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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16/2554
วันจันทรที่ 12 กันยายน 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 ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม แทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
6. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
8. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ แทนรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
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.ชัชวดี ศรลัมพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทวัส ศตสุข
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
19. รองศาสตราจารย เทียนชัย ไชยเศรษฐ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร
20. ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.ศิริเพ็ญ เปสี รักษาราชการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
21. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
22. ผูชวยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
23. ผูชวยศาสตราจารย ศิรินทร ใจเทีย่ ง
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
25. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
27. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
28. นางจารุชา
เอื้องไมตรีภิรมย แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
29. นายยงยุทธ
พึ่งวงศญาติ แทนผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
30. นางฉันทิชา
ศรีโยธิน
แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. นางสาวสุนทรี
พุมศุขโข
แทนผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา
33. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย ดร.สุพงษ ตั้งเคียงศิริสนิ ผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต จีนอนันต
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง วินิทรา นวลละออง แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
38. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
39. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
40. อาจารย ดร.ยงศักดิ์
ขจรผดุงกิตติ แทนประธานสภาอาจารย
41. นายสุรชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาขาราชการ
42. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
43. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
44. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
45. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
46. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
47. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธินันท วิศเวศวร
2. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

-33. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
4. รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร เทพชาตรี
5. อาจารย ดร.ธเนศ
เมฆจําเริญ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
2. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
สําราญเวทย ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
3. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
5. นางสาวศิรพิ ร
อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
6. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
7. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ หัวหนางานบริหารงานบุคคล
8. นางสุพิณ
หิรัณยะวสิต หัวหนางานอัตรากําลัง
9. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
หัวหนางานประชาสัมพันธ
10. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
11. นางสาวทิพวรรณ
กมลพัฒนานันท หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา
12. นางสาวมยุลี
สุดสระ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
13. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล หัวหนางานประชุม
14. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
15. นายอดิศร
เพชรคุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
16. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพดานการบริหารสําหรับผูบริหารระดับสูง
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
โดยอธิการบดีมีนโยบายมอบหมายใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษยพิจารณาพัฒนาหลักสูตรสําหรับเพิ่มพูน
ศักยภาพและทักษะในการบริหาร โดยเริม่ จากกลุมผูบริหารระดับสูง คือ ระดับรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลว ในชัน้ นี้จะมีตาราง

-4ปฏิทินกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ ในวันที่ 26 กันยายน
2554 ครั้งตอไปวันที่ 10 ตุลาคม 2554 วิทยากรคือ ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม วีสกุล และวันที่ 14 พฤศจิกายน
2554 วิทยากรคือ ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา การบรรยายจะจัดขึน้ ในชวงเวลาใด
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตอบวา หลังจากการประชุม ก.บ.ม. เสร็จสิ้นแลว
ประมาณเวลา 15.00 น. หรือ 15.30 น. จะเชิญวิทยากรมาบรรยายตอจากการประชุม ก.บ.ม.
2. ประธานกลาววา หากเปนเชนนั้นจะเสร็จสิ้นการบรรยายเวลา 17.00 น.
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ใชเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่
3. ประธานกลาววา กรณีนี้ขอเสนอวา (1) ขอใหกําหนดเวลาการประชุม ก.บ.ม. โดยใชเวลา
ประมาณสองชั่วโมง ระเบียบวาระที่เหลืออยูก็ใหไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป (2) จะใหวิทยากรบรรยาย
โดยใชเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเปนเวลาทีน่ านพอสมควร โดยขอเท็จจริงแลวไดแจงรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยวา ขอใหวทิ ยากรใชเวลาบรรยายประมาณหนึ่งชัว่ โมง และอีกครึ่งชั่วโมงเปนการหารือกัน
วิทยากรที่เชิญมาบรรยายเปนวิทยากรระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งเปนผูที่มีความรูในเรื่องการศึกษาและ
เรื่องตาง ๆ เปนอยางดี หากคณบดีหรือผูอาํ นวยการสํานัก/สถาบัน มีวทิ ยากรทานอืน่ ที่ตองการใหเชิญมาบรรยาย
ก็สามารถทําได แตขอใหแจงรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อพิจารณา ซึ่งรายชื่อที่ไดกลาวไปเปน
วิทยากรกลุมแรก ๆ ที่จะมาบรรยาย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา จะมีการบรรยายเดือนละหนึ่งครั้ง ไมใช
ทุกครั้งที่มีการประชุม ก.บ.ม. และทางรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุม ก.บ.ม.
จะพิจารณาวา ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย จะพยายามจัดระเบียบวาระการ
ประชุมใหกระชับและเทาทีจ่ ําเปน เวลาในการบรรยายหนึ่งชั่วโมงครึง่ จะเปนการบรรยายหนึง่ ชั่วโมงและเปน
การสอบถามอีกครึ่งชั่วโมง
4. ประธานกลาววา ทุกคนไมไดมีความเชีย่ วชาญในดานบริหาร แตมีความเชี่ยวชาญในดาน
วิชาการ เพราะฉะนัน้ ความรูในเรื่องโลกภายนอก เรื่องการบริหารจัดการ หรือเรื่องตาง ๆ อาจจะไมทราบ
ทั้งหมด ก็ตองรับฟงจากบุคคลอื่น คงจะไดความรูเพิ่มมากขึ้น กรณีนี้ไดหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยวา เมื่อเปนผูบริหารแลวตองมีการรับฟงความเห็นหรือความรูจากบุคคลอื่น ซึ่งเปนโครงการที่ดี

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง รายงานคณะที่นักเรียนสนใจในงาน TU Open House 2011
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

-5อธิการบดีใหเปนประธานในการจัดงาน TU Open House 2011 ตองขอขอบคุณคณะตาง ๆ ที่ไดใหความ
รวมมือในการจัดงานครั้งนี้ไดเปนอยางดี
ในการจัดงาน TU Open House 2011 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมรับผิดชอบดานการรับสมัครลงทะเบียนเขาชมงาน ในวันที่ 1-2 กันยายน 2554 พบวามีผูเขาชมงาน
มากกวา 25,000 คน ผูเขาชมงานสวนใหญเปนนักเรียน และครูจากโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด โดยทางมหาวิทยาลัยไดจดั ทําสูจบิ ัตรที่จัดพิมพเปนรูปเลมจํานวน 22,000
ชุด ทางฝายลงทะเบียนจัดทําสูจิบัตรเพิ่มอีก จํานวน 2,000 ชุด รวม 24,000 ชุด แจกจายใหผูเขารวมงานไปทั้งสิ้น
23,318 ชุด ไดรับใบลงทะเบียนคืนมาทั้งหมด 22,542 ใบ คิดเปนรอยละ 96.67 โดยจําแนกเปนวันที่ 1 กันยายน
2554 ไดรับใบลงทะเบียนคืนจํานวน 11,600 ใบ และวันที่ 2 กันยายน 2554 ไดรับใบลงทะเบียนคืนจํานวน
10,942 ใบ และไดประมวลผลนักเรียนทีเ่ ขาชมงานวา สนใจขอมูลของคณะใดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งไดผลดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร
จํานวน 3,179 คน (รอยละ 14.1)
2. คณะนิตศิ าสตร
จํานวน 2,731 คน (รอยละ 12.1)
3. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จํานวน 2,489 คน (รอยละ 11.0)
4. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
จํานวน 2,284 คน (รอยละ 10.1)
จํานวน 1,657 คน (รอยละ 7.4)
5. คณะแพทยศาสตร
6. คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 1,611 คน (รอยละ 7.1)
7. คณะรัฐศาสตร
จํานวน 1,479 คน (รอยละ 6.6)
8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
จํานวน 990 คน (รอยละ 4.4)
9. คณะศิลปกรรมศาสตร
จํานวน 960 คน (รอยละ 4.3)
10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 893 คน (รอยละ 4.0)
11. คณะพยาบาลศาสตร
จํานวน 790 คน (รอยละ 3.5)
12. คณะเศรษฐศาสตร
จํานวน 630 คน (รอยละ 2.8)
13. คณะทันตแพทยศาสตร
จํานวน 533 คน (รอยละ 2.4)
14. คณะสหเวชศาสตร
จํานวน 476 คน (รอยละ 2.1)
15. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
จํานวน 421 คน (รอยละ 1.9)
16. คณะสาธารณสุขศาสตร
จํานวน 334 คน (รอยละ 1.5)
17. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จํานวน 189 คน (รอยละ 0.8)
18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จํานวน 68 คน (รอยละ 0.3)
19. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
จํานวน 21 คน (รอยละ 0.1)
จํานวน 6 คน (รอยละ 0.03)
20. วิทยาลัยนวัตกรรม

-621. วิทยาลัยสหวิทยาการ
22. นักเรียนไมเลือกคณะใด

จํานวน 2 คน (รอยละ 0.01)
จํานวน 799 คน (รอยละ 3.5)

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง มธ. เปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (12 ตุลาคม 2554)
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวย มธ. ไดขอพระบรมราชานุญาตเพื่อเปนเจาภาพ
บําเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งทางสํานัก
พระราชวังไดกําหนดวันแลวคือ วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยจะขอความรวมมือจากคณบดี
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ซึ่งจะใชวิธีเดียวกับงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร คือ ใหแตละคณะสงตัวแทน
5-10 คน เพื่อไปรวมงาน โดยจะแจงกําหนดการใหทราบในภายหลัง แตขอหลักการวา วันที่ 12 ตุลาคม 2554
ขอเชิญไปรวมงานดังกลาว กรณีนี้ไมเปนหวงวาจะไมมีผไู ปรวมงาน แตเปนหวงวาจะมีผูไปรวมงานเปนจํานวน
มาก ซึ่งไมมีการจํากัดจํานวน แตหากคณะใดเห็นวา มีบคุ ลากรที่ตองการไปรวมงานมากกวาที่กําหนดไวก็
สามารถไปได จะขอหลักการวาคณะละ 5-10 คนโดยประมาณ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
คือ รองศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในนามของมหาวิทยาลัย ขอ
แสดงความยินดีและตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. APTU Newsletter April – June 2011 Vol. 11 – No. 2
2. จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 44 ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2554
3. ขาวประชาสัมพันธ มธ.
4. จดหมายขาวสํานักทะเบียนและประมวลผล ปที่ 4 ฉบับที่ 45 เดือนมิถุนายน – เดือน
กรกฎาคม 2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-7ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2554 เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
31 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่
6 กันยายน 2554 นั้น เนื่องจากไดพน กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติใหขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ลาออกจากหัวหนางาน
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอให
นางสกุณา บัณฑุรัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (อัตราเลขที่ 71) ขั้น 42,370 บาท รักษาการในตําแหนงเลขานุการ และ
หัวหนางานบริการวิชาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ลาออกจากตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติใหนางสกุณา บัณฑุรัตน ลาออกจากตําแหนงหัวหนางาน
บริการวิชาการ สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

3.1.2 เรื่อง ขออนุมัติจัดบุคลากรตามโครงสรางของสํานักงานบริหารศูนยลําปาง
และกองงานศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดตราขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดโครงสรางสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ขอ 3 การเพิ่มและ
ยุบหนวยงาน ซึ่งมีผลทําใหยบุ สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค สังกัดสํานักงานอธิการบดี และเพิ่ม
สํานักงานบริหารศูนยลําปาง สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีสถานะเทียบเทากอง ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 และแบงสวนราชการใหมเปน 3 งาน คือ
1. งานบริหารและอาคารสถานที่

-82. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
3. งานคลังและพัสดุ
และใหงานบริหารศูนยพัทยา ซึ่งเดิมสังกัดสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าค ไปสังกัด
กองงานศูนยรังสิต (กองบริหารทั่วไป) โดยมีผลตั้งแตวนั ที่ 25 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป นั้น
บัดนี้ สํานักงานบริหารศูนยลําปางไดจัดอัตรากําลังของสํานักงานบริหารศูนยลําปางเสร็จแลว
ในการนี้ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติดังนี้
1. ตัดโอนบุคลากรในสังกัดสํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมภิ าคไปตั้งจายที่
1.1 สํานักงานบริหารศูนยลําปาง
จํานวน 55 อัตรา
1.2 กองงานศูนยรังสิต (กองบริหารทั่วไป) จํานวน 15 อัตรา
2. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจัดบุคลากรตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ
สํานักงานบริหารศูนยลําปางและกองงานศูนยรังสิต ตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงชํานาญการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ชํานาญการและตําแหนงเชีย่ วชาญฯ ไดพิจารณาผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ 7-8 เสร็จเรียบรอย
แลว มีผูผานการประเมินสมควรดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 จํานวน 4 ราย และไมผานการประเมิน
จํานวน 1 ราย ดังนี้
ผูผานการประเมิน
1. นายศักดิ์เฉลิม ผลพิทักษ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร สมควรดํารง
ตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแตวนั ที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป
2. นางวิไลวรรณ ลี้ธนภาส ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
สมควรดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแตวนั ที่ 23 มีนาคม 2553 เปนตนไป
3. นางชุตินันท กลิ่นจันทรหอม ตําแหนงบุคลากร 6 คณะแพทยศาสตร สมควรดํารงตําแหนง
บุคลากรชํานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
4. นางเพ็ญนภา หิรัญลิขิต ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 กองกิจการนักศึกษา สมควรดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2553 เปนตนไป
ผูไมผานการประเมิน จํานวน 1 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-9มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงชํานาญการ ระดับ 7-8 จํานวน 4 ราย และ
มีผูไมผานการประเมินจํานวน 1 ราย ตามทีเ่ สนอ

3.1.4 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 4947) ขั้น 19,230 บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางวิชาเคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จาง น.ส.สุภาดา คนยัง นักเรียนทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพือ่ การผลิตและพัฒนา
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก (อัตรา
เลขที่ 4947) โดยใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ เปนตนไป
เนื่องจาก น.ส.สุภาดา คนยัง มีระดับผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่ํากวาเกณฑ คณะจึงได
ตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อชดเชยผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่ํากวาเกณฑ ผลการ
พิจารณาของผูท รงคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑฯ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.สุภาดา คนยัง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 3 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 3 ราย ตําแหนง
อาจารย เปน “ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการแพทย”
(2) จางผูไดรับการคัดเลือก จํานวน 3 ราย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย
2.1 น.ส.สาวิตรี จงวิไลเกษม (อัตราเลขที่ 4640) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 14,850 บาท
2.2 น.ส.ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต (อัตราเลขที่ 4893) โดยใหไดรับคาจางขั้น
14,850 บาท

- 10 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เปนตนไป
2.3 น.ส.ยาใจ อภิบุณโยภาส (อัตราเลขที่ 4746) โดยใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท
ทั้งนี้ยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2554 เปนตนไป เนือ่ งจากเปนสาขาวิชาทางดาน
แพทยที่ขาดแคลน หากไมเรียกปฏิบัติงานทันที หนวยงานอื่นจะเรียกตัวไปปฏิบัตงิ านกอน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะพยาบาลศาสตรเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 5198) ขั้นปริญญาโท – เอก เปน “ปริญญาโท - เอกทางดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชหรือจิตวิทยา
คลินิกและชุมชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ”
(2) จาง น.ส.วิไลลักษณ ลาภเจียม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท (อัตราเลขที่ 5198) โดยใหไดรับคาจางขั้น 14,120 บาท
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง น.ส.วิไลลักษณ
ลาภเจียม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 2 ราย ตําแหนง
อาจารย เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานภาษาจีนและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของดานจีนศึกษา”
(2) จางผูไดรับการคัดเลือก จํานวน 2 ราย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง

- 11 อาจารย โดยใหไดรับคาจางขั้น 14,120 บาท
2.1 นายชิตวร วราศิริพงษ (อัตราเลขที่ 4994)
2.2 น.ส.วราพร แซจึง (อัตราเลขที่ 5569)
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.8 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยา ยและเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตรา
เลขที่ 4179) ขั้นปริญญาโทหรือเอก เปน “ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการแพทย”
(2) ยายนายดิลก ตันทองทิพย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย
(อัตราเลขที่ 4729) ขั้น 18,070 บาท จากโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปดํารงตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 4179) วุฒิปริญญาเอก โดยใหไดรับจางขัน้ 20,170 บาท
คณะแพทยศาสตร ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติพิจารณาแลวไมขัดของในการยายดังรายละเอียด
ตามบันทึกโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0516.10/971 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและยาย นายดิลก ตันทองทิพย
ไปดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.9 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะนิติศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5914 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ 19,230 บาท คณะ
นิติศาสตร เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางดานนิติศาสตร”
(2) จาง นายนาถนิรันดร จันทรงาม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 5914) คณะนิติศาสตร โดยใหไดรบั คาจางสูงกวาวุฒิ 1 ขัน้ เปนใหไดรบั คาจางขั้น

- 12 21,480 บาท เปนกรณีพเิ ศษเฉพาะราย เนื่องจากมีประสบการณในการสอนตําแหนงอาจารย คณะนิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแตวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2553 ถึงปจจุบัน (ประมาณ 8 เดือน) และเปนผูที่มีความรู
ความสามารถตลอดจนสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในตางประเทศ
(3) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางและจาง นายนาถนิรันดร
จันทรงาม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.10 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สาย วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะแพทยศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ
นายวินชนะ ศรีวิไลทนต ตําแหนงอาจารย ขั้น 16,010 บาท (อัตราเลขที่ 5380) ซึ่งไดรับวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน จากแพทยสภา (หลักสูตร 3 ป) เพิ่มขึ้น
เปนใหไดรับคาจางขั้น 19,230 บาท ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2554 วันที่สําเร็จการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒินายวินชนะ ศรีวิไลทนต พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.11 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอปรับคาจาง
นายอํานาจ ปกษาสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 4312) คาจางขั้น
14,850 บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจาง
สูงขึ้นเปนขั้น 16,400 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางนายอํานาจ ปกษาสุข พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.12 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติกําหนดตําแหนง

- 13 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6001 ขั้น 10,050 บาท
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปนตําแหนงพยาบาล (วุฒปิ ริญญาตรี) ขั้น 10,050 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ อัตราเลขที่ 6001 เปนตําแหนงพยาบาล (วุฒิปริญญาตรี) ขั้น 10,050 บาท สังกัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

3.1.13 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะรัฐศาสตรเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง
นายกิตติพจน แซเตีย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 5240 ขั้น 12,610 บาท สํานักงาน
เลขานุการ คณะรัฐศาสตร จากเดิมตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) เปนตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร (วุฒิปริญญาตรี) ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงนายกิตติพจน แซเตีย พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
สังกัดคณะรัฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.14 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาขออนุมตั ิปรับ
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาเสนอขอปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คาจางขั้น 10,580 บาท จํานวน
2 ราย ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับคาจางสูงขึ้นเปน
ขั้น 11,660 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เปนตนไป
ตําแหนงวิศวกร
นายวิทยา รองชัย
(อัตราเลขที่ 5069)
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร

- 14 น.ส.จารุวรรณ นรสาร (อัตราเลขที่ 5324)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.1.15 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญา
จาง ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอจาง
Mr. Benjamin N. Ivry เปนลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 2 ขั้น 1 โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 33,770 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท
มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา หากไมไดรับการ
จัดสรรกรอบอัตราและ/หรือ งบประมาณในการจางสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2556 จาก
สํานักงบประมาณใหคณะเศรษฐศาสตรรับผิดชอบงบประมาณในการจางดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Benjamin N. Ivry เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ระดับ 2 ขั้น 1 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมตั ิแตงตัง้ คณะกรรมการในการประเมิน
เพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอแตงตั้ง
อาจารย โขมสี แสนจิตต ผูอาํ นวยการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร และอาจารย
ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอก สหวิทยาการ เปนคณะกรรมการในการประเมินเพื่อตอ
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของนางสาววิลาวัณย ศรีจันทรดร เนื่องจากบุคคล
ดังกลาวปจจุบนั ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหาร และรักษาการในตําแหนงเลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ
ซึ่งเปนผูถูกประเมินและเปนกรรมการตามองคประกอบของคณะกรรมการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งอาจารย โขมสี แสนจิตต และอาจารย ดร.วิศรุต

- 15 พึ่งสุนทร เปนคณะกรรมการในการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ของนางสาววิลาวัณย ศรีจันทรดร สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิกําหนดวุฒิและเงื่อนไขการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปศาสตรเสนอขอกําหนดวุฒิการจาง
และเงื่อนไขการจางของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย อัตราเลขที่ 5956 ดังนี้
(1) วุฒกิ ารจาง จากเดิม “วุฒปิ ริญญาโทหรือเอก” เปน “วุฒิปริญญาตรีเกียรตินยิ ม”
(2) เงื่อนไขการจาง “ตองไดรับการตอบรับเขาศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้อยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการประจํา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร และจะตองเปนมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองใน
ระยะเวลา 1 ป หลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราของภาควิชาบรรณารักษศาสตร”
(3) ทั้งนี้ เนื่องจากคณะศิลปศาสตรไดเปดรับสมัครในตําแหนงดังกลาวมาหลายครั้งแลว แตไม
มีผูใดสอบคัดเลือกได และไมมีผูมาสมัคร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ก.บ.ม. มีหนาที่รับรองมหาวิทยาลัยดวยหรือไม เพราะ
ในเงื่อนไขการจางระบุวา เมื่อรับเขามาแลวตองมีมหาวิทยาลัยรับเขาไปศึกษา โดยเปนมหาวิทยาลัยที่ ก.บ.ม.
รับรอง
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้เปนเงื่อนไขที่ทางคณะศิลปศาสตร
เสนอ โดยปกติแลวจะเปนคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารยจะเปนผูพิจารณาวา
จบจากมหาวิทยาลัยใดบาง แตในกรณีนี้คณะเสนอขอมา
2. ประธานกลาววา นาจะเปนไปตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาว ไมใชหนาทีข่ อง
ก.บ.ม.
3. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ขอความเปนไปตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแถลงตอทีป่ ระชุม ในสวนนี้หากจะใหชัดเจนควรจะเปน “มหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง” ซึ่งจะทํา
ใหเขาใจงายขึน้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดวุฒกิ ารจางและเงื่อนไขการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย อัตราเลขที่ 5956 สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยใหดํารงตําแหนงทาง

- 16 วิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดเสนอ
แนวทางการพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยใหดาํ รงตําแหนงวิชาการเพื่อสงเสริม สนับสนุน และเปนแรงผลักดันให
นักวิจัยสรางผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพอันนํามาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับในวงวิชาชีพ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมไดเห็นชอบใน
หลักการที่นําเสนอ แตมีขอสังเกตซึ่งมีประเด็นสําคัญ คือ
1. ผลงานในการขอตําแหนงนักวิจัยชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
สามารถที่จะนํามาเปนผลงานเพื่อขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวิจยั ไดหรือไม ขอให
เขียนใหชัดเจน
2. กรณีที่สายวิชาการ ไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงศาสตราจารยจะตองไดรับการโปรด
เกลาฯ ดังนัน้ ตําแหนงศาสตราจารยวิจยั จะตองโปรดเกลาฯ ดวยหรือไม
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาตอไป นั้น ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดพจิ ารณาแลวขอเสนอดังนี้
1. ผลงานในการขอตําแหนงนักวิจัยชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
สามารถนํามาเปนผลงานเพื่อขอตําแหนงผูช วยศาสตราจารยวิจยั หรือรองศาสตราจารยวิจยั ได
2. เนื่องจากการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหกับนักวิจยั เปนเรื่องของการใหเกียรติและให
การยอมรับกับผลงานของนักวิจัย และจะชวยสนับสนุนใหผลิตงานวิจัยทีด่ ีออกมาไดมากขึ้น ดังนัน้ เพื่อให
บุคลากรสามารถเสนอขอตําแหนงทางวิชาการไดเร็วขึน้ จึงเห็นควรกําหนดใหมีเพียงตําแหนงผูชว ย
ศาสตราจารยวจิ ัย และรองศาสตราจารยวิจยั ไปพลางกอน สําหรับตําแหนงศาสตราจารยวิจยั นัน้ ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจะดําเนินการศึกษาความเปนไปไดอกี ครั้งหนึ่ง
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดปรับแกหลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการใน 2 ประเด็นขางตนแลว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2554 ที่ประชุมไดมีมติอนุมตั ิตําแหนงผูชวยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวจิ ัย และศาสตราจารยวิจยั แตใน
ครั้งนี้จะใหเหลือแตผูชวยศาสตราจารยวิจยั และรองศาสตราจารยวจิ ัย เหตุผลคือ จะมีปญหาในการเสนอขอ
โปรดเกลาฯ หรือไม จึงขอเฉพาะสองตําแหนงนี้กอน เห็นวาเหตุใดไมคงไวเชนเดิม ซึง่ หากยังไมมีผูเสนอขอ
ตําแหนงมาก็ขอใหกําหนดไวเชนนั้นเพราะเปนมติของทีป่ ระชุมไปแลว
ประธานกลาววา มีปญหาในหลักการวา ในระเบียบจะตองมีการเสนอขอโปรดเกลาฯ

- 17 หรือไม ซึ่งไมสามารถเสนอขอโปรดเกลาฯ ไดเพราะเปนเรื่องของมหาวิทยาลัย และหากเสนอขอโปรดเกลาฯ
ไมไดกจ็ ะมีผสู อบถามวา มธ. จะสรางศาสตราจารยกรณีพิเศษขึ้นเองใชหรือไม จะมีขอสอบถามมาก และกอน
จะเปนศาสตราจารยวจิ ัยก็ตอ งไตระดับตั้งแตผูชวยศาสตราจารยวิจยั รองศาสตราจารยวิจยั จะเปนศาสตราจารย
วิจัยเลยคงไมได เพราะฉะนัน้ ก็ใหไตระดับจากผูชวยศาสตราจารยวิจยั และรองศาสตราจารยวจิ ยั กอน ซึ่งอาจจะ
ใชเวลา 3-5 ป ซึ่งสามารถพิจารณาและปรับแกได โดยเสนอ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต
ตองการตัดปญหาซึ่งจะยืดเยื้อไปเทานัน้ หากมีนกั วิจัยที่ตองการขอตําแหนงทางวิชาการ ขอใหตอบขอสอบถาม
วา ไมไดหมายความวาจะไมใหตําแหนงศาสตราจารยวิจยั จะใหดวยเพียงแตตองมีการเริ่มตนที่ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยวจิ ยั และรองศาสตราจารยวิจยั กอน หากมีผใู ดที่จะขอตําแหนงศาสตราจารยวิจยั ก็สามารถแกไข
ระเบียบได แตตองมีการอภิปรายกันอีกมาก
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เนื่องจากกรณีนี้ไมมีการใหคาตอบแทน แตก็ตอ งการเห็น
โบนัสที่ใหกับอาจารยในการประชุมครั้งที่แลว หากตองการกระตุนใหมีผลงานเขียน ก็นาจะมีโบนัสให
เหมือนกับทีใ่ หกับอาจารย ซึ่งนักวิจยั ก็นาจะไดเชนเดียวกัน ตองการเห็นความเทาเทียมกัน ประเด็นที่สอง
เนื่องจากนักวิจัยไมไดสอนหนังสือ ไมตองมีกําหนดวันสงผลสอบหรือตรวจการบาน เพียงแตทําวิจัยอยางเดียว
เพราะฉะนั้นเงือ่ นไขตาง ๆ นาจะเขมขน โดยเฉพาะตองการจะเห็นผลงานตีพิมพที่มี Impact Factor นาจะเปน
ตัวอยางทีด่ ีวา หากสามารถทํางานไดเชนนัน้ อาจารยอาจจะนําไปเปนตัวอยางบางในเรื่องผลงานตีพิมพ และ
ตองการใหเกณฑเขมขนขึน้ ไมควรจะเปนระดับชาติเทานั้น แตควรเปนระดับนานาชาติในวารสารที่มี Impact
Factor และจะใหแรงจูงใจเหมือนกับที่ใหอาจารย หากไดรับการตีพิมพดังกลาว ประเด็นที่สาม หลายเรื่องที่
เสนอ ก.บ.ม. ตองการใหมกี ารตรวจสอบผูที่เขาขายดานวิจัยวา มีจํานวนเทาใด จะไดเห็นภาพรวมวาเปนอยางไร
หากผูที่มีผลงานจํานวนมากมีจํานวน 40-50 คน จะไดตัดสินใจไดถกู ตอง หากมีเพียง 1-2 คน อาจจะมีความ
เรงดวนไมมาก
ประธานกลาววา นักวิจัยทีใ่ หตําแหนงทางวิชาการ ตองเปนนักวิจยั ของ มธ. อาจจะเปน
ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวจารุณี มุมบานเซา กลาววา ลักษณะงานที่ปฏิบัติหากไดรับตําแหนง
รองศาสตราจารยวิจยั ที่จะกําหนดวา มีภาระงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อาจจะสอดคลองกับคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร เพราะเรื่องการเรียนการสอน หากนักวิจัยไมไดรับการยอมรับใหทําภารกิจนี้ จะไมสามารถมี
ผลงานในการประเมินในสวนนี้ได ซึ่งภาระงานดานการสอนจะอยูใ นเอกสารประกอบการประชุมหนา 4 กรณีที่
เปนผูชวยศาสตราจารยวจิ ัยและจะขอประเมินเปนรองศาสตราจารยวิจยั
ประธานกลาววา กรณีนเี้ สนอใหตดั ออกใชหรือไม
4. นางสาวจารุณี มุมบานเซา กลาววา กรณีนี้เปนขอเสนอแนะเกีย่ วกับความเปนไปไดวา
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติหากเปนรองศาสตราจารยวจิ ัยจะตองมีภาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนดวย
ประธานสอบถามวา กรณีนี้เปนขอคิดเห็นหรือตองการใหตัดออก

- 18 5. นางสาวจารุณี มุมบานเซา กลาววา หากตัดออกไดก็จะเปนเรื่องดี เพราะหากมุงเนนในการ
ทําวิจยั เพื่อพัฒนาองคกร พัฒนาดานการเรียนการสอน นาจะดีกวา และสามารถนําผลวิจัยนั้นไปอางอิงได
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา การที่เขียนวา มีภาระงานที่เกีย่ วของกับ
การเรียนการสอน ไมไดมีเจตนาวามีภาระงานสอนที่เปนวิชาหรือชัว่ โมง แตไมตองการใหงานวิจยั ไมเปน
ประโยชนกับการเรียนการสอน จึงผูกพันไววานาจะเกีย่ วของกัน
6. ประธานสภาขาราชการกลาววา กรณีที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาวถึง Impact Factor
หมายถึงผูที่ไดชํานาญการพิเศษมาแลว 5-6 ป หรือผูที่ไดเชี่ยวชาญมาแลว 6 ป ตองมีผลงานวิจยั ที่มี Impact
Factor หรือจะเริ่มใหม ที่ผานมาผูที่ไดชํานาญการ เชี่ยวชาญ เดิมตัดสินอยางไร หรือจะเริ่มใหมทนั ทีวา ผลงาน
จะตองมี Impact Factor
ประธานกลาววา เริ่มตั้งแตไดตําแหนง หากเปนผูชว ยศาสตราจารยวจิ ัยก็จะมีการกําหนด
ภาระงานวา ตองทํางานหรือเขียนงานวิจยั จํานวนเทาใด ซึง่ เปนเรื่องที่สมเหตุผล เพียงแตตองอภิปรายกันมาก
เพราะไดเงินเพิ่มขึ้น 5,000 กวาบาท คูณสอง ตองมี Impact Factor ดวย ไมทราบจะมีผูที่ทําไดจํานวนเทาใด และ
เงินคาตอบแทนจะไดหรือไม ซึ่งกรณีนี้มสี องเรื่องรวมกัน ในการประชุมคราวที่แลวไดหารือวา หากเขียน
บทความไปตีพิมพในวารสารที่มี Impact Factor จะไดเงินบทความละ 50,000 บาท กรณีนี้ไมมีปญหา เพียงแต
ตองบังคับหรือไมวา ผูที่เปนผูชวยศาสตราจารยวจิ ัยจะตองเขียนบทความที่มี Impact Factor ดวยในแตละปที่ยัง
เปนผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย จะใหกําหนดเชนนี้หรือไม
7. ประธานสภาขาราชการกลาววา ผูที่เคยไดชํานาญการหรือเชี่ยวชาญแลว กรณีนี้สามารถ
นํามาปรับเปนผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย หรือรองศาสตราจารยวิจยั ไดหรือไม
ประธานกลาววา กรณีนใี้ หนําผลงานมาใช ไมใชนาํ ตําแหนงมาปรับเปนตําแหนงทาง
วิชาการ แตก็อาจจะไมได เพราะหากนําผลงานมาใหพิจารณา แตเมื่อพิจารณาแลวตําแหนงชํานาญการกับ
ผูชวยศาสตราจารยวจิ ัยนั้น ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยวจิ ยั มีความยากกวามาก กรณีนี้อาจจะไดตําแหนงชํานาญ
การ แตอาจจะไมไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปได และกรณีนี้จะเปนสวนใหญเพราะ
ชํานาญการ เชีย่ วชาญ ไมไดทํางานวิชาการ แตเปนการนําผลงานที่ปฏิบัติเปนประจํามารวบรวมเพื่อขอตําแหนง
กรณีคณบดีคณะเศรษฐศาสตรเสนอวา (1) ใหไดเงินคาตอบแทนดวยสําหรับตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอรับไปพิจารณา เพราะจะมีปญหามาก ซึ่งจะเชื่อมโยงกับประเด็นที่สามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา มี
บุคคลจํานวนเทาใดที่อยูใ น Track ที่จะไดตําแหนงทางวิชาการ นักวิจัยใน มธ. มีจํานวนเทาใด
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ไมเกิน 20 คน ที่อยูในเกณฑที่จะขอได
8. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรสอบถามวา ระเบียบฯ นี้ใชกับนักวิจยั ที่คณะจางดวยเงินของ
คณะไดหรือไม
ประธานกลาววา ใหเฉพาะขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของ มธ. หรือไม
หรือสิ่งที่ตองการขณะทีเ่ ริ่มตนคือ มีนักวิจยั ที่ชวยงาน Project ของอาจารย และชวยงานอยางตอเนือ่ งเปน

- 19 เวลานาน ซึ่งในคณะสาธารณสุขศาสตร หรือสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมีจํานวนมาก กรณีนใี้ หดว ย
หรือไม
9. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา สิ่งที่คิดไวคือ ใหสําหรับบุคลากร มธ.
หมายความวา ตองมีการจางตอเนื่อง สวนจะจางดวยงบประมาณใดไมมีปญหา แตตองมีการจางตอเนื่องเปน
ประจํา
ประธานสอบถามวา กรณีที่สอบถามคือ ตองเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ใชหรือไม นิยามมีความหมายอยางไร
10. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตอบวา กรณีนี้ไมมีปญหา หากเปนบุคลากร
ประจําของ มธ. ซึ่งเรื่องนี้เปนระเบียบของมหาวิทยาลัย ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องที่จะตองไปเบิกคาตอบแทนกับ
หนวยงานใด
11. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา ในฐานะที่สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มีนักวิจัยที่เปนบุคลากรประจําอยู 10 คน เห็นวาระเบียบฯ นี้นาจะเหมาะสมแลว หากจะใหตพี ิมพในวารสารที่มี
Impact Factor นาจะไปพิจารณาเรื่องของเงินที่จะใหในกรณีที่ได Impact Factor ในสวนนั้นจะเปนเรื่องที่ดีกวา
เพราะนักวิจัยขณะนี้ขดี ความสามารถที่จะทําในระดับทีจ่ ะตีพิมพเผยแพร เห็นวาคงเปนเรื่องยาก และนักวิจัยที่
เปนปริญญาเอก สวนใหญเมือ่ จบปริญญาเอกก็จะไปเปนอาจารย เห็นวาในชองทางนีเ้ มื่อพิจารณาแลวก็เปน
กลาง ๆและเหมาะสม
12. ประธานกลาววา ขอใหทดลองใชไปกอน แตจะไปพิจารณาในเรือ่ งตาง ๆ คือ (1) เรื่องเงิน
ซึ่งจะมีปญหา หากเปดกวางวาตองเปนบุคลากรของ มธ. ที่เปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หากใหเงิน
ก็ไมมีปญหา แตหากเปนเหมือนกับลูกจางประจําของหนวยงานตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากพอสมควร หากให
มหาวิทยาลัยจายก็จะมีปญหาอยูบาง เพราะแตละคนก็รบั เงินของโครงการอยูแลว (2) เรื่อง Impact Factor เห็นวา
ใชวิธีใหเงินคาตอบแทนอยูแ ลว ในการประชุมครั้งที่แลวตกลงกันวา ใหบทความละ 50,000 บาท ก็ขอใหใช
ชองทางนั้น แตเห็นดวยกับคณบดีคณะเศรษฐศาสตรวา ควรกําหนดภาระงานใหชัดเจน กรณีนี้เห็นดวย แตหาก
ตองใหมี Impact Factor นั้นไมใชเรื่องงาย
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีนี้ไมไดเสนอใหรองศาสตราจารยวิจยั และ
ผูชวยศาสตราจารยวจิ ัย ไดรบั เงินเปนรายไดถาวร เพียงแตหากไดตําแหนงแลว นาจะไดเงินรางวัลเปนแรงจูงใจ
เชนเดียวกับทีใ่ หอาจารย
13. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ในเบื้องตนหากจะไมใหมี Impact Factor ก็เปน
เรื่องดี แตในเรือ่ งระยะยาว ขอใหนํากลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อใชหลักเกณฑนแี้ ลว เพราะตองไม
ลืมวา มธ. ตองการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ประเด็นที่สอง การที่มีตําแหนงนี้ขึ้นมาเพื่อเปนการยกระดับนักวิจยั
หากมีตําแหนงนี้ขึ้นมาแลวนาจะมีกฎเกณฑที่คอนขางเขมขน เพื่อที่จะยกระดับนักวิจัยขึ้นมา และ Impact Factor
ก็มีวารสารจํานวนมากที่มี Impact Factor อาจจะไมสูงมาก แตอยางนอยก็ใหคํานึงถึง เพราะจะไปมีความ
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วารสารตีพิมพไดงายมาก จะทําใหคุณภาพตกไป เพราะฉะนั้นนาจะคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพ
ประธานกลาววา กรณีนขี้ ึ้นอยูกับสาขาวิชาซึ่งสามารถอภิปรายไดมาก และมีการอภิปราย
กันมากแลวในการประชุมคราวที่แลว บางสาขาวิชาเขาใจวา เปนวารสารที่ไมมี Impact Factor บางสาขาวิชามี
Impact Factor ก็มีผูเขียนนอยมาก จะแปรผันตามประเภทตาง ๆ กรณีนี้เห็นดวยและยืนยันวา มธ. ตองมีบทความ
ที่มี Impact Factor มาก แตหากบังคับใหทกุ คนตองเขียนและไดคาตอบแทนนอยจะมีปญหาตามมาวา จะไมมี
ผูเขียนบทความและไมมีผูขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะเปนเรื่องที่ลําบาก แตเห็นดวยกับคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรวา ในระยะยาวคงจะตองทําและบังคับอยางจริงจัง ในการประชุมคราวที่แลวจึงเสนอเรื่องวา
บังคับใหทุกคนตองเขียน เปนบทความในประเทศ หรือบทความตางประเทศที่มี Impact Factor ซึ่งก็ตองเขียน
ทั้งหมด
14. นางสาวจารุณี มุมบานเซา กลาววา ประเด็นเรื่องคาตอบแทน กรณีที่เปดโอกาสใหนักวิจยั
สามารถนําผลงานที่ขอชํานาญการไปตอยอดขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยวจิ ัยได แตขึ้นอยูก ับการประเมิน
และคุณภาพของผลงาน ในเรื่องคาตอบแทนอาจจะมีลักษณะในชวงทีไ่ ดรับตําแหนงชํานาญการก็ใหไดรับเงิน
คาตอบแทนในตําแหนงชํานาญการ เมื่อขอประเมินเขาสูตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยวิจยั อาจจะหยุดจายเงิน
คาตอบแทนในตําแหนงชํานาญการ แตมหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดคาตอบแทนในตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย
วิจัย แตไมเทากับอาจารยที่เปนผูชวยศาสตราจารย อาจจะกําหนดตามความเหมาะสม หากประเด็นในการให
ตําแหนงทางวิชาการเปนการสรางแรงจูงใจดวยเงินของมหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา หากเปนเชนนีจ้ ะมีปญ
 หา บางคนทีไ่ มไดเปนชํานาญการจะตองจายดวย
และจะมีภาระเรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ผูที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผูที่ไมใช
บุคลากรของ มธ. ก็จะมีปญหาตองไปรับภาระดวย ตองการใหเรื่องนีเ้ ริ่มตนกอนแลวพิจารณาปรับไปเรื่อย ๆ
เห็นวาหากไดผูชวยศาสตราจารยวจิ ัยและมีชํานาญการดวยก็จะจายชํานาญการ หากตองการไดเงินเพิ่มขึ้นก็ให
เขียนบทความที่มี Impact Factor ซึ่งจะไดเงินบทความละ 50,000 บาท จะมีรายไดเพิม่ ขึ้นจากสวนนั้น หากใชวธิ ี
นี้และคอย ๆ ปรับแก เมื่อใชไประยะหนึง่ แลวเห็นวาไมเหมาะสม ควรจะเปลี่ยนแปลงก็สามารถแกไขได
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ในกรณีที่ไดรบั การกําหนดตําแหนงชํานาญการจะ
ไดเงินตอบแทนซึ่งเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดิน กรณีนี้ไมสามารถงดเวนไดเพราะเปนไปตามระเบียบฯ
ของกระทรวงการคลัง
15. ประธานกลาววา ขออนุมัติเชนนี้ไปกอน หากมีปญหาใหนําเสนอเพื่อพิจารณาปรับแกอีก
ครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ตามที่เสนอ

- 21 3.2.4 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการเปลี่ยน
ประเภทตําแหนง การเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และ
การตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่ ก.พ.อ. ไดออกประกาศ เรือ่ ง
มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออก
ขอบังคับ นั้น ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดจัดทํารางขอบังคับวาดวยการเปลี่ยนประเภทตําแหนง การเปลี่ยน
ชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2554 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอธิบายคําจํากัดความของคําวา ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง ชื่อตําแหนง เนื่องจากไมเขาใจ
ในรายละเอียด
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ประเภทตําแหนงคือ ระบบจําแนกตําแหนงที่แบง
ออกเปนกลุมตามลักษณะงาน ซึ่งปจจุบันมี 4 ประเภท (1) ประเภทวิชาการ ซึ่งจะมีระดับตําแหนง เริ่มจาก
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จะลอตามระบบซีเชนเดิม (2) ประเภทตําแหนง
ผูบริหาร ในสวนนีห้ มายถึงผูบริหารประจํา ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และเปนผูบริหารระดับสูง
ในสายงานประจํา ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ กรณีนี้มีสองระดับคือ ระดับสํานักงานอธิการบดี และระดับ
กอง (3) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงระดับตําแหนงซึ่งเปนสายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป
การจําแนกตําแหนงจะคลายกับของเดิม ซึง่ จะมีกลุมระดับซี 3 - 5 ซี 6 – 7 ซี 7- 8 และซี 9 ขึ้นไป ในตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จะกําหนดเริม่ จากปริญญาตรีขึ้นไป เมื่อบรรจุเขามาจะเปนตําแหนง
ระดับปฏิบัติการ เมื่อทํางานไประยะหนึ่งการที่จะกําหนดตําแหนงเปนระดับที่สูงขึ้น ตองทําผลงานในเรื่องการ
ประเมิน ซึ่งระดับสูงขึ้นจะเปนระดับชํานาญการ สวนระดับตําแหนงทีส่ ูงจากชํานาญการขึ้นไป คือ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ คือ ตําแหนงซี 7 และซี 8 เดิม และตําแหนงเชี่ยวชาญ เปนตําแหนงของสายสนับสนุนวิชาการ
คือ ระดับซี 9 ขึ้นไป (4) ประเภททัว่ ไป คือ สายงานต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตําแหนงนี้กําหนดระดับเริ่มตนจาก
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญงาน และชํานาญงานพิเศษ เปนการลอจากระบบซีเดิม กรณีนี้เรียกวา ระดับตําแหนง
2. ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะมีผูที่ทราบเรื่องเพียงไมกี่คนในมหาวิทยาลัยวา เรื่องเหลานี้เปน
อยางไร ปกติผบู ริหารจะไมทราบโดยตรงเทาใด เปนเรื่องทางเทคนิคเปนสวนใหญ
3. ประธานสภาขาราชการกลาววา เกณฑนลี้ าสุด สกอ. ไดมีหนังสือลงวันที่ 9 กันยายน 2554
กําหนดเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาประสบการณในการบริหารหนวยงานกรณีตําแหนงประเภทผูบ ริหาร คือ

- 22 เมื่อมีการวางลงตองทําอยางไร เชน ขาราชการตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองหนวยงาน มีประสบการณ
การบริหารงานตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือหากไมผานสองหนวยงานก็บรรจุเปนผูอํานวยการกอง หรือ
เลขานุการคณะ สํานัก/สถาบัน ไมได กรณีนี้เปนเรื่องทีข่ ออนุมัติตอที่ประชุมใชหรือไม กรณีการใหหวั หนางาน
ที่ปฏิบัติงานมาแลวสองหนวยงานขึ้นเปนผูอํานวยการกอง เพียงนําชื่อไปใสไวใหเปนหัวหนางานสองงานแลว
สามารถเปนผูอํานวยการกองได กรณีนี้ใชหรือไม หรือตองกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ในสวนนีเ้ ปนเรือ่ งคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.พ.อ. กําหนดไวในเรื่องของประสบการณในการดํารง
ตําแหนง กรณีนี้เปนการแกไขปญหาจากเดิมในกรณีของผูบริหารซึ่งแตงตั้งขึ้นมา บางคนอาจจะไมมี
ประสบการณดานบริหาร หรือมีความรูในเรื่องงานไมเพียงพอ จากปญหาดังกลาวทาง ก.พ.อ. จึงไดปรับ
มาตรฐานการเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหารเฉพาะประเภทผูบริหาร หมายความวา หากจะเปนผูอํานวยการกอง
หรือเลขานุการคณะ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานนั้นกําหนดไววา จะตองมีประสบการณ
ในการบริหารโดยผานงานมาแลวไมนอยกวาหนึ่งงาน หรือในกรณีที่อกี หนึ่งงานรักษาการในตําแหนงรวมกัน
แลวไมนอยกวาหนึ่งป เมื่อผานการประเมินและผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงแลวก็สามารถแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารได กรณีนี้เปนคนละเรื่องกับเรื่องที่จะพิจารณา
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา สมมติเปนนิตกิ ร ประเภทตําแหนงคือ
วิชาชีพ ระดับตําแหนงคือ ปฏิบัติการ ชํานาญการ การเปลี่ยนชื่อตําแหนงคืออะไร การเปลี่ยนประเภทตําแหนง
ยังพอเขาใจ เชน นิติกร ตําแหนงคือ วิชาชีพ แตเมื่อเปนผูอํานวยการสํานักงานนิติกร ตําแหนงคือ ผูบ ริหาร
แตหากเปลี่ยนชื่อตําแหนงจะหมายความอยางไร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา ในสายงานประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญ
เฉพาะ ตําแหนงนิติกร เปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งตําแหนงวิชาชีพเฉพาะมีอยูไมกี่ตําแหนง เชน นักวิชาการ
เงินและบัญชี ก็ตองจบสาขาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอรก็ตองจบสาขาคอมพิวเตอรโดยตรง นิตกิ ร
แพทย พยาบาล จัดเปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และในสายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป อยูในตําแหนงประเภท
เดียวกันเรียกวา ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีหลายตําแหนง เชน เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา กรณีนี้จะไมจาํ กัดล็อคในเรื่องวุฒกิ ารศึกษา เพียงแตกําหนดวา
เปนสายงานทีต่ องเริ่มจากระดับปริญญาตรีขึ้นไป การเปลี่ยนชื่อตําแหนง เชน เรื่องของนิติกร ตองการเปลี่ยน
ตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษา กรณีนี้หมายถึงการเปลี่ยนชื่อตําแหนงในประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และเปนสายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป สวนการเปลี่ยนระดับตําแหนงหมายถึง การกําหนดระดับ
ตําแหนงใหเปนตําแหนงสูงขึ้น ในกรณีทบี่ รรจุเขามาในวุฒิปริญญาตรีหรือระดับซี 3 ในอดีต จะเริม่ ตนจาก
ระดับปฏิบัติการ ตองอาศัยความรูในการทํางานระยะหนึง่ เมื่อมีประสบการณในการทํางานก็สามารถกําหนด
ตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นกวาระดับปฏิบัตกิ าร ซึ่งตองมีความรูและมีประสบการณในการทํางานคือ ระดับ
ชํานาญการ ในแทงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จะสูงขึ้นในแนวตั้ง โดยจะเริ่มจากระดับ
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ระบบเดิม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับวาดวยการเปลี่ยนประเภทตําแหนง
การเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ เพื่อพิจารณา
ตอไป

3.2.5 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายสนับสนุนวิชาการ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และรางประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่ ก.พ.อ. ไดออกประกาศ เรือ่ ง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ นั้น
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดจัดทํารางขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และรางประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา กรณีนี้ไมกระทบเรื่องใดมากใชหรือไม เพียงเปลี่ยนจากระบบซีเปน
ระบบแทง และเปนเรื่องทางเทคนิค
2. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา หลายคนอาจจะมีความเห็นวายากขึ้น
แตก็ไมไดยากมาก เปนการปรับใหเปนมาตรฐานมากขึ้น ในกรณีนี้ตองออกขอบังคับใหเปนไปตามประกาศของ
ก.พ.อ. ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ และเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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3.2.6 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจายเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่อธิการบดีมีนโยบายใหปรับเงิน
คาตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพิ่มเติมจากเดิม และเห็นชอบหลักเกณฑและการกําหนด
อัตราการจายเงินคาตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษเพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากร สังกัดสํานักงานอธิการบดี
โดยเนนการจายเงินตามผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น ตามขอเสนอของฝายบริหารทรัพยกรมนุษย นัน้
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การจายเงินคาตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2549 กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับเงิน
ดังกลาววาตองมีผลการประเมินความดีความชอบตามรอบการประเมินไมต่ํากวาครึ่งขึ้นสําหรับการประเมิน
6 เดือน หรือไมต่ํากวา 1 ขั้น สําหรับการประเมิน 1 ป แตโดยปจจุบันการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการไดเปลี่ยน
ระบบเปนการเลื่อนเงินเดือนตามผลคะแนนการประเมินที่ไดรับ โดยกําหนดการเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละของ
ฐานในการคํานวณ ดังนัน้ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเห็นควรยกเลิกระเบียบ มธ. วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2549 และออกระเบียบฉบับใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
ผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนในระบบใหมและหลักเกณฑการจายเงินเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมพิเศษจากที่
ไดรับอยูเดิม โดยเนนการจายเงินตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา กรณีนี้กําหนดไวกี่เปอรเซ็นต
หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา กําหนดไวที่ 25% ของเงินเพิ่มประสิทธิภาพที่เคยไดรับอยู
แตกําหนดดวยจํานวนวา ไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนบุคลากรที่หนวยงานมี
2. ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา เดิมตองไดหนึง่ ขั้นจึงจะ
ไดเงินเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักเกณฑใหมเปนอยางไร
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้คุณภาพและปริมาณงานตองได
คะแนนไมต่ํากวา 85 คะแนน ในแตละรอบการประเมิน
3. ประธานกลาววา กรณีนไี้ มไดอางอิงกับเปอรเซ็นตของเงินเดือนหรือขั้นของเงินเดือน เปน
การอางอิงกับผลการประเมินซึ่งเปนหลักเกณฑใหม
หัวหนางานอัตรากําลังกลาววา เกณฑนใี้ ชกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานเงินรายได จึงตองกําหนดไวสองประเภทคือ หากเปนขาราชการตองคิดคาคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
หากเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายไดประจํา หรือลูกจางประจําที่เลื่อนเงินเดือนเปนขัน้ ตองไดไม
ต่ํากวาหนึ่งขั้น
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ประเมินมาพิจารณา สวนกรณีเงินเพิ่มประสิทธิภาพตองได 85 คะแนนขึ้นไป
5. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้เปนเรื่องของสํานักงานอธิการบดี
แตหากคณะ สํานัก สถาบัน ตองการนําไปใชก็ไมเปนปญหา เพราะปจจุบันก็มกี ารใชเงินของหนวยงานจายให
อยูแลว
6. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา ในรางระเบียบฯ ขอ 5 (1) เขียนไววาตองได
คะแนนไมต่ํากวา 70 คะแนน แตในขอ 7 เขียนไววาผูที่ถกู งดการจายคาตอบแทนจะตองมีคะแนนต่าํ กวา 60
คะแนน เพราะฉะนั้นผูที่ไดระหวาง 60-70 คะแนน จะไดปรับเพิ่มหรือไม ประเด็นทีส่ อง กรณีที่เขียนในเรื่อง
การจายเงินเพิม่ ประสิทธิภาพใหผูที่ไดคะแนน 85% และไดเงินเพิ่ม นาจะมีถอยคําทีผ่ ิดพลาดในขอ 8 (2) การลา
ปวย ลาพักรอนไมเกิน 10 วันทําการ หรือมีวันมาปฏิบัตงิ านสายเกินกวา 10 วัน นาจะเปนไมเกิน 10 วัน
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ประเด็นแรกคือ หากต่ํากวานัน้ จะไมให
สวนประเด็นที่สองจะไปปรับแกในขอผิดพลาดดังกลาว
7. ประธานกลาววา ต่ํากวา 70 คะแนน จะไมไดเงินเพิ่มประสิทธิภาพ สวนคะแนน 60-70 จะทํา
อยางไร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา หาก 60-70 คะแนน ไมได นาจะเขียนในขอ 7 วาต่ํา
กวา 70 งดจายเงินเพิ่ม
8. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยกรมนุษยกลาววา จะนํากรณีนี้ไปปรับแก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
หลักเกณฑและการกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2554 และ
เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

3.2.7 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) ไดอนุมัตกิ รอบอัตรากําลังพนักงานราชการทดแทนอัตราลูกจางประจําหมวดฝมือ ใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํานวน 9 อัตรา แยกเปนกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 2 อัตรา และกลุม งานเทคนิค
จํานวน 7 อัตรา มีกําหนดระยะเวลาการจาง 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555 นอกจากนี้ คพร.
ยังกําหนดวาการจางพนักงานราชการใหมรี ะยะเวลาการจางตามความจําเปนหรือความเหมาะสมกับภาระงาน
อีกทั้งงบประมาณในการจางจะไดรับการจัดสรรเปนรายป ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยไดจางพนักงานราชการกลุม
งานเชี่ยวชาญพิเศษจํานวน 2 อัตรา และไดสิ้นสุดการจางแลว
เนื่องจากระยะเวลาการจางพนักงานราชการตามกรอบที่ไดรับอนุมัติจาก คพร. ยังสามารถจาง
ไดอีก 1 ป ประกอบกับมีหนวยงานที่ยังขาดแคลนอัตรากําลังและมีความจําเปนตองจางบุคลากรเพื่อสนับสนุน

- 26 การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นสมควรจัดสรรอัตราพนักงาน
ราชการใหแกหนวยงานตาง ๆ จํานวน 9 อัตรา
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา
ดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ใหแก หนวยงานตาง ๆ จํานวน 9 อัตรา
2. เปลี่ยนกรอบอัตราพนักงานราชการจากกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ เปนกลุมงานเชีย่ วชาญ
เฉพาะ จํานวน 4 อัตรา และจากกลุมงานเทคนิค เปนกลุมงานบริหารทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรอัตราอาจารยประจําตามสัญญา ปงบประมาณ
2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีกรอบ
อัตราอาจารยประจําตามสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดสรรใหแกหนวยงานที่มีความจําเปนและ
ขาดแคลนอัตรากําลัง โดยกําหนดคาตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท จํานวน 6 อัตรา นั้น
บัดนี้ มีหนวยงานประสงคจะขอรับการจัดสรรกรอบอัตราอาจารยประจําตามสัญญาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 4 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นสมควรจัดสรร
อัตราอาจารยประจําตามสัญญาใหแกหนวยงานตาง ๆ จํานวน 6 อัตรา
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติจดั สรรอัตราอาจารยประจําตามสัญญาใหแกหนวยงานที่มีความจําเปนและขาดแคลน
อัตรากําลังจํานวน 6 อัตรา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีนใี้ ชหลักเกณฑใดตัดสินวา
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเสนอขอ 3 อัตรา แตไดรับการจัดสรร 1 อัตรา
ประธานกลาววา มีคณะถูกตัดอัตราไปหลายคณะ ไมไดมีเฉพาะคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน

- 27 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีนี้ไดมีการขอขอมูลกลับไปที่คณะ
และใหสงรายละเอียดกลับมา ซึ่งหลายคณะไดสงรายละเอียดเดิมในขณะที่อาจารยยังไมเกษียณอายุ แตที่ตองการ
คือ ขอมูลในสวนที่จะใหมีหนาที่รับผิดชอบอยางไรบาง และพบวาในบางสาขาวิชา บุคลากรเกษียณอายุที่เสนอ
ชื่อขอจัดสรรกรอบอัตรามานั้น ปรากฎวาสอนในวิชาทีซ่ ้ําซอนกันหรือคลายกัน และมีจํานวน Section หรือ
จํานวนนักศึกษาไมมาก ซึ่งมีการพิจารณาตามความจําเปน เพราะมีอัตราเพียง 6 อัตรา แตมีการขอมาเปนจํานวน
มาก
2. ประธานกลาววา มีการตัดอัตราออกไปหลายคณะ เชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เพราะมี
การขอจัดสรรกรอบอัตรากันมากขึ้น ในชวงแรกไมคอยมีผูขอ แตขณะนี้มีผูขอเปนอาจารยประจําตามสัญญา
มากขึ้น มหาวิทยาลัยพยายามรับใหมากทีส่ ุด ซึ่งขณะนี้ 6 ตําแหนงก็ยงั ไมเพียงพอ จากเดิมที่ขอ 10 ตําแหนง จึง
ไดตัดบางตําแหนงไปเปนพนักงานราชการและมีผลเหมือนกันคือ ไดทํางานอีกหนึ่งปใน มธ. แตกย็ ังไมเพียงพอ
เพราะไดอัตราเพียงเทานี้
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา คณบดีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนยังไมเขาใจวา เหตุใดขอจัดสรรกรอบอัตราไป 3 ตําแหนง แตไดเพียง 1 ตําแหนง และมีคณะที่ขอ
จัดสรรกรอบอัตรา 4 ตําแหนง ไดทั้ง 4 ตําแหนง
4. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา ขณะนีจ้ าก 3 อัตรา เหลือ 1 อัตรา
และยังมี “หรือ” บุคคลใดจะเปนผูตัดสินวา จะเลือกผูชวยศาสตราจารย วันชัย ธนะวังนอย หรือ ผูชวย
ศาสตราจารย เจตนศักดิ์ แสงสิงแกว
ประธานกลาววา ประเด็นแรกไดมกี ารตัดอัตราไปหลายคณะ ไมไดตดั บางคณะเทานั้น
เพราะแตละคณะขออัตรา 2-3 คน ซึ่งมีจํานวนเกิน ประเด็นที่สอง มีบางคณะที่อาจจะครบตามจํานวนอัตราที่ขอ
เพราะพิจารณาจากความขาดแคลน เชน เรื่องภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตรใหจาํ นวนมาก เพราะเห็นวามี
ปญหาเรื่องความขาดแคลน กรณีที่ใหเลือกระหวางผูชวยศาสตราจารย วันชัย ธนะวังนอย หรือ
ผูชวยศาสตราจารย เจตนศักดิ์ แสงสิงแกว มหาวิทยาลัยก็ไมทราบวาจะเลือกอยางไร มหาวิทยาลัยอาจจะเลือก
เลยก็ได แตขอมูลก็จะไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยจะขอใหคณะไปพิจารณาใน 3 คนที่เสนอมา รวมทั้งคณะอื่นทีใ่ ห
พิจารณา
5. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา หากอธิการบดีหรือที่ประชุม ก.บ.ม.
เห็นวา มหาวิทยาลัยควรจะเปนผูเลือกก็เปนเรื่องที่ทําได แตคณะตองใหขอมูลที่ชัดเจนกวานีว้ า แตละบุคคลในป
ตอไปจะรับผิดชอบ Section และในวิชาใดเพิ่มเติม มิฉะนั้นพิจารณาเฉพาะปที่ผานมา ไมสามารถตัดสินใจได
เพราะพิจารณาแลวมีความใกลเคียงกันมาก
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา กรณีของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนที่ขอ
อัตรามา 3 อัตรานั้น ถูกตัดเหลือ 2 อัตรา เพราะผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย ดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารอยูแลว ไมสามารถจางตามระเบียบนี้ได เพราะฉะนั้นคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนจะเหลือ

- 28 เพียงสองอัตราเทานั้น
6. ประธานกลาววา จาก 2 อัตราเหลือ 1 อัตรา ไมใชจาก 3 อัตราเหลือ 1 อัตรา สรุปวาคณบดี
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนจะใหมหาวิทยาลัยเลือก มหาวิทยาลัยก็จะเลือกใหวา จะเปนบุคคลใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราอาจารยประจําตามสัญญา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไข
การแตงตั้งผูเชีย่ วชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553 และฝายวิชาการไดเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะตาง ๆ
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิ ตงตั้งเรียบรอยแลวจํานวน 19 ราย ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
ตอไป นั้น
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีบันทึกที่ ศธ. 0516 (4) 453
ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 แจงมหาวิทยาลัยวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ...” ซึ่งตามนัยของเกณฑ คําวา บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ภาระหนาที่อนื่ มิใชคณาจารยประจําของสถาบันซึ่งมีภาระงานทางดานการสอนและการวิจยั อยูแ ลว และขอให
มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตัง้ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งนี้ ฝายวิชาการได
ดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวใหคณะ/หนวยงานตาง ๆ รับทราบเรียบรอยแลว
ฝายวิชาการจึงเห็นสมควรแกไขระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูเชีย่ วชาญ
เฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดการแกไขดังนี้
1. ยกเลิกระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553
2. แกไขบทนิยาม โดยเพิ่มนิยามของ “ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา” และ “คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา” รวมทั้งแกไขนิยาม “ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” จากเดิม หมายถึง บุคลากรภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยทัง้ ที่อยูในสายวิชาการและไมอยูในสายวิชาการ เปลี่ยนเปน หมายถึง บุคลากรที่ไมอยูใ นสาย
วิชาการ โดยอาจเปนบุคลากรภายใน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. แกไขคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้
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อาจารย ตองเปนผูที่มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 กําหนดรายละเอียดสําหรับผูปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานภาครัฐ และ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาคเอกชนหรือผูประกอบอาชีพอิสระ ใหมคี วามชัดเจนสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน
3.3 ยกเลิกการจําแนกคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เคยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวม หรือการคนควาอิสระรวม (2) กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ กรรมการสอบสารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ
4. แกไขหนาทีข่ องผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เปนภารกิจของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และเพิ่มภารกิจการเปน
อาจารยที่ปรึกษาหลักของวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ ซึ่งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่
ปรึกษาหลักของวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ จะตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น
5. กําหนดรายละเอียดเรื่องการดําเนินการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และวาระการดํารงตําแหนง
โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว
หากคณะประสงคจะแตงตั้งบุคคลทานนั้นเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะอีก คณะจะตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหม ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญดังกลาวจะตองมีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลงานในสาขาวิชานั้นเพิม่ เติมดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ผูเชีย่ วชาญเฉพาะ โดยทั่วไปหากไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะก็ตองจบปริญญา
เอก หรือเปนรองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา หากเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะจบปริญญาเอกหรือไมเปน
รองศาสตราจารยก็ได แตมหาวิทยาลัยตีความโดยการพลิกแพลง มีการนําอาจารยประจําที่ไมเปน
รองศาสตราจารย และไมจบปริญญาเอกทําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีไดรับมอบอํานาจมาแลว
และมีหนาที่พจิ ารณาใหความเห็นชอบและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ มีการพลิกแพลงโดยการให
อาจารยซึ่งไมจบปริญญาเอกและไมมตี ําแหนงทางวิชาการคือ รองศาสตราจารย ใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ มีการ
เสนอเรื่องนี้ไปเปนบัญชีรายชื่อ และทาง สกอ. ไดสงเรื่องกลับและมีการทักทวงวา การทําลักษณะนี้ไมถูกตอง
กลาวคือผูเชี่ยวชาญจะตองไมเปนบุคคลในสายวิชาการ หรือเปนอาจารยประจําไมได สวนจะเปนบุคลากร
ทางดานวิจัย หรือเปนนักวิจัยได และเปนบุคคลภายนอกได แตตองไมอยูในสายวิชาการเทานั้น
2. ประธานกลาววา เปนเรื่องที่ถูกตองตามหลักเกณฑ ผูท ี่เปนอาจารยหากจะเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะก็ตองจบปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย หากทําไมไดกไ็ มสามารถเปนได แตกรณีนี้ระบุวา หากทํา

- 30 ไมไดกใ็ หเปนกอน
3. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา กรณีนี้อาจจะมีสองคณะคือ คณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะแพทยศาสตร กรณีคณะแพทยศาสตรผูที่จบวุฒิบัตรสามารถเทียบเทาระดับปริญญาเอก แตหากตามคํานิยาม
ในระเบียบฯ กลุมนี้จะไมได เพราะถือวาไมไดจบปริญญาเอกโดยปริญญา และจะมีผลกระทบกับผูทจี่ ะเขามา
เปนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
ประธานกลาววา สามารถแกปญหาไดในกรณีที่มีผลกระทบ เพราะตองมีผลกระทบแนนอน
แตสามารถปรับแกได เขาใจวาไมไดมีเพียงสองคณะ คณะนิติศาสตรก็มีบางภาควิชาที่เสนอเรื่องนี้ แตกไ็ มได
พิจารณาลงนามให เพราะยึดหลักวาตองเปนบุคคลภายนอก จึงจะไดเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา กรณีที่จบแพทยจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา การที่จบแพทยจากตางประเทศถือเปน Doctor of Medicine ซึ่งทางประเทศไทยจะเทียบใหเพียง
ปริญญาโท ในกรณีนี้ไมแนใจวา จะตองขอเปนพิเศษหรือไม อยางไร เพราะมีผูเชี่ยวชาญตางประเทศที่มี
ตําแหนงบริหารภายในคณะ
ประธานกลาววา เปนบุคคลภายนอกใชหรือไม
5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา เปนบุคลากรประจํา เพราะไดตําแหนงผูเชีย่ วชาญ
ตางประเทศ
ประธานกลาววา กรณีนี้ถอื วาเปนบุคคลภายนอก เมื่อกลาวถึงบุคคลภายในหมายถึง
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย แตผูที่มาเปน Visiting Professor หรือมาทํางานประจําที่คณะ ก็ไมใชบุคลากร
ประจําของมหาวิทยาลัย ยกเวนใสชื่อเปนอาจารยประจําเทานั้น กรณีนจี้ ะไมได แตหากทํางานประจํา แตไมได
ใสชื่อเปนอาจารยประจํา ก็ไมถือวาเปนบุคลากรประจํา
6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา หากจางเปนบุคลากรของคณะ หรือกรณีที่อธิการบดี
กลาว เปนอาจารยประจําหรือไม ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตรไดมีการใสชื่อไวในคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ประธานกลาววา หากเปนกรณีนจี้ ะมีปญหา
7. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะมี
ปญหามาก ตองการขอความชัดเจนวา ผูเชีย่ วชาญเฉพาะที่ไมใชบุคคลภายในมหาวิทยาลัย หมายความวา จะอยู
ในคณะใดก็ไมไดทั้งหมดใชหรือไม จะไดเฉพาะผูที่เปนบุคคลภายนอก มธ. และบุคคลภายในทีไ่ มไดเปน
อาจารย แตเปนนักวิจยั ใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ตองไมใชบุคคลที่เปนอาจารยประจํา จะเปนบุคคลภายใน
ก็ได หากไมไดเปนอาจารยประจํา เปนนักวิจยั หรือขาราชการชํานาญการพิเศษก็ได หรือเปนบุคคลภายนอกก็ได
แตเปนอาจารยประจําของสาขาหรือภาควิชาที่จะแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะนัน้ ไมได
ประธานกลาววา กรณีนตี้ า งคณะกันก็ไมได
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แพทยศาสตร เห็นวา คงจะเปนปญหาชัดเจนตามที่คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา เปนเพียงการเทียบเทา
สําหรับวุฒิบัตร เห็นวากรณีนี้ไมใชเฉพาะ มธ. แตเปนเหมือนกันทุกสถาบัน อยางนอยที่สุด มธ. นาจะเสนอเรื่อง
ใหมีการยกเวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสองสายวิชานี้ ซึ่งไมไดมีลักษณะเปนระดับปริญญาเอกที่ชัดเจน แตมกี าร
เทียบเทาวา อาจจะเปนกรณีพิเศษที่มีการยกเวนหรือไม เพื่อใหเปนประโยชนสําหรับอาจารยทั้งสองคณะ
ประธานกลาววา หากจะเสนอเรื่องหรือขอยกเวนสงไปภายนอก จะมีคําอธิบายอยางไร
มีบุคลากรไมเพียงพอ ไมมีผทู ี่จบปริญญาเอก หรือรองศาสตราจารยที่เพียงพอ จะมีคาํ อธิบายกับบุคคลภายนอก
อยางไร
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในกรณีแพทยไมแนใจ เพราะเดิมคณะพยาบาลศาสตร
เมื่อมีการทําวิทยานิพนธก็จะใหแพทยมาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งสามารถแตงตั้งไดหากจบวุฒิบัตรแลวก็ไมเคย
มีปญหา หรือมีปญหาแตไมทราบ แตมีทั้งที่เปน Co-Advisor และผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประธานกลาววา หากมีปญ
 หาเรื่องวุฒิบตั ร ขอใหตรวจสอบเรื่องนี้กอ นวา สามารถใชได
หรือไม
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษากลาววา ไมได เพราะคณะทันต
แพทยศาสตรไดเคยแตงตั้งอาจารยทานหนึ่งโดยใชวุฒิบัตรเปนอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก ซึ่งทาง สกอ.
ตอบกลับมาวาไมได และเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธก็ไมได แตหากมีปญหาก็จะเสนอเรื่องหารือไปยัง สกอ.
แตที่ผานมาไดรับการตอบกลับมาวา ใหเปลี่ยนเพราะไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได
ประธานกลาววา สรุปวา ไมได
10. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องสอบถามใหคณะทันต
แพทยศาสตร และทาง สกอ. ไดตอบกลับมาวา ไมได เพราะฉะนัน้ เรื่องนี้จะมีผลกระทบแนนอน และไดมีการ
หารือภายในคณะวาจะดําเนินการอยางไร
ประธานกลาววา กรณีนคี้ งมีผลกระทบ แตมีคําอธิบายเฉพาะหรือไม หากอธิบายวามี
บุคลากรไมเพียงพอจึงมีผลกระทบ ซึ่งไมสามารถอธิบายลักษณะนี้ได หากอธิบายวาวุฒิบัตรถือวาเปนปริญญา
เอกได กรณีเชนนี้ก็มีเหตุผล แตหากอธิบายวา ไมมีความพรอม คงจะอธิบายไดลําบาก
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในสายแพทยของคณะทันตแพทยศาสตรอาจจะมีผูที่
ไปเรียนปริญญาเอกนอยมาก เสนทางวิชาชีพที่ไปในสายงานนี้สายเดียวคือ เปนสายทางวุฒิบัตรซึ่งเทียบเทา
ปริญญาเอก หากจะหาแพทยปริญญาเอกที่จะมาทําทางดานคลินิกนั้นหาไดนอยมาก หรือไมมีเลย เพราะฉะนัน้ ก็
จะไมมีผูเชีย่ วชาญเฉพาะในดานนี้จะเปนปญหามาก
12. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา เรื่องนี้ไดมีการหารือวา ขอใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีที่มี
อาจารยไมเพียงพอสําหรับวิทยานิพนธ และสารนิพนธ รวมทั้งการคนควาอิสระ (IS) หากมีระเบียบนี้ออกมาก็จะ
ไมสามารถแกปญหาที่มีอยูได ประเด็นที่สอง ในกรณีนี้การคนควาอิสระ (IS) ก็จะไมไดดว ยใชหรือไม เนื่องจาก
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สําหรับผูบริหาร เมื่อการคนควาอิสระไมสามารถทําไดกจ็ ะมีปญหาตามมามากในกรณีที่ไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีนี้กเ็ ปนเชนเดียวกันคือ ตองใชผูที่มีความรู
ความสามารถนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะอยูในสายขาราชการระดับสูงสวนอื่น ๆ เขามาทดแทน
13. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา กรณีคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร
ขอเสนอวา นาจะทําผานเครือขายทางการแพทยในมหาวิทยาลัย ในลักษณะรวมตัวกันเสนอ สกอ. เพราะทุก
มหาวิทยาลัยก็จะมีปญหาเชนเดียวกัน แพทยเปนวิชาชีพและมีจํานวนแพทยทจี่ ะไปศึกษาตอปริญญาเอกนอย
มาก เนื่องจากไมมีความจําเปน ขอฝากวา แพทยทจี่ บจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับการ
ยอมรับวา เปน Ph. D หรือ Doctor of Medicine ไมใชปริญญาโทเหมือนในประเทศไทย เพราะเรียนปริญญาตรี 4
ป และเรียนแพทยอีก 4 ป รวม 8 ป รวมถึง Residence และ Intern ดวย
ประธานกลาววา เนื่องจากหลายคณะมีปญหา เชน คณะรัฐศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร และอีกหลายคณะ ขอใหฝายวิชาการถอนเรื่องเพื่อไป
พิจารณาและสํารวจปญหาของคณะตาง ๆ วา คณะใดมีปญ
 หาบาง หากบังคับใชแลวมีปญหาทันทีแลวยังไมมี
ทางออก ซึ่งหากมีทางออกตามที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาว ก็ยังพอมีแนวทาง ขอใหไปหารือ
รายละเอียดกับคณะที่เห็นวา นาจะมีปญหาและเสนอที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งตัวระเบียบไมไดมีปญหา เพียงแตมีการ
แกไขเพียงเล็กนอย
14. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ขอเพิ่มเติมวาผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สายสังคมศาสตรบางคณะ อาจจะเปนเพราะเชี่ยวชาญทางภาคปฏิบัติและตองการความเชี่ยวชาญ เมื่อนักศึกษา
Present เรื่องของการคนควาอิสระ (IS) เพราะหากไมไดในสวนนั้น โครงการตาง ๆ ก็ไมสามารถเปดตอไปได
เพราะขาดแคลนคณะกรรมการที่จะมาพิจารณางานของนักศึกษาในเรื่องการคนควาอิสระ (IS) และผูเชี่ยวชาญ
ทางภาคปฏิบัติ อาจจะไมจบปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
15. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในขั้นตอนการเสนอผูเชี่ยวชาญเฉพาะตองผาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจําคณะและตองสงใหฝา ยวิชาการเปนเวลาไมนอยกวา 2 เดือน
ซึ่งก็จะใชเวลา 4 เดือน นักศึกษาปริญญาโทไมสามารถดําเนินการไดทนั เพราะฉะนัน้ จะทําอยางไรใหระยะเวลา
สั้นลง เวลา 2 สัปดาหก็เปนเรื่องที่ลําบากแลว เพราะในระดับคณะบางครั้งตองแจงคณะกรรมการประจําคณะ
มิฉะนั้นนักศึกษาก็จะไมจบการศึกษา
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณา
16. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา คณะเศรษฐศาสตรก็มีปญหาและขอใหพิจารณาให
รอบคอบ เพราะหากใหขาราชการหรือผูมีประสบการณภายนอก จะมีเวลาอานผลงานใหนักศึกษาหรือไม
ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไมไดในแงของความเปนจริง และปริมาณนักศึกษาที่มีจํานวนมากจะทําอยางไร ในปจจุบนั
เห็นวา สกอ. ใหความสําคัญกับปริญญาและตําแหนงทางวิชาการคอนขางมากเกินไป โดยขอเท็จจริงแลวผูที่มี
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เพราะประเด็นของ สกอ. ในเรื่องเกณฑเหลานี้ใชกับมหาวิทยาลัยที่ไมคอยมีชื่อเสียงแลวนํามาใชกับ มธ. ตองมี
การพิจารณาใหรอบคอบ
ประธานกลาววา กรณีนี้จะขอรับไปพิจารณาและสํารวจปญหาวา คณะใดมีปญหาบางแลว
นํามาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก และนํากลับมาเสนอ ก.บ.ม. ในครั้งตอไป

4.2 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา เนื่องจากปจจุบนั อาจารยที่เสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาสังคมศาสตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ฝายวิชาการจึงขอแกไขขอบังคับฯวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.2552 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 รวม 4 ประเด็น ดังนี้
1. เพิ่มจํานวนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยแกไขขอบังคับฯ ขอ 16
วรรค 1 เพื่อเพิม่ จํานวนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใน 4 สาขาวิชาหลัก จากสาขาวิชาละ
2 คน รวม 8 คน เปน 10 คน แตไมระบุจํานวนในแตละสาขาวิชาเพื่อความยืดหยุนซึ่งจะสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของ ก.พ.อ.
2. เพิ่มผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กรณีที่ประธานฯ
ไมอาจเขารวมประชุมได โดยเพิ่มขอความในขอบังคับฯ ขอ 16 วรรค 2 เพื่อใหมหี ลักการเปนแนวปฏิบัติ
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไมอาจเขารวมประชุมไดใหกรรมการที่มารวมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธานของที่ประชุม
3. ปรับเปลี่ยนผูทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดย
แกไขขอบังคับขอ 16 วรรค 2 เพื่อความยืดหยุน คลองตัวในการมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูกํากับดูแลงานเรื่องการพิจารณาตําแหนงและผลงานทางวิชาการ จึงขอปรับขอบังคับจากเดิมทีก่ ําหนดให
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ชุดใหญ) เปน
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
4. ปรับเปลี่ยนผูทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reader) โดยแกไข
ขอบังคับขอ 18 วรรค 2 เนื่องจาก ก.พ.อ. กําหนดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิของผูเสนอขอ

- 34 กําหนดตําแหนงทางวิชาการแตละรายดวย ซึ่งขอบังคับเดิมกําหนดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทกุ ชุด แตเพื่อความยืดหยุนคลองตัว จึงเห็นสมควรระบุไวกวาง ๆ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา สองประเด็นแรกเปนเรือ่ งปญหาที่เกิดขึ้นจริง เพราะเมื่อมีกรรมการนอย
กรรมการที่จะเปนประธานก็นอยไปดวย และหาก Reader ลาชาก็ยิ่งเปนปญหามากขึน้ ประเด็นที่สองเปนการ
แกปญหาเรื่องการประชุม บางครั้งมีการประชุมหลายครัง้ ประธานอาจจะไมสามารถเขารวมประชุมได แต
สามารถใหดําเนินการประชุมไปกอนได สวนสองเรื่องหลังเปนการเปลี่ยนตําแหนงรองอธิการบดีที่มีการ
เปลี่ยนชื่อ เปลีย่ นตําแหนงและมีการโยกยาย ซึ่งเดิมมีการระบุชื่อแบบตายตัว ขอเสนอเปลี่ยนเปนรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายโดยตรง ซึ่งเปนเรื่องทางเทคนิค
2. ผูแทนประธานสภาอาจารยกลาววา ในประเด็นการแกไขมีประกาศของ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2552 จะมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไดระบุไววา กรณีที่คณะกรรมการไมวาจะ
เปน 3-5 คน หากมีการพิจารณาเปนเอกฉันฑวาผาน ไมจาํ เปนตองมีการประชุม เห็นวากฎเกณฑขอนี้นาจะเปน
ประโยชน เพราะจะมีกรณีที่กรรมการไมสามารถเขาประชุมไดซึ่งจะทําใหเสียเวลา เพราะฉะนั้นในเมื่อจะแกไข
ระเบียบนีแ้ ลวนาจะเพิ่มเติมหลักเกณฑ ซึ่ง ก.พ.อ.ไดกําหนดมาแลว เพือ่ ใหเปนประโยชนกับบุคลากรและ
สามารถพิจารณาไดรวดเร็วขึ้น
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณา เพราะกรณีนี้ไดทําตาม
เกณฑของ สกอ. อยูแลว
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีนี้ไดปฏิบัติอยูแลวสําหรับความเห็นเปนเอกฉันฑ
ในกรณีผูชวยศาสตราจารย ในกรณีของรองศาสตราจารยและศาสตราจารยตองมีการประชุม แตมกี ารอนุโลมวา
รองศาสตราจารยหากเปนเอกฉันฑสวนใหญอนุญาตใหมกี ารประชุมทางโทรศัพทได ซึ่งชวยแกปญหาในหลาย
กรณีที่ไมสามารถประชุม Reader ไดทั้งหมด
ประธานกลาววา ขอใหกรรมการชวยพิจารณา หากเร็วขึ้นตามที่ชี้แจงก็จะเปนเรื่องดี
3. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในขอ 3 และขอ 4 เรื่องเลขานุการของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่จะเปลี่ยนจากรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย งานนีป้ กติเปนงานของฝายวิชาการใชหรือไม มาตรฐานหรือเรือ่ งการหา Reader ความ
เชี่ยวชาญหรือการพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนาจะอยูกับฝายวิชาการ หรือหากจะโอนงานนี้ไป
ทั้งหมด อธิการบดีระบุไดหรือไมวา จะขึ้นอยูกับรองอธิการบดีฝายใด หากเขียนเชนนี้เหมือนกับวา ตองคิดเอง
วาจะขึ้นอยูก ับรองอธิการบดีฝายใด ซึ่งหากไมใชรองอธิการบดีฝายวิชาการก็นาจะระบุวา เปน
รองอธิการบดีฝายใดที่จะดูแลเรื่องนี้เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

- 35 4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องที่อนั ตรายอยางยิ่ง ประเด็นแรกตอง
พิจารณากอนวา สาเหตุของความลาชาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเกิดขึ้นจากสิ่งใด ซึ่งสวน
หนึ่งเปนเรื่องของความบกพรองของคณะที่ไมตรวจสอบเอกสารใหดี อาจารยบางทานรวบรวมหนังสือมาเปน
จํานวนมาก ซึง่ เปนภาระใหกับผูประเมิน และหากผูประเมินใชเวลาในการพิจารณาเอกสารหนึ่งปก็จะเกิดความ
ลาชา ซึ่งขึ้นอยูกับระบบทีจ่ ะตองตรวจสอบและติดตาม คงจะตองพยายามแกไข หรือทางฝายวิชาการมีบุคลากร
ไมเพียงพอ ตองแกไขใหตรงจุด ไมทราบวา Turnover Rate เปนอยางไร อาจจะตองพิจารณาวา จากผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ใชเวลาเฉลี่ยเทาใด บางศาสตรมีวิธีที่รวดเร็ว หรือบางคณะ
ระยะเวลาสั้น ตองมาเรียนรูวา จะปรับปรุงอยางไร แตไมเห็นวาการเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นจะชวยไดมาก เห็นวา
เรื่องสําคัญคือ เรื่องของจํานวนบุคลากรที่อยูในฝายบริการวิชาการซึ่งจะตองชวยเพราะมีภาระงานทีค่ อนขางมาก
ประเด็นที่สอง เรื่องเพิ่มผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีทปี่ ระธานไม
เขารวมประชุม เห็นวาหากเปนประธานตามคําจํากัดความก็ตองเขารวมประชุม เพราะตองเปนผูรับผิดชอบใน
กรณีที่เกิดปญหา และตองเขารวมประชุมไมควรบายเบีย่ ง และเห็นวาจะใชวิธีการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทนประธานในทีป่ ระชุม คงจะเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม เพราะเปนเรื่องที่ไมควรปฏิบัติ ประเด็นที่สาม
เรื่องรองอธิการบดีฝายวิชาการ การยืดหยุนนี้เห็นวาหากจะใหเปนรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจะเปน
ปญหาเรื่องดุลพินิจดวย เกิดความของใจวาไดตําแหนงในชวงเวลานี้เพราะบุคคลนี้เปนประธาน ซึ่งไมมีความคง
เสนคงวา โดยขอเท็จจริงแลวรองอธิการบดีฝายวิชาการจําเปนที่จะตองทราบเรื่องตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร สุขศาสตร จึงตองทําหนาที่ในทุกสายวิชา จะทราบไดอยางไรวา ตําราที่เขียนโดย
คณะแพทยศาสตรมีปญหาอยางไร หากไมทําหนาที่ และจะทราบไดอยางไรวา heat Transfer ตําราประเภทนี้
บกพรองอยางไร หากรองอธิการบดีฝายวิชาการรวมพิจารณาก็จะทราบวา ภาพรวมของ มธ. เปนอยางไร เห็นวา
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนบุคคลที่สําคัญ เปนผูพิจารณาภาพรวมของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะแบงออกเปน
สวน ๆ จะไมทราบวาบุคคลใดทําสิ่งใด กรณีนี้เปนเรื่องสําคัญและจะตองแกไขใหตรงจุด หากอธิการบดีจะ
มอบหมาย อาจจะเปนขอครหาในอนาคตได ทุกเรื่องตองทําโดยมีหลักการและตองแกไขใหตรงจุด มิฉะนั้น
อาจจะเปนการสรางระบบขึ้นมาใหม ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอคุณภาพทางวิชาการของ มธ.
ประธานกลาววา เรื่องทีห่ นึ่ง การเพิ่มจํานวนของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการมีหลายเหตุผล แตการปรับวิธีทํางานของการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งไดมอบหมายนโยบายไป
เรียบรอยแลว ไดมกี ารหารือกันมากในเรื่องการกําหนดเวลา เรื่องการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งอาจจะไมไดมีการ
ติดตาม Reader อยางใกลชิด ไดมีการเรงรัดในเรื่องนี้มากขึ้น และในชวงปลายป 2554 ถึงตนป 2555 จะทําให
การขอตําแหนงทางวิชาการเปน Real Time กลาวคือ อาจารยจะสามารถติดตามการขอตําแหนงทางวิชาการของ
ตัวเองไดทางคอมพิวเตอรวา เรื่องไปถึงขั้นตอนใดแลว Reader พิจารณาไปมากนอยเพียงใด ซึ่งไดมีการวางแผน
เรียบรอยแลว มีการพยายามเรงรัดระยะเวลา การเพิ่มกรรมการซึ่งไมมเี หตุผลวา เหตุใดตองมี 8 คน การเพิ่มเปน
10 คน ก็ไมมีเหตุผลเปนการเฉพาะ แตที่ขอเนื่องจากอยูในกรอบของ ก.พ.อ. ที่มีกรรมการได 10 คนอยูแลว ซึ่ง

- 36 เดิมมี 8 คน จะขอใหมีกรรมการ 10 คนตามเกณฑของ ก.พ.อ. และที่ผานมามีปญหาเพราะหากมีกรรมการ
8 คนเปนการจํากัดคณะ เพราะบางครั้งใหประธานที่มาจากคณะวิศวกรรมศาสตรไปอานผลงานของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองก็แจงวาเมื่ออานแลว ไมได
การเพิ่มกรรมการอีก 2 คน เพื่อใหการทํางานกระชับ มีประสิทธิภาพและทํางานไดดยี ิ่งขึ้น ประเด็นที่สอง เรื่อง
ประธานที่ประชุม ไดหารือกันพอสมควรแลว หลักกฎหมายก็เปนไปตามที่ระบุไว หากประธานไมอยูก็เลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งสามารถทําได และที่ผานมาพยายามไมทํา แตที่ปรับเพื่อเรงทุกกระบวนการใหทํางาน
ดีขึ้น ไดมกี ารหารือกับประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแลวไมมีปญหาใด ประเด็นสุดทาย
เรื่องการเปลี่ยนตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไมใชประธาน
โดยขอเท็จจริงแลววิธีการจัดการเรื่องวิชาการมีปญหามากพอสมควร เพราะรองอธิการบดีฝายวิชาการมีภาระ
งานมาก มีการพิจารณาและแกไขหลักสูตรจํานวนมาก เรือ่ งตําแหนงทางวิชาการมีผูขอจํานวนมากและมี
กระบวนการมากขึ้น ตนเองไดมีวิธีการแบงภาระงานโดยใหรองอธิการบดีคนหนึ่งพิจารณาเรื่องทางวิชาการดาน
สังคมศาสตร รองอธิการบดีคนหนึ่งพิจารณาเรื่องทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนการ
บริหารจัดการอีกรูปแบบหนีง่ เห็นวางานของรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีงานหลักในเรื่องวิชาการ
และไดพยายามแบงงานวิชาการใหหลายคนดูแล ขณะนีไ้ ดมีการมอบหมายหนาที่ใหมโดยใหรองอธิการบดีฝา ย
วิชาการพิจารณาเรื่องหลักสูตร และรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั พิจารณาเรื่องการวิจยั และการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ และจะแตงตั้งใหรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั ไปพิจารณาเรื่องนี้ ไมไดแตงตั้ง
ใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต หรือรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังไปพิจารณาเรื่องวิชาการ
แตไมสามารถตั้งชื่อเปนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 1 หรือรองอธิการบดีฝายวิชาการ 2 แตแตงตั้งรองอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและวิจัยพิจารณาเรื่องวิชาการและการขอตําแหนงทางวิชาการดวย หากจะใหเปนไปตามที่
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาวก็ได แตหากเขียนเชนนีเ้ มื่อมีอธิการบดีใหมและเปลีย่ นชื่อ
ตําแหนงรองอธิการบดีก็ตองแกไขขอบังคับฯ ใหม ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยเปนชื่อที่
ตั้งขึ้นเอง อธิการบดีใหมอาจจะไมเห็นดวยกับชื่อนี้และมีการเปลี่ยนใหม หากเปลี่ยนชื่อตําแหนงรองอธิการบดี
ใหมก็ตองแกไขในขอบังคับฯ หากจะใหเปนไปตามนั้นก็ไดและสามปก็ไปแกไขชื่อตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง
5. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา เพื่อเปนการประนีประนอมความคิดเห็นกัน
สามารถทําไดโดยเขียนวา รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องตําแหนงทางวิชาการ
ประธานกลาววา ได คือไมใชรองอธิการบดีฝายใดก็ได แตเปนรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายใหพิจารณาเรื่องตําแหนงทางวิชาการ กรณีนจี้ ะรับไปพิจารณาปรับแกและหากมีปญหาก็สามารถ
นํามาแกไขได ประเด็นทีห่ นึง่ กรรมการที่มี 8 คน ก็ขยายเปน 10 คน ซึ่งอยูในเกณฑของ สกอ. ประเด็นที่สอง
เปนเรื่องที่จะทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้นและจากการหรือในคณะกรรมการฯ ก็เห็นดวย ฝายบริหารไมไดเปน
ผูทําเองทั้งหมด

- 37 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
ปรับแก และนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดการงานดาน
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ...
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจแถลงวา เรื่องนี้ไดมีการเสนอ
ก.บ.ม. มาแลวครั้งหนึ่ง เนื่องจากเปนเรื่องที่คอนขางใหมและเปนเรื่องทีส่ ําคัญ จึงนําไปทําประชาพิจารณอีกครั้ง
หนึ่ง โดยกอนหนาที่จะเสนอ ก.บ.ม. ครั้งแรกมีการทําหนังสือแจงไปยังคณะตาง ๆ แตมีขอคิดเห็นหรือขอ
วิจารณไมมาก หลังจากนัน้ ไดมีการจัดสัมมนา IT Forum โดยมีนายกสมาคมทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
ไทย คือ อาจารย สัตยะพล สัจจเดชะ เปนวิทยากรและชวยพิจารณารางระเบียบฯ ฉบับนี้ และหลังจากนั้นไดไป
ทํา IP Club กับคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งมี 4 คณะ ไดขอ มูลและมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ขอแตกตางจาก
คราวที่แลว เชน รางระเบียบฯ นี้มีทั้งหมด 2 หมวด ไมมหี มวดเฉพาะกาลตามที่ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลกลาววา บทเฉพาะกาลไมเหมือนบทเฉพาะกาลจึงไดตดั ออกไป มีการลดขอตาง ๆ ลงมาเหลือ
20 ขอ กรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงมากจะเปนหมวดที่ 2 เกีย่ วกับเรื่องสิทธิบัตร ขอใหพจิ ารณาในรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ...
ในขอ 1-4 จะเปนคําจํากัดความ หมวดที่ 1 จะแบงเปน 3 สวนคือ (1) เรือ่ งสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร (2) เรื่อง
ลิขสิทธิ์ (3) เรื่องอื่น ๆ โดยตัดสวนของทรัพยสินทางปญญาที่ยังไมมีความสําคัญมากออกไปกอน เพื่อให
ระเบียบฯ มีความกระชับมากขึ้น ในขอ 5 ถึงขอ 12 จะเปนเรื่องของสิทธิบัตรวา ทุกอยางที่ทําในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะตองมีสวนรับทราบและตองเปนผูรับไปจดสิทธิบัตร จะตองทําฐานขอมูลเรื่องสิ่งประดิษฐ
การออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ จะอยูในหมวดที่ 1 และไดมีการอภิปรายกันพอสมควรแลว
สวนที่ 2 เรื่องลิขสิทธิ์ กรณีที่เปลี่ยนแปลงคือ โดยหลักลิขสิทธิ์จะมี 2 เรื่องสําคัญคือ เมื่อใดก็
ตามที่อาจารย หรือบุคลากร รวมถึงนักศึกษาที่อยูในมหาวิทยาลัย มีบทบาทอยูสองเรื่อง คือ รับจางทํา หรือ
ทํางานตามคําสั่ง เพราะฉะนัน้ การรับจางทํางานวิจยั หรือทําสิ่งประดิษฐ หรือออกแบบ หรือการทําวิจยั ใดก็ตาม
ผลงานลิขสิทธิ์ตองเปนของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรณีนี้ชัดเจน แตการทําหนาที่โดยปกติ ซึ่งทําเองหรือคิดขึ้นเอง แต
อยูในฐานะของบุคลากร กรณีนี้ลิขสิทธิ์เปนของเจาตัวหรือผูสรางสรรคผลงานเอง โดยหลักจะมีเพียงเทานี้
ปญหาคือ มีปญหาที่ยังไมไดเขียนลงในรายละเอียด เพราะงานลิขสิทธิ์มีหลายประเภท ปญหาที่อาจจะมีขอสงสัย
มาก เชน การทํางานวิจยั การรับทุนวิจยั เปนการรับจางงานหรือไม ซึ่งมีการตีความวาเปนการรับจางทํางาน หรือ

- 38 เปนการทํางานปกติตามหนาที่ ซึ่งสามารถตีความไดทั้งสองดาน โดยสรุปคือ เรื่องนี้เปนหนาที่ของฝายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ฝายวิจยั หรือแมแตเรื่องวิทยานิพนธ หากยืนยันวาวิทยานิพนธของนักศึกษา ลิขสิทธิ์จะตองเปน
ของมหาวิทยาลัย ในประกาศหรือในสัญญาที่ใหทุนกับนักศึกษาตองเขียนใหชัดเจนวา เปนของมหาวิทยาลัย แต
หากไมเขียน ตอไปลิขสิทธิ์ตองเปนของนักศึกษาตามระเบียบนี้ หากจะทําเรื่องใดก็ตาม ขอใหหนวยงานหรือ
ผูใหทุนคํานึงถึงเรื่องเจาของสิทธิ์ เจาของผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นดวย และระบุใหชัดเจนในประกาศหรือใน
สัญญานั้นในอนาคต เพราะหากทําตามระเบียบที่เขียนขึน้ ใหม จะเขียนไวสองกรณีคือ หากรับจางทําก็จะเปน
ของมหาวิทยาลัย หากทําตามหนาที่ปกติกจ็ ะเปนของเจาตัว เพราะฉะนัน้ เรื่องลิขสิทธิ์ก็จะมีอยูเพียงเทานี้
สวนหมวดที่ 2 เรื่องการรับโอนสิทธิ และการดําเนินการจัดหาประโยชนจากอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร และสิ่งประดิษฐของมหาวิทยาลัย ในการเสนอ ก.บ.ม. คราวที่แลวจะไมไดใชคําวา เฉพาะสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร ครั้งนี้มีการเติมใหชัดเจนวา เรื่องผลประโยชนในหมวดนีก้ ลาวถึงเฉพาะสิทธิบัตร หรือ
สิ่งประดิษฐอยางเดียว ไมไดครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ตาง ๆ ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคราวที่แลว กลาวคือเมื่อ
เกิดผลประโยชนใดก็ตามใหแบงใหผูสรางสรรคผลงาน 50% เปนอยางนอย คณะได 0-25% หนวยวิจยั หรือ
ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัยได 0-10% สวนจะจัดสรรอยางไร จะมีรายละเอียดอีกมาก ประเภทของทุน ประเภท
งานวิจยั ประเภทของสิ่งประดิษฐตาง ๆ ก็ยังมีเนื้อหาจากทุนหลายประเภท เพราะฉะนั้นคณะกรรมการของ
สํานักทรัพยสนิ ทางปญญาฯ ก็จะใชระเบียบฯ นี้เพื่อประกาศวา เปนทุนของมหาวิทยาลัยใหทําอยางไร ทุนงบ
คลังใหทําอยางไร ทุนที่รวมกับ สวทช. และเกิดผลประโยชนขึ้น จะแบงกันอยางไร กรณีเหลานี้คณะกรรมการ
จะดําเนินการตอไป ซึ่งเปนระเบียบใหญที่เขียนไวกวาง ๆ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสภาขาราชการสอบถามวา กรณีนักศึกษาปริญญาเอกไปขอทุนวิจยั จาก สกว. หรือ
วช. เพื่อทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก ผลงานชิ้นนี้จะเปนของมหาวิทยาลัยหรือของนักศึกษา หากผลงาน
เปนของมหาวิทยาลัย แตรับงานจาก วช. จะมีปญหาหรือไม
ประธานกลาววา โดยหลักกฎหมายหากรับเงินจากบุคคลใด เจาของเงินจะเปนเจาของผลงาน
ทางวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา กรณีนี้เปนคําถามที่พบ
มากพอสมควรสําหรับอาจารยที่รับทุนจากภายนอกวา เหตุใดจึงไมมีการออกระเบียบวา จะใหทําอยางไร หาก
รับเงินจากและทําสัญญากับแหลงทุนภายนอก จึงไดเรียนไปวา การทําสัญญากับแหลงทุนภายนอกตองการได
เงินจากแหลงทุนนั้น หากมีการเขียนสัญญาอยางไร อาจารยตองพิจารณาในสวนนีด้ วยและรับทราบวา ทุกเรื่องที่
ทํากับหนวยงานภายนอกตองคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวได แตโดย
ขอเท็จจริงแลวตองการไดเงินทุนจากแหลงทุนภายนอก ไมวาจะเขียนสัญญาอยางไรก็ตองยอมรับ แตในอนาคต

- 39 ตองคํานึงถึงเรื่องเหลานี้มากขึ้น เมื่อเปนเชนนี้ก็จะพิจารณาสัญญาวาเขียนครอบคลุมเพียงใด แมแตนักศึกษา
ปริญญาเอกหากไปรับเงินทุนและในสัญญาเขียนวา ตองเปนของเจาของเงินทุนก็ตองเปนเชนนัน้ หากสอบถาม
วาจะตอรองไดหรือไม อาจจะตอรองได แตคงไมมากเพราะตองการเงินทุน นอกจากนี้จะมีการสอบถามวา
ผลงานลักษณะนี้มหาวิทยาลัยรับหรือไม จึงไดแจงวามหาวิทยาลัยขอรับ แตจะมากหรือนอยก็ตองมีสวนดวย จะ
เขียนสัญญาอยางไรก็เปนเรือ่ งของเจาของทุน หลักการคือ การรับทุนภายนอกก็อยูก บั ขอตกลงสัญญาที่จะทํากับ
เจาของทุน แตหากเปนทุนทัง้ สองฝายก็ตองมีการเจรจาทัง้ สองฝายวา ผลประโยชนหรือเจาของทรัพยสินทาง
ปญญาจะแบงกันอยางไร หารือกันตั้งแตเริม่ ตน หรืออาจจะหารือกันในภายหลังก็ได เมื่อเกิดผลประโยชนแลว
จึงจะเชิญผูสรางสรรผลงานไปหารือและสอบถามมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรสอบถามวา ในขอ 14 การขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอนที่
จะนําผลงานลิขสิทธิ์นั้น ๆ ไปหาผลประโยชนใด ๆ รวมถึงการตีพิมพและเสนอผลงานทางวิชาการหรือไม
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจตอบวา ในขอ 14 ระบุวา
ผูสรางสรรคงานอันเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยจางทําหรือทําตามคําสั่งของ
มหาวิทยาลัย เชน คณะใหทนุ และคณะระบุวา เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และเขียนวาตองแจงกอน ก็ตองแจง
ซึ่งจะเขาเกณฑนี้ หากคณะไมเขียนเพียงแตใหทุนเทานัน้ จะถือวาผลงานนั้นเปนของผูสรางสรรคผลงานและไม
ตองแจงมหาวิทยาลัย หากเปนลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคผลงานก็ไมตองแจงมหาวิทยาลัย ผูที่เปนเจาของลิขสิทธิ์
ไมจําเปนตองแจงกับบุคคลใด แตหากเห็นวาผลงานที่ใหทุนไป มหาวิทยาลัยตองเปนเจาของ ตองเขียนในสัญญา
หรือประกาศนั้นใหชัดเจนวา ผลงานที่เกิดขึ้นตองเปนของมหาวิทยาลัย ตามหลักการกฎหมายใหญจะเขียนวา
เปนของผูสรางสรรคผลงาน ขึ้นอยูกับหนวยงานใด เขมงวดเพียงใด ก็จะเขียนในรายละเอียดเหมือนที่กําลังทําอยู
ในขณะนี้
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรถามวา ในเรื่องกระบวนการ หากไดรับทุนจากมหาวิทยาลัย
เพื่อทําวิจยั เมือ่ ทําเสร็จแลวกําลังจะดําเนินการตีพิมพมกี ลไกอยางไรที่จะตองขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยทีจ่ ะตอง
ขอไปตีพิมพ หรือขอมูลที่มีเก็บไวในฐานขอมูล หากมีผูวิจัยคนอื่นที่ตอ งการนําฐานขอมูลนั้นไปวิเคราะหใหม มี
กลไกหรือตองทําตามระเบียบนี้จะตองขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือไม
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจตอบวา หากประกาศของคณะ
เขียนวา เปนของคณะสาธารณสุขศาสตรและผูที่จะนําไปเผยแพรตองแจงกับคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยคงจะมอบอํานาจใหคณะสาธารณสุขศาสตรอนุมัติไดคงไมตองเสนอเรื่องถึงมหาวิทยาลัย เพราะ
เปนทุนจากคณะ
4. ประธานกลาววา โดยหลักหากรับเงินจากแหลงทุนใดก็ตาม เจาของเงินจะเปนเจาของผลงาน
ผูที่ทําจะไมไดเปนเจาของผลงาน ยกเวนขอตกลงเขียนไวชัดเจนวา ผูทํามีสวนแบงเทาใด แตหากไมมีการเขียน
ระบุไวเฉพาะ กฎหมายจะถือวา เจาของเงินซึ่งเปนผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้นโดยตรง
ขอสอบถามของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรคือ สมมติ มธ. จางใหทําวิจัยหนึ่งชิน้ แลวจะนําผลงานไปตีพิมพ

- 40 เผยแพร สามารถทําไดหรือไม กรณีนี้เห็นวาได ไมตองขออนุญาต เพราะในระเบียบไมไดเขียนไววาตองขอ
อนุญาต
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา หากมีสัญญาจางชัดเจน
ก็ตองแจงใหทราบ
5. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในสัญญาวิจัยที่ทางผูวิจัยไดรับจาก
กองทุนวิจัย มธ. จะมีขอหนึง่ เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ แตในทางปฏิบัติไมไดมีการติดตาม สามารถนําไปตีพิมพได
เพราะความหมายของลิขสิทธิ์ในประเด็นนี้ ไดเคยถกเถียงกับผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบม
เพาะวิสาหกิจวา ในทางปฏิบัติคอนขางจะไมคอยผูกมัดมาก เพราะสามารถที่จะนําไปเผยแพรไดและสามารถที่
จะเคลมไดและทุกฝายไดประโยชน นักวิจยั ไดประโยชนในแงชื่อเสียงของนักวิจัย และมหาวิทยาลัยก็ได
ประโยชนในแงวา นักวิจัยสังกัดที่ใด
6. ประธานกลาววา หากเปนเชนนี้จริง ในระเบียบสามารถเขียนกลับหลักเกณฑไดหรือไม โดย
หลักใหเผยแพรได ยกเวนเรือ่ งใดที่มหาวิทยาลัยไมตองการใหเผยแพร ก็ใหทําสัญญาตั้งแตเริ่มตน ใหเขียนเชนนี้
มิฉะนั้นจะกลายเปนหากทุกคนขอมหาวิทยาลัยตีพิมพทงั้ หมดก็ไมมีความหมาย
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา เนื่องจากเรื่องลิขสิทธิ์มี
หลายเรื่อง นอกจากทุนวิจยั ก็ยังมีเรื่องอื่นอีก ไมตองการเขียนลงรายละเอียดมาก แตหากในระเบียบวิจัยทีใ่ หทนุ
สามารถเขียนไวได สามารถเขียนอยางไรก็ไดไมวาจะเปนเรื่องวิจยั หรือวิทยานิพนธก็ตาม นอกจากเรื่องวิจยั แลว
ยังมีเรื่องนาฏกรรม วรรณกรรม และเรื่องตาง ๆ ซึ่งจะพิจารณาวาจะเขียนเพิ่มเติมไดหรือไม แตไมตองการผูกมัด
มาก ตองการใหเผยแพรได
7. ประธานกลาววา ใหลิขสิทธิ์ตอมหาวิทยาลัย แตหากผูจัดทําตองการเผยแพรก็สามารถทําได
ยกเวนมหาวิทยาลัยเห็นเปนอยางอื่น โดยใหเขียนตรงกันขาม
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนี้ครอบคลุมงานที่ไดรับจาก
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. หรือไม เพราะงานที่มาจากสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ. เปนงาน
ที่รับจางจากหนวยงานภายนอก หากครอบคลุมในสวนนี้ กรณีที่เขียนในสัญญาก็ชัดเจนวา ลิขสิทธิ์เปนของ
หนวยงานทีว่ าจาง แตหากไมเขียน ผูสรางสรรคผลงานจะเปนเจาของลิขสิทธิ์ เพราะอาจารยในมหาวิทยาลัยทํา
ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหทํางาน และผลงานที่ไดเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม
ประธานกลาววา เปนสองขั้นตอนคือ หนวยงานภายนอกจางสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหง มธ. และสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ. มาจางอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยหลักการก็ตองเปนของ
หนวยงานภายนอกที่เปนเจาของสัญญาที่จางตั้งแตเริ่มตน จะกลาววาเปนของมหาวิทยาลัยคงไมได เพราะเปน
ของหนวยงานภายนอก สถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ. มีหนาที่สงผลงานของอาจารยทั้งหลาย กรณีนี้
เปนเรื่องทางเทคนิค
9. ผูแทนประธานสภาอาจารยสอบถามวา ในขอ 14 ที่ระบุวา กรณีที่จะนําไปหา
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เห็นวาไมนาจะใช เพราะฉะนั้นอาจไมมีความจําเปนที่จะตองไปขออนุญาต แตหากเปนการหาผลประโยชนได
เงินหรือคาตอบแทน กรณีนตี้ องสอบถามหรือขออนุญาตกับเจาของลิขสิทธิ์ แตการตีพิมพไมเห็นวาเปนการหา
ผลประโยชน
ประธานกลาววา ขอใหผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจรับไป
พิจารณา
10. ประธานสภาขาราชการสอบถามวา นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธปริญญาโทและสามารถ
นําไปตีพิมพและจําหนายได เพราะเรื่องทีท่ ําเปนเรื่องทีน่ าสนใจ เชน หนังสือเรื่องอยูกอนแตง เปนการวิจัยและมี
การนําไปตีพมิ พกรณีนเี้ ขาเกณฑขอ 14 ทีต่ องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยหรือไม หากนําไปจําหนาย กรณีนี้เปน
ลิขสิทธิ์ของบุคคลใด ตามระเบียบฯ นี้จะเปนของมหาวิทยาลัยใชหรือไม
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจกลาววา กรณีวิทยานิพนธ
เคยมีระเบียบกําหนดวา เปนของมหาวิทยาลัย แมจะมีระเบียบฯ นี้ออกมาระเบียบเดิมก็ยังอยู เพราะฉะนั้น
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาหากจะนําไปตีพมิ พตองแจงมหาวิทยาลัย กรณีนี้เปนของเดิมไมใช
ของใหม หากนําไปตีพมิ พและหาผลประโยชนโดยไมแจงมหาวิทยาลัยก็จะมีความผิด สํานักทรัพยสนิ ทาง
ปญญาและบมเพาะวิสาหกิจมีหนาที่คุมครอง แตจะสามารถดูแลไดทั่วถึงหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง และในความ
เปนจริงคงจะไมไปจับผิดบุคคลใดในสวนนั้น
11. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา หนังสือเรื่องอยูกอนแตงเปนการเขียน
ขึ้นใหม ไมใชเปนการนําวิทยานิพนธไปตีพิมพและจําหนาย แตเปนการเขียนขึ้นใหม ซึ่งเนื้อความบางสวนเปน
ผลสืบเนื่องมาจากงานวิทยานิพนธของอาจารยในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
12. ประธานกลาววา เรื่องวิทยานิพนธคงอภิปรายไดมาก เพราะอาจารยที่คณะนิติศาสตรซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญทางดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กลาววา วิทยานิพนธนาจะเปนของนักศึกษา ไมไดเปนของ
มหาวิทยาลัย แตอาจารยบางคนกลาววา ไมใชของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา แตบางสวนเปนของอาจารยที่
ปรึกษาที่ไดใหความเห็น ซึง่ จะลงลึกไปมาก แตเขียนไวกวาง ๆ วาเปนของมหาวิทยาลัย ขอใหผูอํานวยการ
สํานักทรัพยสนิ ทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจรับไปแกไขในรายละเอียดบางเรื่อง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
จัดการงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ... และมอบหมายใหผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และนําเสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

5.2 เรื่อง รายงานสรุปการใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง มธ. ศูนยลําปาง
งวด 9 เดือน

- 42 รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา สรุปการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของ มธ.
ศูนยลําปาง ประจําปงบประมาณ 2554 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2554 รอบ 9 เดือน จากการ
เรียกเก็บของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวม 642,270.30 หนวย คิดเปนเงิน 1,948,655.44 บาท (คาไฟฟาโดยเฉลี่ย
3.03 บาท/หนวย) แยกได ดังนี้
1.1 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอืน่ ๆ รวม 107,200.15 หนวย เปนเงิน
453,653.90 บาท
- สวนธุรกิจ (รานคา,รานถายเอกสาร) 41,643 หนวย เปนเงิน 208,215 บาท
- สวนผูรับเหมากอสรางอาคาร ฯ
6,087 หนวย เปนเงิน 30,435 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.กรุงไทย) 1,153 หนวย เปนเงิน 5,765 บาท
- สวนใหบริการ ATM (ธ.ทหารไทย) 603 หนวย เปนเงิน 3,015 บาท
ธนาคารทหารไทยไดขอยกเลิกการติดตั้งเครื่องบริการถอนเงินสดอัตโนมัติ เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2553
- สวนอาคารหอพักนักศึกษา (เก็บจากหองพักนักศึกษา/รานคา) 57,714.15 หนวย
เปนเงิน 206,223.90 บาท
หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร รานคาคิดหนวยละ 5 บาท นักศึกษา
คิดหนวยละ 3.30 บาท
- สวนบานพักบุคลากร
10,307 หนวย เปนเงิน 15,706.95 บาท
บานพักบุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกจากมหาวิทยาลัยและจายตรงใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
1.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารสวนกลาง 535,070.15 หนวย เปนเงิน
1,495,001.54 บาท
- อาคารสิรินธรารัตน และสวนกลาง ถนน ที่จอดรถ 137,661.15 หนวย
เปนเงิน 212,808.64 บาท
- อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
93,120 หนวย เปนเงิน 300,440.61 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
279,800 หนวย เปนเงิน 902,741.44 บาท
- อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม 24,489 หนวย เปนเงิน
79,010.85 บาท
2. เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาภายใน มธ.ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ 2553 –
2554 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2552 – เดือนมิถุนายน 2553 และเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554)
2.1 ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ)
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701,480 หนวย เปนเงิน 2,263,234.41 บาท
- ปงบประมาณ 2554 (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554 )
642,270.30 หนวย เปนเงิน 1,948,655.44 บาท
ลดลง -59,209.70 หนวย
เปนเงิน -314,578.97 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ ) เฉลี่ย
ลดลงรอยละ - 8.44
งบประมาณการใชไฟฟาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ ) เฉลี่ย
ลดลงรอยละ - 13.90
2.2 ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ (รานคา, บริษัทกอสราง,
รถใหบริการ ATM, ตูใหบริการ ATM และหอพักนักศึกษา)
- ปงบประมาณ 2553
99,597.67 หนวย เปนเงิน 429,062.40 บาท
- ปงบประมาณ 2554
107,200.15 หนวย เปนเงิน 453,653.90 บาท
เพิ่มขึ้น
7,602.48 หนวย เปนเงิน 24,591.50 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอืน่ ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 7.63
งบประมาณการใชไฟฟาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิม่ ขึ้น รอยละ 5.73
จํานวนหนวยเพิ่มในอัตราทีส่ ูงกวางบประมาณ เนื่องจากไมไดแยกหนวยที่
เก็บจากรานคา ซึ่งคิดหนวยละ 5 บาท และเก็บจากหองพักนักศึกษาหนวยละ 3.30 บาท แตรายงานโดย
การคํานวณถัวจํานวนหนวยจากงบประมาณที่ใชซึ่งตอไป จะไดแยกตัวเลขใหถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง
- ปงบประมาณ 2553
601,882.33 หนวย เปนเงิน 1,834,172.01 บาท
- ปงบประมาณ 2554
535,070.15 หนวย เปนเงิน 1,495,001.54 บาท
ลดลง
- 66,812.18 หนวย เปนเงิน -339,170.47 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ -11.10
งบประมาณการใชไฟฟาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ -18.49
3. ปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ. ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2554 รอบ 9 เดือน
จากการเรียกเก็บของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง รวม 17,132 หนวย คิดเปนเงิน 318,368.34 บาท
(คาน้ําประปาโดยเฉลี่ย 18.58 บาท/หนวย)
3.1 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารสวนกลาง รวม 6,303.72 หนวย
เปนเงิน 123,459.24 บาท
- อาคารสิรินธรารัตน
- 7,021.28 หนวย เปนเงิน -124,162.64 บาท

- 44 - อาคารเรียนรวม 4 ชัน้
276 หนวย เปนเงิน 5,128.98 บาท
- อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 11,881 หนวย เปนเงิน 220,787.66 บาท
- อาคารอเนกประสงคและสนามกีฬาในรม 1,168 หนวย เปนเงิน 21,705.24 บาท
3.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ รวม 10,828.28 หนวย
เปนเงิน 194,909.10 บาท
- สวนธุรกิจ(รานคา, รานถายเอกสาร) 1,055 หนวย เปนเงิน 18,990 บาท
598 หนวย เปนเงิน 10,764 บาท
- ผูรับเหมากอสรางอาคารฯ
- สวนอาคารหอพักนักศึกษา (เก็บจากหองพักนักศึกษา/รานคา) 9,175.28 หนวย
เปนเงิน 165,155.10 บาท
หอพักนักศึกษาอยูระหวางดําเนินการขอติดตั้งมิเตอร รานคาและนักศึกษาคิด
หนวยละ 18 บาท
- สวนของบานพักบุคลากร
480 หนวย เปนเงิน 8,640 บาท
บานพักบุคลากรติดตั้งมิเตอรแยกแตละหอง โดยมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตรา
หนวยละ 18 บาท
4. เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาภายใน มธ.ศูนยลําปาง ระหวางปงบประมาณ
2553 – 2554 รอบ 9 เดือน
4.1 ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอืน่ ๆ)
- ปงบประมาณ 2553
16,901 หนวย เปนเงิน 314,148.43 บาท
- ปงบประมาณ 2554
17,132 หนวย เปนเงิน 318,368.34 บาท
เพิ่มขึ้น
231 หนวย เปนเงิน 4,219.91 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นทีแ่ ละอาคาร (ทัง้ สวนกลางและสวนอื่น ๆ) เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.37
งบประมาณการใชน้ําประปาทั้งหมดทุกพื้นที่และอาคาร (ทั้งสวนกลางและสวนอื่น ๆ)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.34
4.2 ปริมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอืน่ ๆ (รานคา, บริษทั กอสรางและ
หอพักนักศึกษา)
- ปงบประมาณ 2553
6,996.61
หนวย เปนเงิน 125,939 บาท
- ปงบประมาณ 2554 10,828.28
หนวย เปนเงิน 194,909.10 บาท
เพิ่มขึ้น
3,831.67
หนวย เปนเงิน 68,970.10 บาท
ปริมาณและคาใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 54.76
งบประมาณการใชน้ําประปาของอาคารในสวนอื่น ๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 54.76
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- ปงบประมาณ 2553
9,904.39
หนวย เปนเงิน 188,209.43 บาท
- ปงบประมาณ 2554
6,303.72
หนวย เปนเงิน 123,459.24 บาท
ลดลง
-3,600.67
หนวย เปนเงิน -64,750.19 บาท
ปริมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพื้นทีแ่ ละอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ -36.35
งบประมาณการใชน้ําประปาเฉพาะพืน้ ที่และอาคารสวนกลาง เฉลี่ยลดลงรอยละ -34.40
ขณะนี้ศนู ยลําปางอยูระหวางดําเนินการติดตั้งมิเตอรวดั ปริมาณการใชน้ําประปาของ
อาคารหอพักนักศึกษา โดม ๑ และโดม ๒ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาของ
แตละอาคารตอไป
5.เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํามันสําหรับรถยนตที่ใชในราชการของ มธ. ศูนยลําปาง
ระหวางปงบประมาณ 2553 – 2554 รอบ 9 เดือน
- ปงบประมาณ 2553
27,653
ลิตร เปนเงิน 834,949.27 บาท
- ปงบประมาณ 2554
23,400
ลิตร เปนเงิน 755,101.10 บาท
ลดลง
- 4,253
ลิตร เปนเงิน - 79,848.17 บาท
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยลดลงรอยละ -15.38
งบประมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เฉลี่ยลดลงรอยละ -9.56
6.เปรียบเทียบปริมาณการใชเชื้อเพลิงกาซ NGV รถยนตที่ใชในราชการของ มธ. ศูนยลําปาง
ระหวางปงบประมาณ 2553 – 2554 รอบ 9 เดือน
- ปงบประมาณ 2553
กิโลกรัม เปนเงิน
- บาท
- ปงบประมาณ 2554
876.62
กิโลกรัม เปนเงิน 9,064.25 บาท
เนื่องจาก ศูนยลําปางไดเชารถบัสโดยสารปรับอากาศเพิม่ เติมอีก 1 คันตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน
2554 โดยเปนรถบัสโดยสารปรับอากาศที่สามารถใชกาซ NGV ไดเพือ่ เปนการประหยัดงบประมาณในสวน
ของคาเชื้อเพลิง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง รายงานสรุปการใชไฟฟา น้ําประปา และรางแผนปฏิบัติการลดการใช
พลังงานและทรัพยากร มธ. ศูนยรังสิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แถลงวา สรุปการใชไฟฟาใน มธ. ศูนยรังสิตประจําป
2554 (เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ปริมาณการใชไฟฟาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวมของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554
41,153,486.10 Kwh (หนวย)
(3.52 บาท/หนวย)
144,971,391.74 บาท/6เดือน
(16.10 ลานบาท/เดือน)
เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาระหวางเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554 ของหนวยงานตาง ๆ
มีรายละเอียดดังนี้
หนวยงาน

ศูนยรังสิต

สํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน
ศูนยบริการการกีฬา

สวนธุรกิจ

รวมปริมาณการใชไฟฟา
การใชพลังงานตอพื้นที่
6.6 Kwh/m2-m
79.3 Kwh/m2-y

ต.ค.52- มิ.ย. 53
(3.75บาท/หนวย)
30,184,112
107,757,283
11.97
9,871,800
35,242,326
3.91
1,764,840
6,300,479
7.0
1,253,060
4,473,425
4.97
41,820,752
149,102,404
16.56

ต.ค.53- มิ.ย. 54
(3.52บาท/หนวย)
29,543,539 Kwh
103,993,260 บาท
11.55 ลานบาท/เดือน
9,148,798
Kwh
32,203,707 บาท
3.57 ลานบาท/เดือน
2,461,166
Kwh
8,663,305 บาท
9.62 แสนบาท/เดือน
1,578,217 Kwh
5,555,325 บาท
6.17 แสนบาท/เดือน
41,153,486 Kwh
144,971,391 บาท
16.10 ลานบาท/เดือน

4.24 Kwh/m2-m
38.18 Kwh/m2-y

4. 17 Kwh/m2-m
37.57 Kwh/m2-y

Kwh/m2-m

เพิ่มขึ้น/ลดลง
รอยละ

5.24

-2.12

3.77

-7.32

1.90

+ 39.46

-

+ 25.95

4.15

- 2.77

-

- 1.60

สรุปปริมาณการใชไฟฟาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) ระหวางเดือนตุลาคม – เดือน
มิถุนายน โดยเปรียบเทียบระหวางป 2553 กับ ป 2554 โดยป 2553 มีปริมาณการใชไฟฟา 41,820,752 หนวย
และในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟา 41,153,486 หนวย มีปริมาณการใช ลดลง 667,266 หนวย หรือลดลง
รอยละ 1.60 คาไฟฟาลดลง 4,131,012 บาท หรือรอยละ 2.77
อาคารที่มีปริมาณการใชไฟฟาสูงสุด 10 ลําดับแรก ไดแก

- 47 1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปนจํานวนเงิน 40,867,264.06 บาท
2. อาคารเรียนรวม (SC)
เปนจํานวนเงิน
7,547,682.56 บาท
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนจํานวนเงิน
6,377,676.80 บาท
4. หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ
เปนจํานวนเงิน
5,119,192.32 บาท
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
เปนจํานวนเงิน
4,383,822.08 บาท
6. คณะแพทยศาสตร
เปนจํานวนเงิน
4,258,003.20 บาท
7. อาคารปยชาติ
เปนจํานวนเงิน
3,433,795.20 บาท
8. SIIT
เปนจํานวนเงิน
1,888,128.00 บาท
9. สํานักงานอธิการบดี
เปนจํานวนเงิน
1,756,620.80 บาท
10. หองสมุดศูนยรังสิต
เปนจํานวนเงิน
1,299,246.08 บาท
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของ มธ. ศูนยรังสิต โดยไมรวมสํานักงานจัดการ
ทรัพยสินและศูนยบริการการกีฬาระหวางเดือนตุลาคม – เดือนมิถุนายน 2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป
2554 มีปริมาณการใชไฟฟาลดลงจากเดือนตุลาคม – เดือนมิถุนายน 2553 เปนจํานวน 640,573 หนวย หรือ
ลดลงรอยละ 2.12 เนื่องจาก
1. คณะและหนวยงานมีมาตรการเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. คณะและหนวยงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
3. คณะและหนวยงาน มีคณะกรรมการประหยัดพลังงาน เพือ่ กําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน
4. ใชหลอดประหยัดพลังงาน T5/36 วัตต
5. ใชหลอด LED แทนหลอดฟูลออเรสเซนต 36 วัตต (หอสมุดปวย อึ้งภากรณ)
6. ใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน เซลลแสงอาทิตย (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร)
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของศูนยบริการการกีฬาระหวางเดือนตุลาคม – เดือน
มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม – เดือน
มิถุนายน 2553 เปนจํานวน 696,326 หนวยหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39.46 เนื่องจากมีการใชสนามกีฬาเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องโดยเฉพาะการใช สนามเมนสเตเดียมแขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีก และการใชยิมเนเซียมใน
การแขงขันกีฬาและจัดงานตาง ๆ
ปริมาณการใชไฟฟาในอาคารโดยรวมของสํานักงานจัดการทรัพยสินเดือนตุลาคม – เดือน
มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยในป 2554 มีปริมาณการใชไฟฟาลดลงจากเดือนตุลาคม – เดือน
มิถุนายน 2553 เปนจํานวน 723,001.71 หนวย หรือลดลงรอยละ 7.32 เนื่องจาก
1. การเปลี่ยนเครือ่ งปรับอากาศเปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
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สรุปปริมาณการใชฟาที่ลดลงโดยรวมเปนจํานวน 667,266 หนวย เปนเงิน 4,131,012 บาท
หรือลดลงรอยละ 2.77 เนื่องจาก
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีนโยบายประหยัดพลังงานในภาพรวม
2. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประหยัดพลังงานและกําหนดมาตรการเพือ่ การประหยัด
พลังงาน
3. คณะและหนวยงาน มีคณะกรรมการประหยัดพลังงานประจําคณะและหนวยงาน เพือ่
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
4. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
5. ใชหลอดประหยัดพลังงาน T5/36 วัตต
6. ใชหลอด LED แทนหลอดฟูลออเรสเซนต 36 วัตต (หอสมุดปวย อึ้งภากรณ)
7. ใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน เซลแสงอาทิตย (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร)
8. มธ. ศูนยรังสิตเขารวมโครงการ BEAT2010 หรือ Building Energy Award of Thailand;
BEAT โดยคัดเลือกอาคารหอสมุดปวย อึ้งภากรณ เขารวมโครงการกับสํานักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน เพื่อประกวดอาคารประหยัดพลังงาน
สรุปการใชน้ําประปาในศูนยรังสิต ป 2554 (เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554)
ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต จากมิเตอรรวม การประปาสวน
ภูมิภาค เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554
ปริมาณการใชน้ําประปาทั้งสิ้น
1,534,010 หนวย
คิดเปนเงิน (18.67บาท/หนวย)
28,646,596 บาท/ 9เดือน
(3.18 ลานบาท/เดือน)
เปรียบเทียบปริมาณการใชนา้ํ ประปาป 2553 ระหวางเดือนตุลาคม – เดือนมิถุนายน 2553 และ
ป 2554 ของหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้
หนวยงาน

ต.ค.- มิ.ย. 53

ต.ค.- มิ.ย. 54

หนวย

522,487
9,754,832
1.08

ยูนิต

ศูนยรังสิต

456,420
8,521,361
0.94

บาท
ลานบาท/เดือน

เพิ่มขึ้น/ลดลง
รอยละ
+ 14.48
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ต.ค.- มิ.ย. 53

ต.ค.- มิ.ย. 54

หนวย

สํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน

638,974
11,929,646
1.32

623,841
11,647,128
1.29

ยูนิต

37,780
705,361
7.83

32,300
603,054
6.70

42,358
790,823
0.87

62,578
1,168,331
1.29

263,283
4,915,501
5.46

292,802
5,466,620
6.07

1,438,816
26,862,694
2.98

1,534,010
28,646,596
3.18

ศูนยบริการการ
กีฬา
หนวยงานอืน่ ๆ

การสูญเสียการใช
น้ําประปา
รวม

บาท

เพิ่มขึ้น/ลดลง
รอยละ
- 2.37

ลานบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

- 14.50

หมื่นบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

+ 47.74

แสนบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

+ 11.21

แสนบาท/เดือน
ยูนิต
บาท

+ 6.62

ลานบาท/เดือน

สรุปปริมาณการใชน้ําประปาศูนยรังสิต (รวมทุกหนวยงาน) เดือนตุลาคม – เดือนมิถุนายน
2553 เปรียบเทียบกับป 2554 โดยป 2553 มีปริมาณการใชน้ําประปา 1,438,816 หนวย และในป 2554 มีการใช
น้ําประปา 1,534,010 หนวย มีปริมาณการใช เพิ่มขึ้น 1,777,415 หนวย หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.62
สวนตางการใชน้ําประปา (การสูญเสียและอื่น ๆ) อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
1. อาคารบางอาคารไมไดทําการติดตั้งมิเตอร เชนอาคารโรงซอมยานพาหนะ,โรงเลี้ยงสัตว,
เรือนเพาะชําอาคารประปา, อาคารบําบัดน้ําเสีย เปนตน
2. เกิดการรัว่ ไหลของน้ําประปา(นอกมิเตอร) จากทอประปาแตก และจากการรั่วซึมใตดิน
หรือใตอาคาร
ปริมาณการใชน้ําประปาในภาพรวมของ มธ. ศูนยรังสิต (รวมสํานักงานจัดการทรัพยสินและ
ศูนยบริการการกีฬา) ป 2554 ในเดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถุนายน 2554 มีปริมาณการใชน้ําเพิ่มขึน้ จากป
2553 รอยละ 6.62 แตทั้งนี้สวนตางการใชนา้ํ ประปามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 29,519 หนวย หรือ
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มิเตอร
ทั้งนี้การใชน้ําประปาแยก 3 หนวยงานมีปริมาณการใชเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ศูนยรังสิตปริมาณการใชน้ําประปา เพิม่ ขึ้น รอยละ 14.48
2. ศูนยบริการการกีฬาปริมาณการใชน้ําประปา ลดลง รอยละ (-14.50)
3. สํานักงานจัดการทรัพยสินปริมาณการใชน้ําประปา ลดลง รอยละ (-2.37)
กลุมอาคารที่มีปริมาณการใชน้ําสูงสุด ไดแก
1. หอพักเอเชีย่ นเกมส
เปนจํานวนเงิน
8,048,702.35 บาท
2. อาคารบริการ (รวมโรงพยาบาลฯ) เปนจํานวนเงิน
4,139,026.98 บาท
3. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร เปนจํานวนเงิน
991,545.03 บาท
4. หอพักชาย
เปนจํานวนเงิน
758,935.50 บาท
5. หอพักหญิง
เปนจํานวนเงิน
695,102.77 บาท
สรุปการปรับอัตราโครงสรางคาไฟฟา ตามเอกสารการไฟฟาสวนภูมิภาค เรื่องการปรับปรุง
โครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศไทยป 2554 – 2558
1. นําคาไฟฟา Ft ปจจุบันจํานวน 0.9581 บาท/หนวย รวมกับคาไฟฟาคงที่ตลอด 2 ป
2. ราคาคาไฟฟา/ตามโครงสรางใหมประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ ตามเวลาของการใช
(Time of use Rate : TOU) คาไฟฟาเพิ่มขึน้ ประมาณหนวยละ 1 บาท
คาไฟฟาใหม
คาไฟฟาเกา
เพิ่มขึ้น
คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด (PEAK)
132.93 บาท/KW
132.93 บาท/KW
คาพลังงานไฟฟา PEAK 9.00-22.00 น.
3.7751 บาท/หนวย
2.6950 บาท/หนวย
1.080 บาท
OFF PEAK 22.00-9.00 น.
2.2695 บาท/หนวย
1.2246 บาท/หนวย
1.044 บาท
และวันหยุดราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขาวประชาสัมพันธ มธ. ที่ปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ
ระหวางวันที่ 16 เมษายน 2554 – 11 พฤษภาคม 2554 จํานวน 174 ขาว แยกสัดสวนไดดังนี้
1. ขาวสังคม (คอลัมนยอย ๆ)
59%
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11%
3. บทความ/สกูปขาว
3%
4. ภาพขาว
12%
5. ขาวรับสมัครงาน
2%
6. ขาวการเมือง
12%
7. ขาวกีฬา
1%
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง รายรับจริงและรายจายจริงจากงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนแจงใหที่ประชุมทราบวา งบประมาณรายจายจากรายไดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี 3 แหลง คือ (1) งบหนวยงาน (2) งบหนวยงานในกํากับ และ (3) งบพิเศษ ในรอบ
9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมิถนุ ายน 2554) ทัง้ 3 แหลง (รวม 41 หนวยงาน) มีรับจริงสูงกวาประมาณการ
โดยรับจริงคิดเปนรอยละ 110.91ของประมาณการ สําหรับรายจายพบวาจายจริงต่ํากวาประมาณการ โดยจาย
จริงคิดเปนรอยละ 88.67 ของประมาณการ สาระโดยสรุปจําแนกตามแหลงงบประมาณ ดังนี้
แหลงงบประมาณ/
รายรับ (ลานบาท)
รายจาย (ลานบาท)
หนวยงาน
ประมาณการ รับจริง
% ประมาณการ จายจริง
%
1. งบหนวยงาน
1) คณะ/สํานัก/
534.400
546.311 102.22 539.253
351.107 65.10
สถาบัน
(25 หนวยงาน)
1,129.324 1,266.722 112.16 1,126.579 1,092.459 96.97
2) โรงพยาบาลฯ
2. งบหนวยงานใน
691.366
696.280 100.71 642.820
533.782 83.03
กํากับ(14 หนวยงาน)
3. งบพิเศษ
588.670
755.833 128.39 581.220
534.433 91.95
(สํานักงานอธิการบดี)
รวม 41 หนวยงาน
2,943.758 3,265.147 110.91 2,889.871 2,562.497 88.67
เมื่อพิจารณารายหนวยงานในรายละเอียดพบวา
1. มี 4 หนวยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ และ
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(1) คณะศิลปศาสตร และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งงบประมาณแบบ
ขาดดุล ทั้งนี้รายจายที่สูงกวารายรับไมเกินวงเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อชดเชยการ
ขาดดุล
( 2) คณะวิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยสหวิทยาการมีรายรับคางรับจากคาธรรมเนียม
การศึกษาของโครงการบริการสังคม โดยคณะวิศวกรรมศาสตรมีเงินคางรับประมาณ 13 ลานบาท และ
วิทยาลัยสหวิทยาการมีเงินคางรับ ประมาณ 4 ลานบาท ทั้งนี้รายจายทีส่ ูงกวารายรับไมเกินวงเงินที่คางรับ
2. มี 2 หนวยงาน ที่รายรับจริงในรอบ 9 เดือน สูงกวาประมาณการทั้งป กลาวคือ คณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชนรายรับจริงสูงกวาประมาณการ 20.678 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.46 ของประมาณ
การ คณะเศรษฐศาสตรรายรับจริงสูงกวาประมาณการ 13.130 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.84 ของประมาณการ
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีที่ระบุวา คณะเศรษฐศาสตรมีรายรับจริงสูงกวานั้นอยูที่
คําจํากัดความของรายรับ คณะเศรษฐศาสตรมีวินัยทางดานการคลังและไมตองการใหผูบริหารใชจา ยเงินโดยไม
จําเปน เพราะฉะนั้นรายรับที่เขามาจะกันไว 20% ไมถือวาเปนรายรับ และตองนําเขาเงินกองทุน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 เรื่อง การนําขอมูลขาวสารของราชการเผยแพรทางเว็บไซต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา กรณีนี้เปนการปรับปรุงเรื่อง
ของขอบังคับวา ใหนําขอมูลตาง ๆ ที่หนวยงานมีอยูเผยแพรทางเว็บไซตมากขึ้น โดยปกติหนวยงานที่ดูแลอยูคือ
ศูนยขอมูลขาวสาร ซึ่งขึ้นอยูกับงานบริหารสํานักงาน ทาพระจันทร ปจจุบันมีการตรวจสอบและพบวา หลาย
หนวยงานยังไมได Update ขอมูล ขณะนี้ศนู ยขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยไดแจงใหทุกหนวยงานไดทราบวา
สามารถ Update ขอมูลทางเว็บไซตได
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง นโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดประชุมชี้แจงนโยบายดานการศึกษา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน
เอื้ออภิญญกุล) ไดมอบนโยบายแกสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ความสําคัญของนโยบายรัฐบาล
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วิธีดําเนินการ โดยเนนพืน้ ทีเ่ ปนหลัก
(2) ตองการเนนอุดมศึกษา เปนหัวรถจักรของการพัฒนาการศึกษาเพือ่ พัฒนาประเทศ
(3) นโยบายทีม่ ีกรอบงบประมาณรองรับ
(4) การเปลี่ยนแปลงการดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
2. แนวคิดเชิงนโยบาย
วิเคราะหทรัพยากร
จังหวัด

พัฒนาหลักสูตร
รวมพื้นฐาน/

ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา

วิสาหกิจอุดมศึกษา

เนนการบูรณาการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขาดวยกัน โดยในเบื้องตน
มี 3 โครงการหลัก คือ
(1) ใหมหาวิทยาลัยรวมพัฒนาหลักสูตรตัง้ แตมัธยมตอนปลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของแตละพื้นที่ โดยเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญและดูแลความ
อัจฉริยภาพของนักเรียนใหเรียนตามความถนัด
(2) สํารวจศักยภาพของพืน้ ที่ในแตละจังหวัด และกําหนดยุทธศาสตรการทํางาน
เพื่อใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไดตรงตามที่จังหวัดตองการ
(3) ตั้งกองทุนตั้งตัวได เพื่อใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยสงเสริมวิสาหกิจชุมชน สราง
ผูประกอบการรายยอยซึ่งอาจเปนนักศึกษาหรือผูที่ไมมีงานทําใหมีงานทํา
3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีกรอบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการ
สําคัญตามนโยบาย จํานวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งหมดจะตั้งไวที่ สกอ. มหาวิทยาลัยที่มีความพรอม
สามารถเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้โครงการที่เสนอของบจะตองผานการพิจารณาจาก
สกอ. กอนนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
4. สําหรับนโยบายดานการวิจัย มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้
(1) วิจัยบริสุทธิ์ (30 %) งบประมาณสนับสนุน 351 ลานบาท ใหอิสระ
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
(2) วิจัยประยุกต (70 %) งบประมาณสนับสนุน 1,600 ลานบาท ตองการผลผลิตที่
ตอบสนองนโยบาย รัฐบาลมอบให สกอ.และสภาวิจัยแหงชาติดแู ล
ในสวนโครงการ National Research University และ Center of Excellence มีงบประมาณ
สนับสนุนจํานวน 2,000 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณไวที่ สกอ.
สาระสําคัญคือ ประเด็นทีห่ นึ่ง เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณป 2555 ทางรัฐบาลจะขอทบทวน
งบประมาณทัง้ หมดอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นขอใหใชงบประมาณป 2555 ที่กําลังจะถึงโดยใหใชกรอบวงเงิน

- 54 เดิมตามงบประมาณป 2554 ไปพลางกอน ซึ่งทาง สกอ. และสํานักงบประมาณไดแจงอยางไมเปนทางการวา ให
ใชไปกอนประมาณ 6 เดือน ขณะนีก้ ําลังรอหนังสืออยางเปนทางการ ประเด็นที่สอง จะมีการทบทวน
งบประมาณแตไมไดกรอบเพิ่มสําหรับงบประมาณ ยกเวนหากเปนงบประมาณในเชิงนโยบายที่เปนนโยบาย
สําคัญและตรงกับนโยบายของรัฐบาล ในเอกสารประกอบการประชุมจะมีโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยหลักการใหมหาวิทยาลัยสามารถเสนอโครงการวิจยั ตาง ๆ เขาไปตามกรอบ
นโยบายได แตไดมีการแจงตั้งแตวนั ที่ 2 กันยายน 2554 และใหเสนอเรื่องกลับไปภายในวันที่ 8 กันยายน 2554
ทางฝายวางแผนและการคลังไดตอรองวา ใหเสนอเรื่องกลับไปภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 ซึ่งในรายละเอียด
แตละคณะ สํานัก สถาบัน เขาใจวา มหาวิทยาลัยไดสงเอกสารไปหมดแลวตั้งแตสัปดาหที่ผานมา เพียงแตกรณีนี้
เปนเรื่องที่เรงดวน หลายคณะ/สํานัก ไดสงแผนการขอโครงการวิจยั มาใหแลวและฝายวางแผนและการคลัง
ไดรับแลว สวนบางคณะหรือสํานักที่ยังไมไดหรือตองการสงเพิ่มเติม ไมสามารถตอบไดวา หากสงหลังวันที่ 12
กันยายน 2554 จะไดหรือไม แตสําหรับกําหนดสงวันที่ 12 กันยายน 2554 คือ กรณีทสี่ งเฉพาะหัวขอและเปน
Concept Paper
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงระบบงบประมาณตองใชอยูแลวเพราะพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปยังไมผานสภาผูแทนราษฎร ก็เปนไปตามหลักเกณฑวา ตองใชงบประมาณรายจาย
ของปที่ลวงแลวไปพลางกอน โดยหลักสํานักงบประมาณตองใชงบประมาณของปที่แลว โดยเฉพาะเงินประจํา
ตาง ๆ เงินลงทุน เชน ที่ดนิ สิ่งกอสราง ยังไมสามารถทําได กรณีนี้เปนไปตามหลักการทั่วไป
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เปนโครงการสําคัญไม
นาจะเปนโครงการวิจยั แตเปนโครงการตามหัวขอตาง ๆ เชน การพัฒนานักศึกษา หรือการแกปญหาของ
นักศึกษา เรื่องคาตอบแทน เรื่องเหลานี้ไมนาจะเปนการวิจัย
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกลาววา โครงการวิจยั จะมีอยู 3-4 โครงการ เชน โครงการวิจยั
ศักยภาพของพื้นที่ระดับประเทศ (ASEAN+6) โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั การวิจัยศักยภาพ
พื้นที่ ซึ่งจะเขาขายในหัวขอเหลานี้ สวนการปฏิรูปเงินเดือนและคาตอบแทน หรือหัวขออื่น ๆ อาจจะไมใช
โครงการวิจัย
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวโครงการที่ 7 เปนการสํารวจ
ความคิดเห็นหากพิจารณาจากรายละเอียด มหาวิทยาลัยสามารถตอรองใหขยายเวลาในการเสนอโครงการได
หรือไม เพราะคณะไดรับเอกสารในวันที่ 9 กันยายน 2554
ประธานกลาววา หากตอรองทาง สกอ. คงจะไมยอม มหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องให หากคณะ
ใดสนใจ
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกลาววา เรื่องนี้มีการชี้แจงในวันที่ 2 กันยายน 2554 แตสง

- 55 เอกสารเพื่อหารือจริง ๆ ในวันที่ 6 กันยายน 2554 เมื่อไดรับเอกสารก็ไดแจกไปยังคณะ สถาบัน สํานัก ที่
เกี่ยวของ ขณะนี้ยังสามารถสงได แตหากเลยกําหนดก็ไมแนใจวา ทาง สกอ. จะรับเรือ่ งหรือไม ทางฝายวางแผน
และการคลังยินดีที่จะเสนอเรื่องให
ประธานกลาววา ขอใหกําหนดวันที่ตองสงใหชัดเจน
7. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกลาววา วันครบกําหนดครั้งแรกคือ วันที่ 12 กันยายน 2554
เพราะฉะนั้นหากหนวยงานใดที่สงภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 จะขอสงไปกอน หลังจากนั้นขอกําหนดใหสง
เรื่องภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2554 และเสนอเรื่องไปยัง สกอ. ในวันที่ 16 กันยายน 2554
เพื่อใหทราบวา ไมสามารถทําไดทันจริง ๆ
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา โครงการวิจัยศักยภาพทรัพยากรระดับจังหวัด
เปนโครงการที่ลอกับโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ซึ่งเขาใจวาหลายคณะที่อยูในโครงการนี้มีขอมูลอยูแลว
ในเรื่องวิจัยระดับทรัพยากรพื้นที่ สามารถนําเสนอผานมายังกองแผนงานไดทันที เพราะเรื่องนี้เปนโครงการที่
กระตุนใหมหาวิทยาลัยเขาไปดูแลพื้นที่โดยตรง
ประธานกลาววา สวนเรื่องการตอรองกับ สกอ. มหาวิทยาลัยจะรับไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังรับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป

6.5 เรื่อง รายงายการนําสงงบการเงินประจําป 2553
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในขอรายงานการ
นําสงงบการเงินประจําป 2553 ณ วันที่ 2 กันยายน 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 42 หนวยงาน ประกอบดวย
1.1 กลุมหนวยงานที่ถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
จํานวน 24 หนวยงาน นําสงงบการเงินครบถวนแลวทั้ง 24 หนวยงาน
1.2 กลุมหนวยงานที่มีระเบียบกําหนดเปนการเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 18
หนวยงาน
1) หนวยงานทีค่ รบกําหนดการนําสงงบการเงิน
ก. นําสงภายใน 60 วัน จํานวน 11 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 8 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก ศูนยบริการ
การกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
ข. นําสงภายใน 90 วัน จํานวน 7 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 6 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก

- 56 วิทยาลัยสหวิทยาการ
2. งบการเงินโครงการบริการการศึกษา หนวยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ มธ.วาดวยโครงการ
บริการสังคมของหนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (นําสงภายใน 60 วัน) จํานวนทัง้ สิ้น 13 หนวยงาน
รวม 62 โครงการ
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 61 โครงการ
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาสตรีศึกษา (วิทยาลัยสหวิทยาการ)
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยทุนสนับสนุนการเขียน
ตําราและการจัดทําสื่อการเรียนการสอน พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดตราระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยทุนสนับสนุนการเขียนตําราและสื่อการสอน โดยแยกเปนสองระเบียบ มีการ
ปรับปรุงลาสุดเมื่อป 2539 ทั้งสองระเบียบ และตามนโยบายของอธิการบดีในการสนับสนุนการสรางผลงานทาง
วิชาการ โดยสวนหนึ่งมาจากโครงการบริการสังคมที่มีการเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึน้ ฝายวิจัยที่รับผิดชอบใน
เรื่องของการเขียนตําราและสื่อการสอนไดรางระเบียบใหมขึ้น โดยมีเนื้อหาสําคัญคือ ในสวนของสื่อการสอนจะ
มีการแบงประเภทใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบงออกเปนสองประเภทคือ สิง่ ประดิษฐหรือนวัตกรรม และสื่อประสม
หรือคอมพิวเตอรชวยสอน ในสวนของสื่อการสอนจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงินสนับสนุน แตจะมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดําเนินการ และพยายามใหมีความคลองตัวมากขึ้น โดยใหทางคณะเปนผู
คัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอเงินสนับสนุนตอไป
ในเรื่องของตํารา สวนสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ จะมีการเพิ่มเงินสนับสนุนการเขียนตํารา
จากเดิม 40,000 บาท เปนการจายเงินสนับสนุนการเขียนตํารา 2 งวด งวดละ 20,000 บาท และหลังจากนั้นจะมี
เงิน Top up หากตําราอยูในคุณภาพระดับดีมากอีก 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท ในรางระเบียบฯ ใหมจะ
มีการสนับสนุนโดยใหอาจารยสงตํารามาเพื่อพิจารณา จะไดในชวงแรก 60,000 บาท และหลังจากนั้นจะมีการ
Top up หากตํารามีคุณภาพดีมากก็จะเพิ่มใหอีก 20,000 บาท และหากไดรับการตีพมิ พในสํานักพิมพที่ไดรับการ
ยอมรับโดยมีกรรมการเปนผูกําหนดสํานักพิมพเพิ่มจะไดอีก 40,000 บาท รวมเปน 120,000 บาท สําหรับตํารา
หนึ่งชิ้น
หลักการของการปรับครั้งนี้จะมีอยูสองประเด็นหลักในเรือ่ งของสื่อการสอนที่มีการโอนให

- 57 คณะดําเนินการ และในเรื่องตําราจะมีการเพิ่มเงินสมนาคุณในการเขียนตํารา สวนประเด็นปลีกยอยจะอยูใ น
รายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ประเด็นเรื่องวงเงินที่ใหสําหรับสื่อการสอน เห็นวาหาก
จะมีการประดิษฐสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมและใหเงินเพียง 30,000 บาท เปนเรื่องยากที่จะทําได เพราะอาจจะ
ตองลงทุนมากกวานัน้ ขอวงเงินใหเทากับตําราไดหรือไม คือ 60,000 บาท ประเด็นที่สอง เมื่อมอบอํานาจให
คณะเปนผูพิจารณาสื่อการสอนทั้งหมดและสงใหกับมหาวิทยาลัย หมายความวาจะไมมีการกําหนดเพดานของ
แตละคณะวา พิจารณาไดกี่โครงการ เพราะตําราตองผานคณะกรรมการกลางเปนผูพิจารณาอนุมตั ิ แตสื่อการ
สอนอนุมัติโดยคณะและเสนอเรื่องมาที่คณะกรรมการทุนสนับสนุนการเขียนตําราและการจัดทําสื่อการสอน
เทานั้น ในสวนของวงเงินรางวัล หากตําราสามารถตีพิมพในสํานักพิมพที่ดีจะใหรางวัล 40,000 บาท หากไดรับ
การประเมินดีมากได 20,000 บาท สวนรางวัลสื่อการสอนก็เชนเดียวกันวงเงินจํากัดไวเพียง 10,000 บาท ขอ
เพิ่มขึ้นไดหรือไม เขาใจคณะกรรมการวา อาจจะไมทราบวาจะใชเกณฑใดที่จะทําใหไดเงินมาก ทางหนึ่งคือ มี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินหากอยูในระดับดีมากจะได 10,000 บาท หากประเมินดีมากให 20,000 บาทก็ได
หากเปนสื่อการสอนประเภทนวัตกรรมที่ดี
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ประเด็นเรื่องจํานวนโครงการทีค่ ณะเสนอ
ทางคณะกรรมการเห็นวา จากขอมูลในอดีตมีบางคณะที่สงมากหรือบางคณะสงนอย ในทางปฏิบัติที่ผานมาทาง
กรรมการจะใหทางคณะจัด Reader ในการประเมินตาง ๆ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการ
เพราะฉะนั้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวตองการใหคณะดําเนินการทั้งหมด และการกําหนดจํานวนโครงการใน
ปจจุบันก็ยังไมมี เห็นวานาจะยังเพียงพอที่จะสนับสนุนเพราะมีการลดประเภทสื่อการสอนลงใหเหลือเฉพาะ
เรื่องสิ่งประดิษฐซึ่งคอนขางทํายาก และสื่อประสมหรือคอมพิวเตอรชว ยสอนก็ทําคอนขางลําบาก ซึ่งสมควรที่
จะสนับสนุนทั้งหมด ประเด็นเรื่องการกําหนดวงเงินจะขอรับไปพิจารณาตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตรเสนอ
ใหเพิ่มจาก 30,000 บาท เปน 60,000 บาท สําหรับสิ่งประดิษฐ และสําหรับ Top up จาก 10,000 บาท เปน 20,000
บาท สําหรับสิ่งประดิษฐ
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรสอบถามวา มีขอจํากัดในเรื่องของภาษาหรือไมในการเขียน
ตํารา ตองเปนภาษาไทยเทานั้นหรือไม
ประธานกลาววา ไมมีขอจํากัด
3. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในคณะกรรมการฯ กําหนดเปนภาษาไทย
ประธานกลาววา ขอใหกําหนดภาษาอังกฤษดวย ในเบื้องตนใหกําหนดเปนสองภาษากอน
คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เดิมตําราให 40,000 บาท หากประเมินดีมากจะไดอกี 10,000 บาท เปน 50,000
บาท ปจจุบันเพิ่มเปน 120,000 บาท สําหรับตํารา ไมทราบวาฝายการคลังไปตรวจสอบเรื่องเงินแลวหรือไม
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และไปเพิ่มใหผลงานสิ่งประดิษฐ
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา เดิมฝายการคลังเห็นวา จะตัดเงินสมนาคุณตําแหนงทาง
วิชาการและมาเพิ่มในสวนนี้
4. ประธานกลาววา กรณีตําราเดิมได 50,000 บาท และเพิม่ เปน 120,000 บาท ขอใหไปตัดเงิน
สวนของตําราและเพิ่มในสวนของสิ่งประดิษฐใหมากขึน้
5. คณบดีคณะศิลปศาสตรกลาววา ไมชดั เจนในกรณีการเขียนตําราเปนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยเทานั้น เนื่องจากคณะมีผูเชีย่ วชาญหลายภาษา และมีตําราที่เปนการสอนภาษาดวย เชน ภาษาสเปน
หรือภาษารัสเซีย หากกําหนดวาตองเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้น นักศึกษาที่เรียนภาษาตางประเทศอื่น
ก็จะไมมีตําราที่เขียนเปนภาษานั้น
ประธานกลาววา หากเปนเชนนั้นตองยกเวน ตําราสอนภาษาเปนเรื่องที่รับได แตหากเขียน
ตํารารัฐศาสตรเปนภาษาสเปน หรือเขียนตําราสาธารณสุขเปนภาษาจีน คงจะไมได นเรื่องที่รับได แตหากเขียน
ภาษาอื่นแลวมาขอ คงเปนเรื่องที่ลําบาก
6. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ตามที่คณะกรรมการฯ ไดยกรางขึ้นมาได
มีการพิจารณาสนับสนุนตําราในระดับคณะ โดยขอเท็จจริงแลวบางคณะใหเงินสนับสนุนคอนขางสูง อาจจะ
เทากับที่รางระเบียบฯ นี้เสนอคือ ประมาณ 100,000 กวาบาท และตําราเปนผลงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใน
เรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการ หรือตัวชีว้ ัดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย สิ่งประดิษฐในปจจุบันไมสามารถที่จะใช
อางอิงไดในบางตัวชี้วดั แตเห็นดวยวาอาจจะลําบากสําหรับการสรางสิ่งประดิษฐที่ชว ยในการสอน อาจจะขอ
พิจารณาเพิ่มสิ่งประดิษฐจาก 30,000 บาท แตอาจจะไมถงึ 60,000 บาท สวนตําราจะขอเสนอใหคงไวเดิมคือ
120,000 ไดหรือไม เพราะเงินที่จัดตั้งงบประมาณไวในปจจุบันยังเพียงพอ
ประธานสอบถามวา กรณีสิ่งประดิษฐเพิม่ จาก 30,000 เปนเทาใด
7. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ขอเสนอเปนแนวทางไวที่ 50,000 บาท
8. ผูแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เนื่องจากเคยเปนคณะกรรมการพิจารณาเรื่องทุน
สนับสนุนการเขียนตําราและการจัดทําสื่อการสอน ซึ่งกรณีของสิ่งประดิษฐตองมีการไปตรวจสอบ บางครั้ง
ตัดสินใจยากวาตองใชเงินเทาใด และการควบคุมการใชเงินของผูที่ประดิษฐไมมีการกําหนดวา หามไปจางทํา
ซึ่งจํานวนเงินหากยิ่งใหมากก็จะยิ่งไดผลงานงายขึ้น และการใชเงินใหออกมาเปนสิ่งประดิษฐบางอยางอาจจะไม
ตรงตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งเรื่องไมไดเกิดขึ้นกับทุกกรณี แตเกรงวาจะเปนเชนนัน้ เห็นวา หากตองใชเงินมาก
ใหเปนลักษณะผลงานที่ตอเนื่อง โดยใหเห็นความกาวหนาวาไปถึงขั้นตอนใดแลวนาจะเปนเรื่องที่ดีกวา บางครั้ง
เงินจํานวน 30,000 บาท บางคนก็ยังใชขาด ๆ เกิน ๆ อยู หากใหเปนจํานวนมากก็เกรงวาจะมีปญหา และใหคณะ
ตัดสินใจเองดวย ซึ่งจะทําใหตัดสินใจยากขึน้ ไปอีก
ประธานกลาววา ใน มธ. มีนักลารางวัลมาก แตไมตองกังวลมาก หากมีผลงานเปนไปตาม
คุณภาพทีก่ ําหนดก็สามารถใหได หากทําปละ 10 ชิ้น ก็จะไดมาก
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กรณีนี้คือ สิ่งประดิษฐเพื่อการเรียนการสอน เพราะหากเปนสิ่งประดิษฐเพื่อนวัตกรรมหรือคนควาสิ่งใหม ๆ จะ
เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะใชเงินจากทุนวิจยั กรณีเพื่อการเรียนการสอน เชน ทําโมเดล หรือทําเพื่อสอนการแสดง
เห็นวาเงินสวนนี้อาจจะไมมากเทาใด เพราะเปนคนละประเภทกัน แตถือวาเปนสิ่งประดิษฐเหมือนกัน
10. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีนี้ไมควรคิดวาทําแตสิ่งเล็ก ๆ หากจะทําสิ่งใดใหดี
แลวไมมีเงินก็ไมสามารถทําได สมมติควรจะไดเพียง 5,000 บาท ก็ตองไดเพียง 5,000 บาท ควรจะให 60,000
บาท ก็ควรจะให 60,000 บาท เพื่อที่จะสามารถทําได เพราะหากเปนระดับคณะจะเปนงานที่อยูใ นสาขาของ
ตัวเอง จะทราบวาตองใชเงินมากหรือนอย
ประธานกลาววา หากเปนเชนนี้ตองเขียนวา ไมเกิน 60,000 บาท ไมใช 60,000 บาท
ทุกรายการ หากเปนเชนนี้กเ็ ปนเรื่องที่รับได สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวกับการศึกษามีไมมากในแตละป
11. รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยกลาววา ในเรื่องเงินสมทบเพิ่มเติมขอคงไวที่
10,000 บาท

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยทุนสนับสนุนการเขียน
ตําราและการจัดทําสื่อการสอน พ.ศ. 2554 และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั รับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก และนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและ
ทรัพยสิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 ในวันจันทรที่ 26 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 16.00 น.
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ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูชวยศาสตราจารย วรรณี สําราญเวทย
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ผูตรวจรายงานการประชุม

