 หนวยกิต เทากับทํางาน 9 ชั่วโมงในวิชา 3 หนวยกิต
นั้น หากสอน 2 วิชาจะเทากับ 18 ชั่วโมงใน 2 วิชาของสัปดาหนนั้ กรณีนี้ทําเพื่อใหเขาใจ แตไมไดหมายความวา
ไมตองไปจับที่ตัววิชา เพราะเมื่อมีการเทียบตองเทียบกลับมาเปนชั่วโมงเสมอ ซึ่งจะมีงานอื่นที่จะเทียบเปน
ชั่วโมงอีก
48. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ในการเลื่อนเงินเดือน Maximun อยูที่ 4% และผูที่
ไมทําตามเกณฑนี้ได 2% คือ ครึ่งหนึ่งของผูที่ทํางานวิชาการมาก
ประธานกลาววา 2% ตอป ไมใช 2% ตอครั้ง ปกติจะใหไดถึง 10% แตหากไมทําตามเกณฑ
จะได 2% ตอป คือ จะไดครัง้ ละ 1%
49. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ในคณะที่มีการสอนมากและสามารถเทียบเคียงได
นาจะมีเกณฑหรือนิยามวา สอนมากคือเทาใด มิฉะนั้นบางคณะที่อาจจะมีการสอนไมมากเทา อาจารยอาจจะ
อางอิงเหตุผลนี้วา คณะอื่นทําได เหตุใดคณะของตนจะทําไมได
ประธานกลาววา กรณีนี้เห็นดวย และจะนําไปกําหนดหลักเกณฑ
50. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา สมมติสอนมาก แตทํางานทางวิชาการ
ดวย หากงานทางวิชาการไมเสร็จก็สามารถเสนอไดก็เปนเรื่องที่รับได คือ ทําอยูแตไมเสร็จภายในหนึ่งป
ประธานกลาววา ขณะนีก้ ําลังหารือในหลักการกอนและจะขอหารือในขอยกเวน หลักการ
เปนเชนนี้ แตมีขอยกเวนไดอยูแลว ขณะนีข้ อพิจารณาหลักเกณฑกอน
51. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา เขาใจวาหลายคณะมีวิชาสอนเนน
ชั่วโมงปฏิบัติ จากการหารือกันเหมือนกับเปนชั่วโมงบรรยายเปนสวนใหญ
ประธานกลาววา ชัว่ โมงปฏิบัติถือเปนชั่วโมงบรรยายดวย
52. ประธานสภาอาจารยกลาววา กรณีการคิดชั่วโมง เคยมีประกาศมหาวิทยาลัยทีเ่ คยเทียบวา
ตําแหนงตาง ๆ เทียบเปนชัว่ โมงแลวมีการสรุปออกมาเปนตารางเทียบเคียง เมื่อนึกเรื่องที่รองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยกลาวคือ 4 ชั่วโมง เมื่อคูณ 9 จะเปน 36 ชั่วโมง หากพิจารณาตามตารางเทียบเคียงภาระ
งานสอนกับงานบริหาร เชน รองคณบดี จะได 2 วิชา หากเปนคณบดีก็จะได 2 วิชา เพราะจํานวนชัว่ โมง
เทียบเคียงไมถึง 27 ชั่วโมง สรุปแลวเมื่อเทียบเปนวิชา คณบดีและรองคณบดีจะไดยกเวน 2 วิชาเทากัน
กรณีนี้คือตัวอยางของการทีไ่ มคิดเปนรายวิชา บางครั้งในแงของการปฏิบัติจะเกิดปญหา ตองเลือกอยางใดอยาง
หนึ่ง และจะมีสูตรที่จะ Convert ใหเปนหนวยที่จะใชอยางอื่นได หากใชชั่วโมงเปนตัวตั้งแนวปฏิบตั ิจะมีปญหา
มาก เพราะเมือ่ จะปฏิบัติตองทราบวาจะไดรับยกเวนกี่วชิ า แตเมื่อ Convert เปนชัว่ โมงแลวจะมีเศษที่ไมถึงวิชาก็
ทําไมได เห็นวาโดยหลักควรใชวิชาเปนตัวตั้ง สวนการ Convert มาเปนชั่วโมงมีสตู รอยูแลวเพียงคํานวณกลับไป
และนําไปใชอยางอื่น

- 28 ประธานกลาววา ไมสามารถใชวิชาเปนตัวตั้งได เพราะบางวิชา 1 หนวยกิต หรือ 2 หนวยกิต หรือ
3 หนวยกิต ตองใชชั่วโมงเปนตัวตั้ง อธิการบดี 30 ชั่วโมง แตหากกําหนด 35 ชัว่ โมงก็ตองไปทําอยางอื่นอีก
5 ชั่วโมง
53. ประธานสภาอาจารยกลาววา หากเปนเชนนั้นก็ตองกําหนดชัว่ โมงใหลงตัวตามหลักหนวย
กิต เนื่องจากการกําหนดชัว่ โมงไมลงตัว แตก็ขอให Convert กลับมาใหลงตัวตามหลักหนวยกิต และใหพจิ ารณา
ในแนวปฏิบัตจิ ริงใหปฏิบัตไิ ดดี
ประธานกลาววา สรุปวาตองใชชั่วโมง ใชวิชาไมได เพราะมีตั้งแต 1 - 4 หนวยกิต
54. ประธานสภาอาจารยกลาววา เห็นดวย แตขอใหกลับไปพิจารณาใหม เพราะตัวเลขนี้อาจจะ
ไมลงตัว
55. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ควรจะตองใชเปนจํานวนชัว่ โมง เพราะบางครั้งในหลายวิชา
สอนคนเดียวไมได ตองมีคนมาชวยสอนในแตละสวน และสิ่งที่กังวลคือ อาจารยที่ไมคอยมี Power มากจะหา
ชั่วโมงไมได เพราะอาจารยผูใหญจะสอนเองทั้งหมด คณะนิติศาสตรก็เคยพบเหตุการเชนนี้อาจารยผูใหญขอติว
เองเพราะชัว่ โมงสอนยังไมครบ ซึ่งมีความกังวลในจุดนี้ แตคณะตองจัดการเองอาจจะเกิดเหตุการเชนนี้ขึ้น
56. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ในการประเมินจะประเมินทุก 6 เดือน แตผลงานจะ
พิจารณาใน 1 ป อาจจะเกิดปญหาในเรื่องของการนับผลงาน
ประธานกลาววา กรณีนี้เปนเรื่องทางเทคนิค จะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกครั้ง ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย งานวิจยั 1 ชิ้น ตําราหรือหนังสือ 1 ชิ้น ผลงานลักษณะอื่น 1 ชิน้ บทความทางวิชาการปละ
2 รายการ กรณีนี้รับไดหรือไม สําหรับคณะที่ไมใช 4 คณะที่ไดกลาวไป
57. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากเปนเชนนัน้ เกรงวาจะมีปญหาในเรื่องของคุณภาพ
ของงาน อาจจะมีการพยายามผลักดันผลงาน โดยพิจารณาจากปริมาณไมไดพิจารณาจากคุณภาพ กรณีนจี้ ะเปน
ประเด็นหนึ่ง และนาเห็นใจคณะที่สอนมากและเพิ่งไดยนิ วาสอน 5 วิชาตอภาคการศึกษา หากเปนเชนนี้ไมมีทาง
ที่จะเขียนผลงานใดได เปนไปไดหรือไมวา การสอนที่เกินสามารถนํามาชดเชยได
ประธานกลาววา ได กรณีนี้ไดกลาวไปแลววา มี 4 คณะ คณะอื่นจะขอเพิ่มเติมก็ได กรณีนี้
ขึ้นอยูกับการบริหารของคณบดี
58. ผูแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองกลาววา กรณีนี้คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมือง เห็นวาเปนเรื่องที่ลาํ บากสําหรับผลงานทางวิชาการ 2 เรื่องตอป เพราะที่คณะปกติกไ็ มมี
ผูขอตําแหนงทางวิชาการอยูแลว กรณีนจี้ ะทําใหไมมีผขู อตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้ และคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมืองไมไดรับงบประมาณ คณะจายเงินเดือนเอง ขอบังคับนี้จะบังคับใชกับคณะที่เลี้ยงตัวเอง
หรือไม
ประธานกลาววา บังคับใชทั้งมหาวิทยาลัย
59. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีวารสาร

- 29 สําหรับเผยแพรผลงาน หากมีผูเขียนบทความทางวิชาการ และมีบางภาควิชาที่ไมมีวิชาสอนเหมือนกับที่อาจารย
ดร.ปาริยา ณ นคร ไดกลาวไป หากเปนวิชาหลัก เชน เคมี ชีววิทยา ฟสิกซ คณิตศาสตร จะมีภาระงานสอนมาก
แตงานวิจัยจะไมคอยมี เพราะฉะนัน้ อาจจะใชงานสอนแทนงานวิจัยได และงานวิจยั หากวิจัยไมตรงกับสาขาที่
เรียน อาจจะไปวิจัยใหหนวยงานภายนอกและไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียนอยู จะถือวาเปนงานวิจัยที่เปนผลงาน
ของผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยไดหรือไม
ประธานกลาววา ได บางคนอาจจะเปลี่ยนสาขาตัวเองก็ได เพราะมีวิธีพิเศษตาง ๆ หาก
เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานแตยายไปเชีย่ วชาญเรื่องอื่นก็นาจะได
60. ประธานสภาอาจารยกลาววา กรณีนี้มี 3 ขอ ใชคําวา “หรือ” อยางใดอยางหนึ่ง ไมคอยมี
ปญหา ประเด็นคือ (ก) งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด หากเปนบทความที่ Present
Paper ตาม Conference แตเมือ่ มี หรือ (ข) ตํารา หรือ หนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ป
ละหนึ่งรายการ การที่จะเขียนตําราไดหนึ่งปไมใชเรื่องงาย หากอายุราชการเหลืออีก 15 ป ตองเขียนตํารา 15 เลม
ไมใชเรื่องงาย (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ ทียบไดกับงานวิจัยตาม (ก) ปละหนึ่งรายการ เชน
สิ่งประดิษฐ ตองทําปละหนึง่ เรื่อง บางครั้งงานบางอยางตองทํา 3-5 ป หากกําหนดแลวโอกาสเปนไปไดนอย
มาก ตองมีการปรับและพิจารณาใหเหมาะสมกับสิ่งที่ควรเปน และน้ําหนักไมเทากันในขอ (ก) (ข) และ (ค) โดย
ใชคําวา หรือ กลาวคือ ผูที่จะเสนอผลงานเลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง หากเปนเชนนี้จะถูก Enforce ใหเปนขอ (ก)
เทานั้น ซึ่งยากมากที่จะไปทําขอ (ข) และ (ค) หากยังปรับไดอาจจะปรับใหเหมาะสมหรือมีทางเลือก หากปนี้
ตองการเขียนผลงานทางวิชาการหรือปตอไปตองการเขียนตําราจะไดสลับกัน ซึ่งนาจะเหมาะสมกวา
ประธานกลาววา กรณีนขี้ ึ้นอยูกับแตละมุมมอง ตองไมพิจารณาไปในทางวิศวกรรมศาสตร
เทานั้น สายสังคมศาสตรคนหนึ่งเขียนตํารา 2 เลมตอปก็ได คณะนิติศาสตรบางคนเขียน 2-3 เลมตอปและยังมี
คุณภาพ กรณีที่กลาวเชนนี้คอื มีการใหทางเลือกแลวมี 4 ทาง สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งก็ไดใน 4 ทาง หากได
ทางใดทางหนึง่ ใน 4 ทาง ถือวาได
61. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ควรจะตรวจสอบกอนวา ในอดีตที่ผานมา
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ทําเชนนี้หรือไมแลวมีผูที่ผานจํานวนเทาใด เพื่อที่จะ
นํามาปรับเกณฑได เพราะตองการพิจารณาตัวเลขกอนทีจ่ ะตัดสินใจ หากตั้งเกณฑแลวเขมขนเกินไปจะเกิด
ปญหา
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวเกณฑนี้คือ เกณฑ สกอ. ตองการใหอภิปรายเพื่อทําให
เกณฑออนลง เชน เกณฑของผูชวยศาสตราจารยเขียนไวเชนนี้ก็ลอมาทัง้ หมด สิ่งที่พยายามทํา เชน ขอ 5 (2) (ก)
งานวิจยั ที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละหนึ่งรายการ กรณีที่ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
ทั่วไปและประธานสภาอาจารยกลาววา ไมตองเผยแพรไดหรือไม แตขอไป Present แทน ซึ่งรับไดก็จะนําไป
เขียนเพิ่ม แตไมสามารถเปลี่ยนแปลง 4 ขอนี้ได แตสามารถเพิ่มได
62. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา ประเด็นสําคัญคือ งานไมเสร็จ

- 30 ตําราก็ไมเสร็จ งานวิจยั ก็ไมเสร็จ จะวัดจากสวนใด
ประธานกลาววา หากเปนเชนนัน้ ก็จะไดเลื่อนเงินเดือน 2% ในปนนั้
63. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีนใี้ ห 2% ไมได เพราะครึ่งป
แรกสงผลงานมา ซึ่งอาจจะให 3% ไปแลว เพราะมีการประเมินสองรอบ กวาจะทราบวางานยังไมเสร็จคือ ครึ่งป
หลัง แตครึ่งปแรกให 3% ไปแลว จะขอคืน 1% ไดหรือไม
ประธานกลาววา ขอหลักการวา หากทําไมเสร็จในปนั้นควรไดเกิน 2% หรือไม หากหารือ
ในหลักการวา ไมควรไดเกิน 2% จะหาวิธีการวาจะทําอยางไร
64. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เห็นดวยกับคณบดีคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน เพราะงานวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพไมสามารถทําเสร็จไดภายในหนึ่งป แตจะมีขอเสนอ
โครงการวิจัยที่แนนอนและอยูระหวางทํา ซึ่งปกติจะใชเวลาประมาณหนึ่งปหรือเกินกวานั้น ตองมีการปรับปรุง
และกวาจะไดรับการตีพิมพอาจจะใชเวลา 2-3 ป แตละคณะแตละสายก็ไมเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ จะได Load
ในการทํางานวิจัยนั้น แมจะทําไมเสร็จ และการประเมินครึ่งปคณะก็มปี ญหามาก เพราะอาจารยพยายามที่จะ
สอนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพื่อเหลือเวลาในการทําวิจยั หากมาเนนหนักในภาคการศึกษาสอง
แตภาคการศึกษาแรกไมไดเลื่อนเงินเดือน คณะจะใชแบบ Roll Over 1 ปเฉลี่ยไดหรือไม แทนที่จะเปนทุก
6 เดือน แตใหนําผลงานครั้งที่แลวมารวมดวยโดยใหพิจารณาเปนคราวละ 1 ป มิฉะนัน้ จะไมยุติธรรมกับอาจารย
ที่สอนภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง
ประธานกลาววา หลายคณะก็ทําเชนนี้ ขณะนีก้ ําลังหารือเรื่องทําเสร็จหรือไมเสร็จ สมมติ
ไมเสร็จจะใหทําอยางไร ไมตองลงโทษ หากเปนไปตามนั้นก็จะไมมีผล ทุกคนก็ทําไมเสร็จ หากเขียน
บทความได 20 หนา ขาดอีก 5 หนา แตขาดไปทั้งป เขียนงานวิจัยไปแลว 80% เหลืออีก 20% ก็ไมเสร็จ ปตอไปก็
ยังไมเสร็จ
65. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ใหเสนอเปน Progressive Report และจด
บันทึกไววาสงงานใดบาง
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะเปนภาระมากสําหรับผูที่เลื่อนเงินเดือน และจะวัดไดลาํ บาก
66. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา หากไมเสร็จภายในหนึ่งป จะเปนปญหามาก
ประธานกลาววา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรคงเสนคงวามากวา ตองเนนวิจัยและทําให
เสร็จ
67. ประธานสภาอาจารยกลาววา มีความจําเปนหรือไมทตี่ องเห็นดวยกับเกณฑของ สกอ.
ตามระเบียบนี้ ประธานพยายามจะทําใหออ นลงเพื่อใหมเี หตุผล แตหากถูกกําหนดจากทาง สกอ. วาตองเปน
อยางไร จะหารือกับ สกอ. ไดหรือไมวา เกณฑที่ใหมาหามาจากที่ใด ในกรณีหนึ่งปตองมีตํารา หรือหนังสือ 1
เลม เห็นวาไมเหมาะสม ซึ่งบางอยางหากตัวเลขไมเหมาะสมตองมีการ Enforce ใหปรับดวย และตองมีเหตุผลไป
หารือกับทาง สกอ. วา ผูบริหารของ มธ. พิจารณาแลว มีปญหาในเรื่องตัวเลขผลงานที่ตองทําตอป จะเฉลี่ยเปน

- 31 3 เลมตอ 3 ปไดหรือไม ตามที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาว งานวิจยั กวาจะมีการขอทุนกวาจะ
ไดเริ่มทําภายใน 1 ปไมเสร็จ แตบางครั้งปที่ 3 ทําได 3 เลมก็มี หาก 3 ปเฉลี่ย 3 เลมยังพอทําได แตหากปละเลม
แลวตัดทิ้งไมนํามาใช เห็นวาไมสมเหตุผล เรื่องลักษณะนี้ตองมีการหารือ
ประธานกลาววา ไมใชไมนํามาใช แตหมายความวา เฉลี่ย 3 ปไมได เพราะใหขั้นเงินเดือน
ทุกป ประเด็นที่สอง กรณีที่กลาววาไมนําของเดิมมาใชนั้นไมใช สมมติทํางานวิจัยในปนี้ไมเสร็จก็จะได 2% ใน
ปนี้ และหากทํางานวิจยั ในปตอไปเสร็จก็จะได 4% หรือ 8% ในผลงานวิจัยทีท่ ําได แตจะไดในปทที่ ําเสร็จ ใน
การประชุมครั้งนี้คงไมสามารถหาขอสรุปได แตจะขอหลักการกอน สวนประเด็นไมเสร็จจะนับอยางไรจะหารือ
กันอีกครั้งหนึง่
68. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา เมื่อพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ขอ 2 (1) ภาระงานวิชาการ ประกอบดวย ภาระงานสอน
ภาระงานวิจยั และภาระงานบริการวิชาการ ซึ่งภาระงานสอนตองไมต่ํากวา 18 ชัว่ โมงตอสัปดาห หมายความวา
17 ชั่วโมงคือ ทํางานวิจยั หรืองานบริการวิชาการดวย แตหากจะกําหนดใหเขมขนกวานั้นวา นับดวยผลงาน แต
ไมไดนับภาระงาน หากเปนเชนนี้ก็คอนขางที่จะเขมขนพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของงานวิจยั ซึ่งกําลังจะให
อาจารยทํางานวิจัยเล็ก ๆ และเสร็จเร็ว ซึ่งตรงกันขาม งานวิจยั นาจะเปนงานวิจัยที่มคี ุณภาพ โดยสวนใหญแลว
ไมสามารถทําเสร็จภายในหนึ่งปได
69. ผูแทนคณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา เขาใจวาประธานกําลังจะกําหนดกรอบกวาง ๆ
เพื่อใหออกมาเปนภาพรวมและพิจารณาวา จะมีขอจํากัดอยางไรบาง และในการประชุมครั้งนี้ยังหาขอสรุป
ไมได จึงขออภิปรายเรื่องงานวิจยั เนื่องจากคณะแพทยศาสตรมีงานวิจยั จํานวนมาก แตมีปญหาเรื่องการสงผล
งาน เมื่อมีการใหทุนของคณะแพทยศาสตรหรือของมหาวิทยาลัยมักจะมีการขอตอเวลา เปนอํานาจหรือหนาที่
ของคณะกรรมการประจําคณะทีจ่ ะพิจารณา ซึ่งไมมีโทษเพราะมีอยูในระเบียบวา จะขอตอเวลาเพือ่ ทํางานวิจยั
ใหขยายเวลาตอไปได 3 เดือนหรือ 6 เดือน ขึ้นอยูกับคณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณา การวิจัยเล็ก ๆ ก็
ใชเวลาทําประมาณหนึง่ ปจริงและก็ทําไมคอ ยเสร็จ แตหากเปนงานวิจยั ที่มี Impact สูง ๆ ที่ตองการให Impact
ตอระบบสาธารณสุข หรือระบบของประเทศ งานวิจยั ประเภทนี้ตองใชเวลา 3-4 ป จึงจะเสร็จ และมีผทู ี่ทํางาน
วิจัยลักษณะนี้เปนกลุมใหญและใชเงินทุนสูง ซึ่งจะมีปญหาวา เมื่อปที่หนึ่งทําไมเสร็จและมาพิจารณาเรื่องโทษ
อาจจะมีปญหา เขาใจวาพยายามจะกําหนดกรอบ แตจะตองพิจารณาปญหานี้ดว ย
ประธานกลาววา กรณีนี้เห็นดวย แตหากจะนับจํานวนชั่วโมงวา เขาหอง Lab กี่ชั่วโมง
จะนับลักษณะนั้นไดลําบาก มีความเห็นที่ตรงกันวา บางงานวิจยั ตองใชเวลา 2-3 ป หากเห็นวา งานวิจัยใชเวลา
3 ป ในปนั้นตองเขียนบทความ 1 บทความมาเสริม แทนที่จะเขียน 2 บทความ แตไมใชกลาววาไมเสร็จและได
เลื่อนเงินเดือนตามปกติ หากเปนเชนนีก้ าร Enforce ก็ไมมคี วามหมาย ยกเวนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและ
ผูแทนคณบดีคณะแพทยศาสตรที่มีขอเสนอ แตขอเสนอของตนเองคือ ตองไปหางานอื่นทดแทน
70. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ใชภาระงานบริหารไดหรือไม หากพิจารณาเชนนี้ขอไม

- 32 สมัครเปนคณบดีและกลับไปทํางานตามเกณฑนี้ดีกวา เพราะในอนาคตเกรงวาจะหาคนมาทํางานบริหารลําบาก
นาจะทดแทนไดบางสําหรับงานบริหารหรืองานเขียนตาง ๆ สิ่งที่ตองการเนนคือ ขอใหมีการตรวจสอบวา
มาตรฐานเปนอยางไร ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ทําสิ่งใดบาง หากไมเคยทํามากอน
และจะมาใหทาํ คงจะสายเกินไป หากผูที่จบปริญญาเอกมา 5 ปแลวและไมเคยเขียนอะไรคงไมตองหวังวาจะมี
การเขียน เพราะไมมีทางทําไดและแกไขไมได
71. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา แตละหนวยงานจะมีบคุ ลิกเฉพาะตัวของตัวเอง เห็นวาหาก
จะยกระดับ มธ. คงตองหารือในเรื่องนีว้ า งานที่เปนงานเขียนคงจะตองมี สวนวิธีเผยแพรตองหารืออีกครั้ง สิ่งที่
กําลังอภิปรายวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห หากแบงเปนลักษณะนี้จะงายขึ้นหรือไม เชน มีภาระงาน 35 ชั่วโมงตอ
สัปดาห แบงเปนภาระงานดานงานสอน ภาระงานดานการเขียน ภาระงานดานวิชาการอื่น ๆ งานสอนระบุวามี
หนวยนับ 18 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดกลาวไปแลววา 1 หนวยกิตคือ
การเตรียมการสอน 2 ชั่วโมง และสอน 1 ชัว่ โมง เพราะหากสอน 3 ชั่วโมงเทากับนับได 9 ชั่วโมง เพราะฉะนัน้
สวนนี้ตองมีสดั สวนอยางนอย 45% สวนภาระงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีหนวยนับเปนจํานวนชั่วโมงคือ 17 ชั่วโมง
ตอสัปดาห รวมแลวคือ 35 ชัว่ โมง ดังนัน้ จุดที่หารือกันอยูคือ สวนงานวิชาการงานเขียนตามที่ระบุไว โดย
หลักการตองการมีงานเขียนออกมา เมื่อพิจารณาแลวก็ประหลาดใจวา งานวิจยั ปละ 2 เรื่อง จะเขียนไดอยางไร
เพราะฉะนั้นในสวนนีเ้ ปนไปไดหรือไมวา ตามภาระงานที่ระบุไว หากเขียนไมไดจะยอมรับบางชิ้นหรือไม
เชน ทําภาระงานดานอื่น เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมากขึ้น แตอยางนอยงานเขียนตองมี 1 ชิน้ เชน เปน
บทความไดหรือไม หากเขียนวิจยั ไมได แตเปนที่ปรึกษาปริญญาเอก 1 เลม ปริญญาโท 3-5 เลม แทนไดหรือไม
เพราะกรณีนี้กเ็ ปนการสรางงานเขียนอยางหนึ่ง แตอยางนอยที่สุดควรจะตองมีงานบทความ เพราะหากพิจารณา
จากตัวเลขก็เปนไปตามนั้นคือ ไมคอยมีคนพยายามเขียน บางคนทํางาน 30 ป ยังไมไดเขียนเรื่องใดเลยก็มี หาก
ยังไมเดินหนาในสวนนี้ แตยอมรับในชวง Transitional Period สําหรับการเริ่มตน จะยอมรับไดหรือไมวา อยาง
นอยที่สุดหากไมมีงานตามภาระงานที่ระบุไว ควรใชภาระงานของอาจารย เขียนบทความอยางนอย 1 ชิ้นได
หรือไม
ประธานกลาววา กรณีนรี้ วมถึงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาตราจารย
72. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ตองมีภารกิจอื่นเพิ่ม
ประธานกลาววา หากเปนเชนนีก้ ็จะงายขึ้น คณบดีคณะนิติศาสตรเสนอวา ขอบังคับที่ตอง
เลียนแบบมาจาก สกอ. ก็ใหทําไป แตภายในมหาวิทยาลัยมีการ Enforce เชนนี้
ประธานสภาอาจารยกลาววา เห็นดวยในหลักการที่คณบดีคณะนิตศิ าสตรเสนอ แตหาก
ขอบังคับเปนแบบ สกอ. คลายกับที่เขียน เมื่อมีการ Enforce เปนการภายใน จะ Enforce อยางไร เมือ่ ประชาคม
สวนใหญตองพิจารณาตามขอบังคับ จะ Enforce ผานสิ่งใด
ประธานกลาววา จะมีการเขียนขอบังคับเพิ่มเติม
73. ประธานสภาอาจารยกลาววา มีขอยกเวนในระยะ Transition Period เชน เขียนเพิ่มวา

- 33 ภายใน 4 ปแรกหลังจากออกขอบังคับใหเปนไปตามที่ระบุไว
ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังให 1 ป ขณะนี้เห็นวาตําแหนง
อาจารยไมมีปญ
 หา มีบทความทางวิชาการ 1 ชิ้น หรืองานเขียนอื่น ๆ 1 ชิ้น จํานวน 30 หนา สวน
ผูชวยศาสตราจารยบังคับวา มีงานวิจยั 1 ชิน้ ตํารา 1 ชิ้น งานลักษณะอืน่ 1 ชิ้น หรือบทความ 2 ชิ้น ซึ่งอยูใน
เกณฑที่นาจะไมมีปญหา แตเมื่อเปนรองศาสตราจารยและศาสตราจารยกรณีนี้คอนขางเขมขนมาก ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด เห็นวากรณีนี้มปี ญหา เชน รองศาสตราจารยตองมีงานวิจยั เผยแพรปละ 2 เรื่อง ซึ่ง
เปนเรื่องยาก ตํารา 2 รายการ ซึ่งเปนเรื่องยาก บุคลากร มธ. หาคนทําเชนนี้ไดยากมาก มาเปนคณบดี อธิการบดี
หรือผูอํานวยการสํานัก/สถาบันจะงายกวา กรณีศาสตราจารยตองมีงานวิจัยนานาชาติ 1 รายการ หรือตําราปละ 2
รายการ ซึ่งก็เปนเรื่องยาก แตผูชวยศาสตราจารยนาจะทําได
74. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา สําหรับอาจารยที่เขามาในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ก็มีความสามารถไมเทากัน อาจารยที่รบั มาเปนด็อกเตอรแลว จะตองพยายามให
สามารถทํางานวิจยั ได อาจารยที่เขาใหมและรอที่จะไปเรียนตอ จะคาดหวังใหทําสิ่งเหลานั้นคงเปนเรื่องยาก
เพราะฉะนั้นควรจะมีความแตกตางระหวางวุฒิที่รับเขามาดวย
75. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษากลาววา มีผูบริหารบางทานกลาววา บทความที่จะ
ตีพิมพลงในวารสาร หากไมมีที่เผยแพรใหนํามาเผยแพรในวารสารของสถาบันไทยคดีศึกษาได เพราะเปน
วารสารวิชาการทางสังคมศาสตรและไดรบั การยอมรับจาก สกอ. แลว
ประธานกลาววา รับไดปล ะกี่บทความ
76. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษากลาววา สามารถรับไดตลอดเวลา
77. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ดวยความเปนหวงในเรื่องคุณภาพ หากศาสตราจารย
เขียนตําราปละ 2 เลม มีความสงสัยวาคุณภาพของตําราจะเปนอยางไร บางครั้งเกณฑของมหาวิทยาลัยอาจจะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจที่ผิดหรือไม การที่พยายามทําตามเกณฑนี้ จะกลายเปนเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ ซึ่งไม
ตองการเห็นงานเขียนทีไ่ มมคี ุณภาพ
ประธานกลาววา กรณีนี้เห็นดวยวารองศาสตราจารยและศาสตราจารยเปนเรื่องที่
ยากลําบากในการเขียนงานวิจัยปละ 2 เรื่อง หรือเขียนตําราปละ 2 เรื่อง ไมทราบวาผูทกี่ ําหนดไดกําหนดจาก
มาตรฐานใด สรุปวา ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยกรมนุษยนาํ ขอสังเกตของที่ประชุมไปปรับแก และ
นํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
78. ประธานสภาอาจารยกลาววา ในตารางเทียบเคียงภาระงานสอนกับงานบริหาร ในสวนของ
ประธานสภาอาจารยให 10 ชัว่ โมงตอสัปดาห หากเทียบแลวนอยกวารองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา ซึง่ พิจารณาแลวไมคอยเหมาะสม ประธานสภาอาจารยตองทําหนาที่ใน ก.บ.ม. และ
สภามหาวิทยาลัย จะตองเปนกรรมการหลายชุด และตองรับผิดชอบไมไดเปนประธานสภาอาจารยเทานั้น ซึ่ง
ภารกิจของประธานสภาอาจารยมีไมนอย แตใหเทียบเคียงเพียง 10 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยหลักไมตองการกลาว

- 34 ในเรื่องนี้ แตทกุ คนมีสวนไดสวนเสียเหมือนกัน จึงขอฝากไปพิจารณาวาคาเทียบเคียงของประธานสภาอาจารยที่
ให 10 ชั่วโมงตอสัปดาหนั้น ไมเหมาะสมเทาใด ในขณะเดียวกันขอใหพิจารณาตําแหนงของรองประธานสภา
อาจารยและเลขาธิการสภาอาจารยวา 1.5 ชัว่ โมงตอสัปดาหก็ไมเหมาะสม แตไมตองการเสนอวาควรเปนเทาใด
ประธานกลาววา หากไมมีตุกตาใหก็จะคงเดิมเปนสวนใหญ เชน ประธานสภาอาจารย
15 ชั่วโมงตอสัปดาห รองประธานสภาอาจารยและเลขาธิการสภาอาจารย 5 ชั่วโมงไดหรือไม
79. ประธานสภาอาจารยกลาววา โดยหลักการแลวไมตองการที่จะใหตวั เลขเพื่อทําใหรูสึกวา
ตัวเองตองทํางานวิชาการนอยลง เพราะก็ทาํ งานวิชาการอยูประจํา นอกจากนี้ ตนเองเปนประธานสภาอาจารย
รอบสุดทายตามขอบังคับฯ ซึ่งจะมีผลตอตนเองนอยมาก ประเด็นคือ ประธานสภาอาจารยหากพิจารณาในฐานะ
ที่ตองทําหนาที่ใน ก.บ.ม. โดยหลักการนัน้ เทียบเทาคณบดี แตคงไมขอเทาคณบดี หากเปน 15 ชัว่ โมงตอสัปดาห
ก็ยังนอยกวาผูช วยอธิการบดีซึ่งไมไดทําหนาที่ใน ก.บ.ม. จึงเห็นวาหากจะใหเปนไปตามหลักการควรจะเทากับ
คณบดีในแงของภาระงาน ไมใชเงินประจําตําแหนง หากเทียบประธานสภาอาจารยที่ทําหนาที่ในที่ประชุม
ก.บ.ม. มีสิทธิและเสียงเทากับคณบดีใน ก.บ.ม. และทําหนาที่ในสภามหาวิทยาลัยควรจะมีลักษณะเทียบเทา
ภาระงาน โดยที่ไมคํานึงถึงเงินประจําตําแหนงเทากับคณบดีหรือรองอธิการบดี เพราะมีตัวอยางจากมหาวิทยาลัย
อื่น เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีมติในที่ประชุม ก.บ.ม. ของมหาวิทยาลัยวา ใหเทียบเคียงภาระงานของ
ประธานสภาอาจารยเทากับคณบดี
ประธานกลาววา กรณีนนั้ ใชอางอิงไมได เห็นวาคณบดีทํางานหนักกวาประธานสภา
อาจารยมาก บริหารทุกเรื่องไมวา เรื่องน้ํา ไฟฟา และเรื่องตาง ๆ เรื่องวิชาการไมคอยไดพิจารณา แตตองไปดูแล
เรื่องอื่นแทน ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยกรมนุษยรับเรื่องนีไ้ ปพิจารณาเพือ่ ปรับตัวเลขใหเหมาะสม
80. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา หากจะทํารายละเอียดเพิ่มเติม ตองการใหทําเกณฑใน
การเทียบเคียงภาระงาน เพราะขณะนี้เหมือนกับมีการคิดชั่วโมงของภาระงานผูบริหารวา มีจํานวนกี่ชั่วโมงตอ
สัปดาห หากออกเกณฑเชนนี้บุคคลอื่นก็จะเห็นวาเปนการเขาขางตัวเองและใหประโยชนกับตัวเองเทานั้น ตองมี
เกณฑเทียบเคียงดวย เชน การบริการวิชาการตองมีหลากหลายประเภทจะเทียบเคียงงานเทาใด โดยใช 35 ชั่วโมง
เปนหลัก ขณะนี้เชื่อวาหลายคณะมีเกณฑภาระงานของคณะ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรก็มี หากจะใชเกณฑกลาง
อาจจะนําขอมูลของแตละคณะไปพิจารณา แตหากระบุวาไมเปนปญหา ใหแตละคณะไปกําหนดเกณฑ
เทียบเคียงเอง คณะก็ยินดีที่จะทําเอง
81. ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ประเด็นเรื่องการสอนภาคปฏิบัติที่เห็นในรางประกาศ
1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมงทําการ ซึ่งนอยกวาชั่วโมงจริงที่ลงปฏิบัติ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร 1 หนวยกิต
เทากับ 3 ชั่วโมง จึงไมแนใจวาเกณฑนี้เปนอยางไร
ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะขอรับไปพิจารณา
82. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เรือ่ งการเทียบเคียงการเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เดิมเทียบ 3 สารนิพนธเทากับ 1 วิทยานิพนธ แตเมื่อพิจารณาจํานวนชัว่ โมงแลว

- 35 เทากับ 1 เทา เพราะฉะนัน้ ในสวนนีก้ ็ตองเทียบใหม และมีเกณฑของ สกอ. วา อาจารยหนึ่งคนตอปจะไมใหเกิน
15 สารนิพนธ และจะมีหนวยเทียบวา หากทําวิทยานิพนธดวยจะเปนเทาใด เพื่อทีจ่ ะไดไมขัดกับเกณฑของ
สกอ. เพราะฉะนั้นในสวนนีจ้ ํานวนชั่วโมงเริ่มเปลี่ยนไปแลวและภาระงานจะเปนอยางไร
ประธานกลาววา ขอใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไปทําตัวอยางเพิม่ และปรับตัวเลขตาม
ความเห็นของที่ประชุม ขอใหพิจารณาเพิ่มเติม แตจะทําอยางไรก็หาเกณฑกลางไมงายเพราะแตละคณะมี
ลักษณะพิเศษของตนเอง เรื่องใดที่ทําเกณฑกลางไดใหทํามา แตเรื่องใดที่ทําไมไดกน็ ําหลักการไปวา คณะจะ
เปนผูทําในรายละเอียด ซึ่งเกณฑเขียนไวอยูแลว โดยรวมเขาใจวา สกอ. ทําเกณฑนมี้ าตั้งแตป 2552 ขณะนี้ป
2554 หากลาชาไปอีก 1-2 เดือน คงไมเปนปญหา เพราะไมไดตองการบังคับในทันที แตตองการเรียนใหทราบ
เหมือนที่คณบดีคณะนิติศาสตรกลาว คือ มธ. เปนมหาวิทยาลัยวิจัยและหากไมปรับเรือ่ งใดเลยก็จะมีปญหา
เพราะฉะนั้นตองพยายามปรับงานบางอยางใหเพิ่มมากขึน้ โดยรวมขอสรุปวา ภาระงานขั้นต่ําของอาจารยคือ 35
ชั่วโมงตอสัปดาห และมีงานสอนบวกผลงานวิชาการอืน่ ๆ มีขอยกเวนของบางคณะที่จะขอยกเวนไป ในสวน
งานสอนจะตองสอนอยางนอย 2 วิชาในภาคปกติและสามารถนํางานอื่นมาเทียบเคียงได สวนงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการอื่นโดยสรุปคือ ควรจะมีงานเขียนอยางนอยปละ 1 ชิ้น สวนขอบังคับที่ตองลอกแบบจากมาจาก
สกอ. ก็ใหปฏิบัติตาม และไปเขียนขอยกเวนตาง ๆ วา มีผลงานวิชาการคือ งานเขียนอยางนอย 1 ชิน้ คือ
บทความทางวิชาการ
83. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ตามที่ประธานกลาววาใหสอน 4 วิชา และนํางานอื่นมา
เทียบเคียงได
ประธานกลาววา สามารถเทียบเคียงได 2 วิชา โดยใหเปนไปตามที่คณบดีคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีและคณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาว โดยขอเท็จจริงแลวตองสอน 2 วิชาเปนอยาง
นอยตอป และใหนําผลงานวิชาการอื่นมาเทียบอีก 2 วิชา
84. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา การเทียบเคียงหมายถึงการสอนโครงการ
พิเศษ
ประธานกลาววา โครงการพิเศษหรือวิจัยก็ได ที่ปรึกษาวิทยานิพนธก็ได หรืองานวิชาการ
อื่นก็ได
85. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา คณะเศรษฐศาสตรมีภาระงานสอน 2 วิชาตอภาค
การศึกษา ซึ่งจะเปน 4 วิชาตอหนึ่งป หากใหทําวิจยั เพิ่มเติมอีก คงจะเปนเรื่องยาก
ประธานกลาววา กรณีนคี้ ณบดีคณะเศรษฐศาสตรเห็นวาตองสอน 4 วิชา
86. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เนื่องจากตามกฎนีม้ ีบวก 45% ของ 35 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ซึ่งล็อคตามตัวเลขอยูแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ประธานกลาววา กรณีนคี้ ณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีรับไดหรือไมวา ตองสอน
จริง 4 วิชาตอป
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สอนอื่นมาเทียบเทาได ภาระงานสอนอื่น เชน ไปสอนกับโครงการฝกอบรมไดหรือไม
ประธานกลาววา ได แตหามนําภาระงานอื่นที่ไมใชการสอนมาเทียบเคียง ตองนําภาระงาน
สอนเทานั้นมาเทียบเคียงกัน
90. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ปจจุบันที่คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชีทําอยูเปนเชนนัน้ คือ 4 วิชา Minimum คือ 2 วิชาในภาคปกติ และอีก 2 วิชาทําวิจัยเพื่อเทียบเคียงภาระงานก็
ได แตขณะนีห้ ากตองเปนงานสอนจริง 4 วิชา
ประธานกลาววา เขาใจวากรณีนกี้ ็ขึ้นอยูกับแตละคณะ ขอสรุปวา Minimum สอน 2 วิชาตอ
ป บวกกับงานอื่นมาเทียบเคียงได แตคณะจะกําหนดรายละเอียด เชน คณะเศรษฐศาสตรตองสอน 4 วิชาตอป ก็
ไมมีปญหาใด ขึ้นอยูกับแตละคณะ ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไปปรับแกรายละเอียดและ
ขอขอมูลจากคณะมาเพิ่มเติม ซึ่งทุกคณะมีภาระงานหรือวิธีเทียบเคียงของตัวเอง ขอเสนอคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตรที่กลาววา ใหไปนําตัวเลขมาพิจารณา ขอใหนํามาเทาที่ได เพราะเกรงวาจะไมได ขอมูลที่ระบุวา
ผูชวยศาสตราจารยแตละคนทําสิ่งใดบาง เปนเรื่องยากมากใน มธ.
91. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ขอมูลนี้ไดขอแตละคณะพิจารณาแลว
แตประเด็นคือ เกณฑที่คณะใชอยูเดิมเปนเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. ป 2547 ซึ่งไมไดระบุในเรื่องสัดสวน
ระบุแตเพียงวาปละกี่วิชาและสามารถเทียบเคียงได และมีวิธีการเทียบเคียงที่แตกตางกัน ในสวนนีจ้ ะพยายามไป
นําขอมูลตามที่ประธานไดกลาว แตคงจะปรับของแตละคณะเพื่อมาเปนเกณฑกลางไมได แตนําของแตละคณะ
มาพิจารณาเพือ่ เปนแนวทางวา จะเขียนขอยกเวนอยางไรนั้น อาจจะทําได
ประธานกลาววา อยางนอยสิ่งที่รวมกันไดเชน รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
นําภาระงานบริหารมาเทียบเคียงแลว ใชภาระงานอื่นไดหรือไม เชน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเทียบเคียงไดเทาใด
ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคณะมี ขอใหนําไปพิจารณาเทาที่ได
92. ประธานสภาอาจารยกลาววา ขอบังคับนี้เหมือนจะไปผูกพันกับขอบังคับเรื่องภาระงานดวย
เหตุใดจึงไมนาํ ขอบังคับ 2 ฉบับนี้มารวมกันและใชบังคับฉบับเดียว แตมีการแกไขใหเหมาะสม เพราะผูที่อาจจะ
ไมไดขอตําแหนงทางวิชาการที่เปนอาจารยก็พจิ ารณาจากภาระงานในขอบังคับฉบับนั้น แตเมื่อเปนผูชวย
ศาสตราจารยปรากฎวา Overrule ทั้งหมด ซึ่งขอบังคับเหมือนจะทับซอนกันอยู อาจจะตองนํามาแกไขปรับปรุง
ใหเปนขอบังคับเดียวกันจะไดไมสับสน
ประธานกลาววา ไมมีขอบังคับเรื่องภาระงาน แตเปนมติของที่ประชุม ก.บ.ม.
93. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา จะตองกําหนดคํานิยามของบทความหรือเอกสาร
ประกอบการสอน จะเหมือนกับการขอตําแหนงทางวิชาการหรือไม
ประธานกลาววา จะให Define ตามแบบ สกอ. ขอใหมีในเอกสารประกอบการประชุมครั้ง
ตอไปดวย เพือ่ ที่จะไดเห็นภาพ สรุปวาเรื่องภาระงานและโทษมีความเห็นที่ตรงกัน ซึ่งสามารถกลับมาแกไขได
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยนํา
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป

2.2.2 เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ประธานแถลงวา ขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง รายงานสรุปการใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง มธ. ศูนยลําปาง
งวด 9 เดือน
ประธานแถลงวา ขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

3.2 เรื่อง รายงานสรุปการใชไฟฟา น้ําประปา และรางแผนปฏิบัติการลดการใช
พลังงานและทรัพยากร มธ. ศูนยรังสิต
ประธานแถลงวา ขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
4.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ
ประธานแถลงวา ขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปรับทราบในการประชุมครั้งตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปรับทราบในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- 38 ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2554 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
U

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

