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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2550
วันจันทรที่ 2 เมษายน 2550
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
--------------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย อัญชลี
พิพัฒนเสริญ รองอธิการบดีฝายการคลัง
4. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
5. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
6. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
9. รองศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร
15.รองศาสตราจารย มาลี
บุญศิริพันธ คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
23. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
24. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
25. รองศาสตราจารย เล็ก
สมบัติ
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
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26. ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
27. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
28. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
ผูอ ํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
29. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด
30. รองศาสตราจารย ไว
จามรมาน
ผูอ ํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
31. ผูชว ยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
32. นายสถาพร
กอรักเศวต
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา
33. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ตันตระรัตน ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร
36. ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
38. นายแพทย วีระ
อิงคภาสกร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร เทพชาตรี ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
42. อาจารย อาทิตย
วงษสงา
แทนประธานสภาอาจารย
43. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
ชอบชื่น
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
44. นางนวลรักษ
45. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
46. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. นางษิญาภา
2. อาจารย ไพลวรรณ
3. นางสาวจารุณี

ชุณหวรานนท ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
สัทธานนท
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)

ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก

อินทุจันทรยง ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
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2. อาจารย ดร.การดี
ปรีชานนท
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
4. นายสมพงษ
กันบุญ
5. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
6. นางวลัยรัตนา
เสรีอรุโณ
7. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
8. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต
9. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
10. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
11. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
12. นายมานิต
แกวนุกูล
13. นายชูเกียรติ
จันทรมานะ

ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
พนักงานธุรการ 5

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทํางบประมาณรูปแบบใหม โดย นายสมนึก
พิมลเสถียร รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มธ. ไดเรียนเชิญ นายสมนึก พิมลเสถียร รองผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ซึ่งเปนศิษยเกา มธ. มาบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทํางบประมาณรูปแบบใหม ใหที่ประชุม
ก.บ.ม. ทราบ เพื่อที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํางบประมาณของคณะ/หนวยงาน ตอไป
นายสมนึก พิมลเสถียร กลาววา ในชวง 6 – 7 เดือนที่ผานมา ไดมีกระแสที่กลาวกันมากวา
มหาวิทยาลัยควรจะอยูในระบบหรือนอกระบบราชการ หลังจากที่ไดรับฟงการบรรยายครั้งนี้แลว อาจจะทําให
มธ. ตัดสินใจเรื่องนี้ไดงายขึน้ โดยขอเท็จจริงแลว การจะอยูในระบบหรือนอกระบบราชการ ไมสําคัญเทากับวา
องคกรไดมีการปรับตัวเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหรือไม ในระบบงบประมาณปจจุบนั คง
ไมใชเปนระบบเหมือนกับในอดีตที่ใชรายการ ใชความพึงพอใจของผูทจี่ ะทํางบประมาณกับผูที่ของบประมาณ
เพราะกระบวนการทํางบประมาณ ฝายนิตบิ ัญญัติเปนผูอนุมัติ และฝายบริหารเปนผูทํางบประมาณ ดังนั้น หนวย
ราชการตาง ๆ จะอยูภ ายใตกระบวนการนัน้ ระบบงบประมาณใหมถูกออกแบบมาจากการที่ในอดีตเนนรายการ
มาเปนแผนงาน โดยจะใชยทุ ธศาสตรประเทศเปนตัวนํา และเปนระบบงบประมาณทีใ่ ชกันทัว่ โลก ฉะนั้น หัวใจ
สําคัญของระบบงบประมาณใหม คือ ใชนโยบายและยุทธศาสตรประเทศ กระทรวงและหนวยงานมีหนาที่ทํา
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ยุทธศาสตรและเปาหมาย สิ่งที่เนนมากจะเปนผลผลิตที่หนวยงานผลิตได และไดผลลัพธสอดคลองกับภารกิจของ
ตัวเอง กรอบงบประมาณจะเกิดจากการวางแผนอยางนอยเปนระยะปานกลาง หากหนวยงานใดมองไดยาวเทาใด
จะมีโอกาสมากเทานั้น เพราะทรัพยากรที่รัฐบาลจัดสรรใหในแตละปเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ในอนาคตจะ
เหลือเพียง 30% เทานั้น มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จจะใชงบประมาณแผนดินเพียง 30%
สวนหนึ่งมาจากผูรับการศึกษา อีกสวนหนึ่งมาจากผลผลิตที่หนวยงานผลิตได และองคกรเหลานัน้ สามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องผานมา 3 – 4 ชั่วคน และบางองคกรดําเนินการตอเนื่องมา 10 ชั่วคนแลวก็ยังอยูได
เพราะไดตระหนักดีวา ทรัพยากรมีอยูทกุ แหง แตสิ่งที่สําคัญคือ ความสําเร็จในการผลิตผลผลิตจากองคกร ดังนั้น
กระบวนการงบประมาณใหม จะมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย ความสําเร็จ การจัดสรรทรัพยากร
บริหารทรัพยากร และติดตามความสําเร็จ ในการนี้ คงจะปฏิเสธไมไดวา ระบบงบประมาณใหม คงตองใช
ยุทธศาสตรของชาติเปนตัวหลัก มีเปาหมายคอนขางชัดเจน สวนราชการจะตองตอบวา เปาหมายการใหบริการคือ
อะไร ไมใชบณ
ั ฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไป หรือผลงานที่ไดรับการตีพิมพ แตหลักการสําคัญคือ ผลลัพธที่ได
จากบัณฑิต มีงานทํา มีความยั่งยืน และทําประโยชนใหแกระบบสังคม สามารถเลี้ยงตัวเองหรือครอบครัวได ทํา
ใหสังคมเติบโตได นั่นคือผลผลิตในเรื่องของบัณฑิตหรือทรัพยากรบุคคล ผลงานวิจัยนําไปสูการใชงานตอเนื่อง
ไดอยางมีประโยชน และสิ่งที่ใหบริการแกสังคม เกิดการสรางมูลคาเพิ่ม นวัตกรรมตาง ๆ ได นั่นคือเปาหมาย
ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปาหมายในเชิงยุทธศาสตรแลว ในอนาคตทุกหนวยงานจะตองมียุทธศาสตร เปาหมายที่
สอดคลองกับเปาหมายของประเทศ และความตองการของสังคม ในขณะเดียวกันหนวยงานจะตองผลิตในสิ่งที่
ตองการ โดยกระบวนการผลิตจะเปนหัวใจสําคัญ เดิมที่มีการอาศัยโครงสรางพื้นฐาน หรือพื้นฐานขององคกรที่มี
อยู ไมใชเปนเรื่องถาวรอีกตอไป ไมวาทรัพยากรบุคคล หรือโครงสรางขององคกรจะตองมีการปรับเปลี่ยน กรณี
เอกชนจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทันทีที่มีการเปลี่ยนผลผลิต หรือปรับปรุงผลผลิต ก็จะตองกลับมาพิจารณา
ทบทวนเรื่องของโครงสรางองคกร บุคลากรในองคกร และการจัดการองคกร เพื่อที่จะใหยทุ ธศาสตรขององคกร
ดําเนินการตอไปได และทรัพยากรจะถูกจัดภายใตระบบนั้น ฉะนัน้ ในอนาคตการของบประมาณคงจะตองอาศัย
เปาหมายขององคกรวา กําลังผลิตอะไรใหแกสังคม โดยจะมีการวัดผลผลิต จํานวนคุณภาพ การนําสงงบประมาณ
ตามเวลา และคาใชจายที่เกิดขึ้น ผลลัพธที่ไดจากการผลิต และความสําเร็จในภาพรวม
สําหรับปฏิทินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีดังนี้
ระยะเวลา
สาระสําคัญ
28 ก.พ. – 12 เม.ย. 2550
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับนโยบายและจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
17 เม.ย. – 18 พ.ค. 2550
สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียด
22 พ.ค. 2550
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
19 มิ.ย. 2550
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
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4 – 5 ก.ค. 2550

สาระสําคัญ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพจิ ารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (วาระที่ 1)
5 – 6 ก.ย. 2550
สภานิติบัญญัติแหงชาติพจิ ารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (วาระที่ 2 – 3)
กระบวนการจัดทํางบประมาณดังกลาว เปนกระบวนการปกติของการจัดทํางบประมาณประจําป
โดยคาดหวังวา GDP 5% เงินเฟอ 3% ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดพยายามหารือกับหนวยราชการ และหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อที่จะทําให GDP เติบโตขึ้นใหได เพราะหากต่ํากวานี้ จะมีปญหาเรื่องการจัดการหรือเงินกูย ืมได และจะ
เปนภาระกับประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยหลักการบริหารจัดการการใชจายภาครัฐ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เนนหลักความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด และประสิทธิภาพ ความสมดุลของการพัฒนาทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การดําเนินนโยบายการเงินการคลังที่สอดคลองและการนํา
นโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง สวน
นโยบายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คือ (1) ดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลในจํานวนที่ลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (2) ทบทวนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ ที่ไมกอใหเกิดผลในการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน โดยเฉพาะผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่มีลําดับความสําคัญลดลง หรือหมดความจําเปน (3) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใชงบประมาณภาครัฐ เพื่อควบคุมอัตราการขยายตัวของรายจายประจําให
ขยายตัวในอัตราที่เหมาะสม (4) กําหนดรายจายลงทุนในจํานวนไมต่ํากวาปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (5) สงเสริม
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเรงรัด
การถายโอนภารกิจใหแกทองถิ่น โดยวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะเปน
งบประมาณรายจาย 1,635,000 ลานบาท รายจายประจํา 1,166,328 ลานบาท รายจายลงทุน 416,925 ลานบาท
ชําระคืนตนเงินกู 51,747 ลานบาท รายได 1,515,000 ลานบาท และเงินกู 120,000 ลานบาท
สวนขั้นตอนการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 และในวันที่ 17
มีนาคม 2550 ไดมกี ารประชุมอยางไมเปนทางการ เพื่อทีจ่ ะทบทวน/ปรับปรุงขอมูล และจัดทําขอเสนอกรอบ
วงเงินเบื้องตน และขณะนี้อยูใ นขั้นตอนของการแจงกรอบวงเงินคําขอของระดับกระทรวง โดยนโยบาย
งบประมาณทีส่ ําคัญ ทุกหนวยงานจะตองมีการทบทวนการดําเนินงาน ไมวาจะเปนเชิงนโยบาย การใหบริการ
สาธารณะ หรือผลผลิต กรอบวงเงินและการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานเรื่องใหม ๆ โดยกระบวน
การจัดทํางบประมาณจะใชยทุ ธศาสตร ผลผลิต และผลลัพธที่ตองการเปนตัวนํา จากนั้นพิจารณากระบวนการ
จัดการทรัพยากร และจะมีแผนบริหารราชการแผนดินทีเ่ ปนแผนรัฐบาล แผนกระทรวง แผนหนวยงาน และ
แผนการเงิน โดยกรอบทั้งระบบในอนาคตจะพยายามจัดใหมีโครงสรางของ PSA หรือการใหบริการภาค
สาธารณะ/ภาครัฐวามีอะไรบาง หนวยงานใดเปนผูผลิต และไดรับผลลัพธอยางไร ซึ่งในกระบวนการเหลานี้
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สวนราชการ วิเคราะหเปาหมาย/ยุทธศาสตรชาติ และสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลอง
กับแผนบริหารราชการแผนดิน ตรงนี้จะเปนกระบวนการที่ถือวา เปนสิ่งที่จะตองทํา นอกจากทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปแลว แตละปจะตองทําแผนปฏิบัติราชการเชนเดียวกัน แตกรณีองคการอุดมศึกษาจะมองแผน 4 ป
ไมได จะตองมองในระยะยาวมาก ๆ โดยจะตองนําอดีต ปจจุบัน และอนาคต มาพิจารณาควบคูกนั ไปดวย
ประเด็นทีน่ าสนใจก็คือ สถาบันอุดมศึกษา 140 กวาแหง รวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวย มีความสามารถในการ
รองรับการจัดการศึกษาประมาณ 800,000 – 900,000 คน แตขณะนี้รับจริงประมาณ 400,000 กวาคน โดยตลาด
ใหญอาจจะเปนตลาดการศึกษาตอเนื่อง ไมใชตลาดปกติ และการปรับตัวจะมีปจจัยอีกมากมายที่เปลีย่ นแปลงไป
และในอนาคตจะมีคณะกรรมการ Funding Committee ทางดานอุดมศึกษา เพื่อทําหนาที่วางมาตรฐาน และ
กําหนดการจัดสรรงบประมาณ ดังนัน้ แนวทางการบริหารจัดการโครงการภาครัฐจะตองมีความชัดเจนในภารกิจ
และวัตถุประสงค แนวคิดในการดําเนินงาน มีการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหระบบ/
กระบวนการจัดทําผลผลิต กําหนดเปาหมายและผลลัพธที่ตองการ การวางแผนการดําเนินงาน การบูรณาการ
ระบบสนับสนุนตาง ๆ การกําหนดเคาโครงในการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลทางดานเทคนิค และการ
ตรวจสอบผล และการปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนัน้ กรอบนี้จะเปนกรอบที่ไดรับการยอมรับแลว และจะใช
กรอบนี้ในการทําคูมือการบริหารจัดการโครงการภาครัฐใหมที่ใชกับสวนราชการ โดยขณะนีก้ ําลังนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ฉะนัน้ ในแงของระบบงบประมาณที่ใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา เนนผลลัพธ/ผลผลิต และ
กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับกระบวนการจัดทําผลผลิตและการใชทรัพยากร
ในมิติของยุทธศาสตร ความคาดการณการประเมินมิติของผูมีสวนไดเสีย มธ. จะตองตอบคําถาม
ใหไดวา นักศึกษาที่เขามาเรียนเปนระยะเวลา 4 ป นักศึกษาไดรับอะไรบาง กรณีที่มีการออกรายการโทรทัศน
แทนที่นกั ศึกษาจะสอบถามอาจารยวา เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแลว จะมีชีวิตทีด่ ี มีงานทํา สามารถเลี้ยง
ครอบครัว และมีความยั่งยืนหรือไม กลับมาสอบถามเรื่องคาเลาเรียน ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดปกติมากที่ผทู ี่จะเปน
บัณฑิตสอบถามไดเพียงเรื่องของคาเลาเรียน หากเปนเชนนี้ คงไมมีความหวังในเรื่องของทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศในอนาคต ตรงนี้จะเปนการสะทอนใหเห็นวา ทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยมีความรูสึกอยางไรบาง
กับความรับผิดชอบตอสาธารณะและตัวเอง ฉะนั้น มีหลายเรื่องจะตองมีการพิจารณาทบทวนในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย เพราะในอนาคตมีความคาดหวัง ความสําเร็จ ผลลัพธ และผลผลิตที่มีมิติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของมากขึ้น ในแงของผลผลิต หรือกระบวนการผลิตจะตองตรงตามเปาหมาย และมีการจัดทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการควบคุมทรัพยากร และในการใชเงินของรัฐ หรือของสาธารณะในอนาคต สิ่งที่จะตอง
ตอบตลอดเวลาคือ มีความเสี่ยงกับความสําเร็จที่คาดหวังหรือไม กระบวนการผลิตดีเพียงพอแลวหรือไม การ
จัดการของหนวยงานไดครอบคลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งระบบ และเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและการจัดการ
นอกเหนือจากเรื่องของกระบวนการภายในหรือไม สุดทายมีความคุมคากับเงินลงทุน และการจัดการทรัพยากร
ของหนวยงานเพียงพอหรือไม โดยหลายหนวยงานตองการไดอาคาร แตปรากฏวาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือ เริ่มมี
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มีอยูมาก แตตอ งการไดสิ่งใหม ยกเวนเรื่องการเปดสาขาใหม ๆ การทดแทนของเดิม การทําสิ่งที่ดีกวา และการ
พัฒนาใหดีขึ้น ดังนั้น มธ. จะตองเริ่มทบทวนสิ่งที่มีการดําเนินการที่ผานมา และเริ่มตนวิเคราะหสิ่งที่จะดําเนิน
การใหมในอนาคต จะตองมีการวางแผน การติดตามความกาวหนาและการประเมินผล และในอนาคต บทบาท
เรื่องเหลานี้จะเปนภาระหนักของสภามหาวิทยาลัย เพราะสภามหาวิทยาลัยจะเปนบริบทที่คอนขางสําคัญในการ
กําหนดทิศทาง ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบตอ
สาธารณชนภายนอก ในขณะเดียวกันจะตองมีการกําหนดทิศทางภายในดวย รวมทั้งผูบ ริหารมหาวิทยาลัยจะตอง
รับภาระหนักเชนเดียวกัน อยางนอยจะตองมีการกําหนดความสําเร็จในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ที่รับผิดชอบ
และกระบวนการผลิตหรือการจัดการใหมอี ุปสรรคนอยที่สุด ไมวาจะเปนเงินงบประมาณจากสวนใด
แนวนโยบายสําคัญในเชิงปฏิบัติสําหรับการจัดทํางบประมาณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธิการไดมอบนโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(23 มีนาคม 2550) โดยมุงเนนการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา การรวม กยศ. กับ
กรอ. เขาดวยกัน โดยนําขอดีของแตละกองทุนมาปรับใช การกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนและทองถิ่น และแผนพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ นอกจากนีไ้ ด
มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยจุดเนนในการจัดทํางบประมาณ
คือ การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ เพือ่ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรสรางสังคมสูฐานความรู การจัดสรร
งบประมาณเพือ่ การวิจยั และพัฒนา โดยมีการพิจารณาแหลงเงินอื่นประกอบดวย การกําหนดจุดเนนของแตละ
สถาบัน การสงเสริมทุนปริญญาเอก การเนนสาขาขาดแคลน (วิทย – เทคโนโลยี) เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมหลัก
และการพัฒนาสิ่งที่มีอยูเดิม แทนการขยาย/ตั้งวิทยาลัยเขตใหม แตสนับสนุนสถาบันเอกชนขยาย/เพิ่มวิทยาเขต
เพื่อกระจายโอกาสในการศึกษา
การจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลมีอยู 4 เรื่อง
คือ (1) ภาวะผูน ํา (2) คนกับระบบ (3) ทําคนใหมีความรู (4) คน ระบบกับภาวะผูนํา และไดผลลัพธ ซึ่งเปน
มาตรฐานใหมของ GAO ของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา จะเห็นวา มหาวิทยาลัย
มีทรัพยากรมนุษยจํานวนมาก หากใชไมไดก็จะผลิตผลผลิตไดยาก จากการประชุมระดับนานาชาติ พบวา
ประชากรจะนอยลงคือ เกิดนอย ตายชา ยิ่งประเทศประสบความสําเร็จเทาใด คนจะมาพึ่งพามากที่สดุ ปญหาเรื่อง
การมีงานทํา การเงินการคลัง และนโยบายที่เกี่ยวของกับอายุจะมีคาใชจายที่สูงขึ้นในเรื่องของสวัสดิการ
การศึกษา การสาธารณสุข การดูแลระยะยาว การมีงานทําและอื่น ๆ ตามกฎหมาย รัฐจะตองสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากขึน้ เมื่อรัฐมีงบประมาณนอย จะตองมีการระดมทุน (1) ใหเอกชนทํา (2) รัฐรวมลงทุนกับเอกชนมาก
ขึ้น หากรวมกันไดดว ยดี มีความโปรงใส ก็สามารถดําเนินการตอไปได ดังนั้น หากประเทศไทยตองการดําเนิน
การไปขางหนา จะตองจัดการคลังที่ยั่งยืน ทรัพยากรมนุษยที่กําลังรับผิดชอบ จะตองมีความสามารถมากขึ้น สิ่งที่
กําลังผลิตจะตองสรางนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มได ฉะนั้น หากอุดมศึกษาตองการมีที่อยูในสังคมนานาชาติ

-8หรือในสังคมที่เปนไปได จะตองดําเนินการตามแนวทางที่นําเสนอ สําหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเรือ่ งของมุมมอง
ของมนุษย จากเดิมใชพื้นฐานของโครงสราง แตขณะนี้ใชทรัพยากรมนุษย เพราะถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัย
สําคัญของความสําเร็จ และมหาวิทยาลัยกําลังเปนผูรับผิดชอบเรื่องทรัพยากรมนุษย โดยไดมีการแบงระดับความ
เปนอยูของมนุษยออกเปน 5 กลุม กลุมหนึ่ง อยูสุข อยูสบาย และอยูได อีกกลุมหนึ่งอยูย าก/หมดหวัง อยูไปวัน ๆ
หาก 2 กลุมนีย้ งิ่ หาง สังคมยิ่งอยูไมได แลวจะทําอยางไรจึงใหคนเลย Safety Net ของความเปนมนุษย ตรงนี้จะอยู
ที่มหาวิทยาลัยวา จะทําอยางไรใหคนทีด่ อยโอกาสมีโอกาส มีศักยภาพ และเปนผูที่แขงขันได ผานกระบวนการ
ผลักดัน ผานการศึกษา การเขาถึง การสงเสริมใหอยูไดยงั่ ยืน และเกิดการพัฒนายั่งยืน ซึ่งหากปลอยใหคนที่อยู
ระดับลางเดือดรอนตลอดเวลา คงจะเดินถนนไมได และการศึกษาเทานั้นที่จะใหโอกาสคนเหลานี้ การศึกษาที่
มองถึงการนําไปสูการปฏิบัติและการมีงานทําที่ยั่งยืน เพื่อที่จะใหบุคคลเหลานี้ออกไปประกอบอาชีพเปนเจาของ
ธุรกิจ/กิจการ พนักงานบริษทั และคาขาย ดังนั้น แนวโนมคนจะเรียนทางดานอาชีวะ หรือทางดานเทคโนโลยีมาก
ขึ้น และคนจะเรียนมหาวิทยาลัยที่จบแลวไมมีงานทํานอยลง ซึ่งประเด็นนี้ แตละองคกรจะตองเขาใจลูกคา และมี
ความสามารถที่จะทําใหลูกคาเชื่อมั่นและดําเนินการตอไป แนนอนหากสามารถผลิตบัณฑิตทีด่ ีมคี ุณภาพ บุคคล
เหลานี้จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับมหาวิทยาลัยไดตลอดเวลา แตบุคคลเหลานี้ควรจะตองมีคุณสมบัติอยางนอย
6 ประเด็น คือ มีคุณธรรม/จริยธรรมตอตนเอง บุคคล และการประกอบอาชีพ กรณี มธ. บัณฑิตที่ผลิตออกไป
กระบวนการผลิต หรือหลักสูตรตาง ๆ มีคุณธรรม/จริยธรรมหรือไม ซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับหลายคณะ เชน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ซึ่งมีการปรับตัวเองดีมาก และมีการใสใจในเรื่องนี้ และนอกจากมีคุณธรรม/
จริยธรรมแลว จะตองมี Mental Health และ Physical Health และความสามารถในการสื่อสารและความสามารถ
ในการเสาะแสวงหาความรูด วย โดยบัณฑิตที่จบออกไป ภาษาจะตองไดมาตรฐานหรือความรูทางดานเทคโนโลยี
จะตองดีพอทีจ่ ะเสาะแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ ได สวนเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว หาก
ไมสามารถรับผิดชอบตอตนเองได เปนการยากที่จะเรียนรูไดดี และนําความรูมาบริหารจัดการใหเกิดประโยชน
และเปนการยากที่จะพัฒนาตัวเองใหมีศักยภาพนําไปสูอ าชีพ รับรู ปรับตัวเขากับคนอื่น มีความคิดสรางสรรค
และอยูอยางยัง่ ยืน ฉะนั้น เห็นวา อุดมศึกษากําลังทาทายจากอดีตที่เนนการเรียนการสอนวิจยั ที่แยกสวน และเนน
นวัตกรรมบุคคล สุดทายนวัตกรรมบริการจะเปนแกนหลัก จะตองรูวา องคกรกําลังรับใชอะไร หรือลูกคาตองการ
ไดอะไรจากมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการผลิตบุคลากร โดยใชบุคลากรจากทุกแหลงและบูรณาการสิง่ เหลานี้เขา
ดวยกัน ซึ่งขณะนี้ เห็นวา คณะเศรษฐศาสตรทํางานแยกสวนคงจะไมใช แตคณะเศรษฐศาสตรจะตองทํางาน
รวมกับคนอื่น ๆ และนักศึกษาที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร หรือคณะแพทยศาสตร หาก มธ. มีภารกิจเพื่อสังคม
นักศึกษาทุกคนอาจจะตองมาเรียนวิชาพื้นฐาน เพื่อใหรูวา จะตองออกไปชวยเหลือสังคม แตหากนักศึกษาไมมี
องคความรูพื้นฐานตรงนี้ นักศึกษาจะไมรูวา โดยขอเท็จจริงแลว จะตองชวยเหลืออะไรบาง ดังนั้น บัณฑิตของ
มธ. อาจจะมีองคความรูที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยอืน่ ไมวาจะเปนคณะแพทยศาสตร หรือคณะวิศวกรรมศาสตร
สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อสังคมได ทั้งนี้ การใชทรัพยากรรวมกันอาจจะเปนหัวใจทีจ่ ะตองมาพิจารณาทบทวน และ
ในการผลิตบัณฑิต จะตองมีกระบวนการเรียนการสอนที่ดี อาจารยตองมีความรู การจัดการทรัพยากรจะตองมี
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แทนการเปนเพียงบัณฑิต และผลงานวิจัย นอกจากไดรับการยอมรับตีพมิ พแลว ตองสามารถนําไปใชงานไดจริง
ครบวงจรตอบสนองกระบวนการผลิต สรางมูลคาเพิ่ม นําไปสูการจดสิทธิบัตร สวนนวัตกรรมจะตองสอดคลอง
กับตลาด ทําไดจริง สงเสริมสินคา บริการ ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการประยุกตเทคนิคที่
เหมาะสม ตรงนี้จะเปนตัวชี้วดั ในการประเมินอุดมศึกษาในอนาคต ดังนั้น ในกระบวนการผลิต คณะตาง ๆ
จําเปนตองบูรณาการ และเลือกตัวเองวา จะเปนเพียง Teaching หรือ Teaching and Technical หรือ Teaching and
Research หรือ Teaching Technical and Research หรือ Technical กับ Research มธ. มีโอกาสจะไปสูจ ุดนั้นได
ทั้งหมด แตจะตองมีการบูรณาการ ไมใชเปน Center Excellent แตเปน Excellent Center เพราะ Excellent Center
มีความหมายที่ผลผลิตกับผลลัพธ ซึ่งในอนาคต มธ. คงจะตองพยายามพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจยั และ
นวัตกรรมการบริการ การรับอาจารยใหม จะตองระมัดระวัง เพราะตอไป จะตองจายคาตอบแทนใหกับอาจารย
มากขึ้น เพื่อทีจ่ ะใหอาจารยมีครอบครัวที่ดี และมีชวี ิตทีด่ ีเชนเดียวกัน แตหากมีอาจารยจํานวนมาก แลวไมมี
ผลผลิต สวนที่ดีเหลานั้นจะเปนเรื่องที่ลําบาก เพราะรัฐจะสนับสนุนไดในระดับหนึง่ และเมื่อรับอาจารยเขามา
จะตองรักษาใหอยูใหไดและอาจารยจะตองทําประโยชนใหไดดว ย แนนอนมหาวิทยาลัยอาจจะตองปรับองคกร
ใหเล็กลงเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ กรณีมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลี ขณะนีก้ ารวิจัย 80% อยูที่
ภาคเอกชน และเอกชนเปนผูสอนหลักในอุดมศึกษา ซึ่งจะมีความกาวหนาไปไกลมาก เพราะมีการใชคน
เทคโนโลยี และการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต การที่จะไดรับการจัดสรร
ทรัพยากร คงไมใชเปนความสนิทสวนตัว แตคงจะตองมีการระบุเปาหมายใหชัดเจนวา จะผลิตผลผลิตตามที่ทุก
คนตองการ มีศักยภาพพื้นฐานที่ดี และสุดทายสงผลผลิตที่ดี โดยมีพนั ธมิตรและเครือขาย ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
จะตองมีการพัฒนาผลผลิตที่หลากหลาย ผูเรียนจะตองปฏิบัติงานมากขึน้ การเรียนในระบบและตอเนื่องจะ
กลายเปนหัวใจหลัก โดยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสําหรับอุดมศึกษาในอนาคตก็คือ (1) จะตองวิเคราะหและ
คาดการณความตองการของผูมีสวนเกีย่ วของ (2) ความสมดุลระหวางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ (3) เชื่อมโยง
พื้นฐานวิชาการกับ ICT (4) ในกระบวนการเรียนการสอนมีกระบวนการวางแผน การแกปญหา และการตัดสินใจ
(5) มีสถานการณจําลองของการทํางาน (6) การทํางานเปนทีม การสื่อสาร การสรางภาวะผูนํา (7) การใชเทคโนโลยีและเรียนรู ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง (8) พัฒนาจริยธรรม คุณคาทางจิตใจ และคานิยม (9) พัฒนาทักษะ
ดานภาษา (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) และแนวทางการทํางานกับกลุมคนตางวัฒนธรรม ซึ่งประเด็นเหลานี้ ขอให
มธ. ไดนําไปประกอบในการพิจารณาดําเนินการในฐานะที่เปนผูผลิตทรัพยากรมนุษยตอไป
สําหรับกรอบแนวคิด/ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุงเนน
การใชยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ และนโยบายกําลังคน และองคความรูเปนหลักในการดําเนินการ กําหนด
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดสรรทรัพยากรอุดมศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารระดับหนวยงาน และยุทธศาสตร การจัดการการมีงานทํา ซึ่งหากมหาวิทยาลัยใดสามารถดําเนินการ

- 10 ตอบสนองยุทธศาสตรนี้ไดมากกวา จะมีโอกาสไดรับการจัดสรรทรัพยากรกอน และประเด็นทีน่ ําเสนอจะถูก
นํามาใชบังคับอยางเปนระบบตอไป โดยระบบอุดมศึกษาจะมีเงินอุดหนุน กองทุนวิจยั กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย กองทุนที่จัดสรรใหเปนสัดสวนตามสาขาที่ตองการ ซึ่งจะใชกลไกการวางแผนของรัฐเปนกลไกขับเคลื่อน
โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินสวนนี้ใหตอเมื่อมีการดําเนินการเปนไปตามแผน และเปน Supply Size ที่มีการจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะใชกลไกการตลาดเปนปจจัยขับเคลื่อน โดยหลายตัวจะเปนการแขงขัน และเปน
งานวิจยั ก็จะไดรับการจัดสรรเงินอีกสวนหนึ่ง หากการวางแผนสอดคลองกับความตองการของรัฐ ก็จะมีการ
สนับสนุน แตหากเปนในแงของการตลาด แนนอนผูเรียนจะตองจายคาใชจายเองมากขึ้น และตามที่ระบุไวใน
หมวด 8 เรื่องทรัพยากร และการลงทุนเพือ่ การศึกษา ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถที่จะหาเงินสนับสนุน
ไดจากทุกระดับ แตที่ผานมาไมเคยใชบังคับเลย ตรงนี้คงจะหวังพึ่งงบประมาณของรัฐเพียงอยางเดียวไมไดแลว
โดยเฉพาะระบบงบประมาณใหม จะมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร จะเปนการอุดหนุนทั้งทางตรงและทางออม
มีกองทุน ผูเรียนก็จะตองเสียคาใชจายมากขึ้น เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจําเปนจะตองผลิตบัณฑิตสาขาที่
ตองการ จําเปนจะตองใชทรัพยากร และจําเปนตองขอความรับผิดชอบจากนักศึกษามากขึ้น เพื่อที่จะเปดโอกาส
ใหสาธารณะไดมีโอกาสใชเงินสวนนี้สําหรับเรื่องที่สําคัญกวา ไมวาจะเปนเรื่องของผูขาดโอกาส การศึกษาใน
ภาพรวม และการสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น รัฐคงจะตองจํากัดการจัดสรรงบประมาณไวในระดับหนึ่ง โดย
ที่รัฐจะเพิ่มไดก็ตอเมื่อมีการพิสูจนไดวา อุดมศึกษาเปนที่พึ่งพาของสังคม และจะมีการลงทุนใหเปนครั้งคราว
โดยรายไดสวนหนึ่งจะตองมาจากงานวิจยั นวัตกรรมการใหบริการและรายได ความชวยเหลือ กรณี มธ. มีศิษย
เกาจํานวนมาก ควรที่จะบริหารจัดการใหศิษยเกาเหลานีเ้ ขามาชวยสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น โดยสัดสวนการรับผิดชอบคาใชจาย รัฐบาลจะจํากัดการจัดสรรไวที่ 50% และแนวโนมรัฐบาลจะใหน้ําหนัก
กลุมผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําแนนอนทีจ่ ะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
องคประกอบของทรัพยากรมนุษย ยิ่งดี ยิ่งเกง ยิ่งจําเปนจะมีทั้งจริยธรรมคุณธรรมที่ดี ความ
สามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการที่จะรับผิดชอบ มี Physical Health และ Mental Health ดี และมีการ
บริหารจัดการองคความรู สามารถที่จะนํามาสรางศักยภาพได ดังนั้น อุดมศึกษาคงตองพิจารณาทบทวนฐานะของ
ตัวเองในแงของการเสนอสิ่งตาง ๆ ใหกับประชาชน ภาระงานที่ตัวเองรับผิดชอบผูกกับสิ่งที่ใหแกสังคม ผูกกับ
ยุทธศาสตร และจากนัน้ พิจารณาวาตัวเองจะมุงเนนการศึกษาไปทางดานใด มีการวางแผนอยางไร บูรณาการการ
ทํางานอยางไร และมีเครือขายอยางไร หากอุดมศึกษาสามารถตอบไดวา ผลิตอะไร ก็จะมีโอกาสไดรับจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล ทั้งนี้ จะไดรับเงินสนับสนุนตอเมือ่ ผลลัพธสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ สนับสนุน
เรื่องของเศรษฐกิจระบบรวม เขาใจเปาหมาย ผลิตบัณฑิตที่สามารถใชคืน ใสทรัพยากรที่ถูกตองในกระบวนการ
ผลิต มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับกระบวนการจัดการที่สามารถบริหารความเสี่ยง ความสําเร็จ กระบวนการ
ผลิต การจัดการ Value for Money และตองมั่นใจวา ทรัพยากรบุคคลที่กําลังผลิตเปนทรัพยากรบุคคลที่ดี
ประธานกลาววา ในนาม มธ. ขอขอบพระคุณ นายสมนึก พิมลเสถียร รองผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณทีไ่ ดสละเวลามาบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทํางบประมาณรูปแบบใหม และยุทธศาสตรการพัฒนา

- 11 ประเทศและการพัฒนาคุณภาพของคน ตลอดจนการไปสูความสําเร็จของอุดมศึกษา หลายเรื่องจะเปนประโยชน
กับผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการนําไปเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไป
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1.2 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2550
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป
2550 ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2550 ณ มธ. ทาพระจันทร และศูนยรังสิต ในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 13.00 น. –
16.00 น. การอภิปรายเรื่อง “รัฐธรรมนูญใหมบนเสนทางการมีสวนรวมของประชาชน” โดย ศาสตราจารย
(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ นายชูชยั ศุภวงศ ดําเนินรายการโดย นายเดชอุดม
ไกรฤทธิ์ ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร และในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตร
พระสงฆ จํานวน 100 รูป เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุมดอกไมสักการะอนุสาวรีย ศาสตราจารย สัญญา
ธรรมศักดิ์ เวลา 09.30 น. การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร เวลา 10.00 น.
พิธีเจริญพระพุทธมนตเพื่อบําเพ็ญกุศล 100 ปชาตกาล ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย
ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ศูนยรังสิต และเวลา 14.00 น. พิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป
2550 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เวลา 15.00 น. การอภิปรายเรื่อง
“รัฐธรรมนูญใหม :รัฐธรรมนูญแหงคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง” โดย นายอุทัย พิมพใจชน
รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร นายเสรี สุวรรณภานนท และ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ณ
หอประชุมศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานดังกลาว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเชาวันที่ 5 เมษายน 2550 หนวยงานที่มีบุคลากรที่ศูนยรังสิต ขอไดมารวมกิจกรรมดังกลาวโดย
พรอมเพรียงกันดวย
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1.3 เรื่อง การปรับตารางการเรียนการสอนระหวางการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ฤดูรอน ครั้งที่ 24
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ประเทศไทยไดรับเกียรติจากสหพันธกีฬามหาวิทยาลัย
โลก (FISU : International University Sports Federation) ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดู
รอน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 (24th Summer University Sports Federation 2007) ระหวางวันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2550
ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจาหนาที่จากประเทศตาง ๆ ประมาณ 150 ประเทศ เขามารวมการแขงขันฯ นัน้
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฯ ครั้งนี้ตองการความรวมมือจากนิสิตนักศึกษา คณาจารย และ
บุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเขามามีสวนรวมดําเนินการในดานตาง ๆ ตั้งแตการบริหารจัดการแขงขัน
อาสาสมัคร การรวมแสดงในพิธีเปด – ปด การใหการตอนรับ เปนตน ในการนี้ คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา

- 12 มหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน จึงมีมติเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2549 ใหขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาใหหยุดการเรียนการสอนใน
ระหวางวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2550 ซึ่งเปนพิธีเปดการแขงขันและพิธีปด การแขงขันระหวางวันที่ 17 – 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตาม ในระหวางการแขงขันจําเปนจะตองขอเชิญนิสิตนักศึกษาเขารวมชมการแขงขัน
ตลอดจนรวมใหกําลังใจกับนักกีฬาจากประเทศตาง ๆ ดังนั้น สํานักงานบริหารการจัดการแขงขันฯ จึงขอความ
รวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดังนี้
1. พิจารณาประกาศหยุดการเรียนการสอนระหวางวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2550 และ 17 – 18
สิงหาคม 2550
2. ในกรณีที่เห็นควรใหนิสิตนักศึกษา มีโอกาสเขามีสวนรวมในการจัดการแขงขันกีฬาไดมาก
ขึ้น ขอใหพจิ ารณาประกาศใหระหวางวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2550 เปนวันหยุด
3. หากไมสามารถประกาศเปนวันหยุดได ขออนุญาตใหนิสิต นักศึกษา ทั้งที่เปนอาสาสมัคร
และนักกีฬาเขามาปฏิบัติหนาที่ได โดยไมถือเปนการขาดเรียน
ในสวนของ มธ. ไดมีการกําหนดวันหยุดการเรียนการสอนลวงหนาประมาณ 32 วัน ตั้งแตปที่
แลว เพราะมหาวิทยาลัยจะตองเคลียรหอพัก สนามกีฬา และอาคารตาง ๆ ทั้งหมด ซึ่งเปนพื้นทีจ่ ัดการแขงขัน
สวนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไดมกี ารขอความรวมมือใหหยุดการเรียนการสอนเปนระยะเวลา 4 วัน เทานั้น ซึ่งเปนวัน
พิธีเปดการแขงขัน และพิธีปด การแขงขัน
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1.4 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนผูบริหาร สืบแทน กรรมการฯ ชุดเดิม ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวน 9 ทาน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
4. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6. รองศาสตราจารย สมชาย
วิริยะยุทธกร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินดั ด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
8. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
9. ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 13 1.5 เรื่อง การลงโทษทางวินยั และการแกไขคะแนนของนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแจงใหที่ประชุมทราบวา ในรอบ 3 – 4 เดือนที่ผาน
มามีการลงโทษทางวินยั อาจารยที่แกไขคะแนนของนักศึกษาโดยไมมีอาํ นาจแกไข 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง เปนการ
ลงโทษทางวินยั อาจารยคณะนิติศาสตร ครั้งที่สอง เปนการลงโทษทางวินัยอาจารยคณะศิลปศาสตร โดยสภา
มหาวิทยาลัยไดมีมติลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนระยะเวลา 3 เดือน และใหนํามาแจงใหที่ประชุม ก.บ.ม. และ
อาจารยทุกคนรับทราบดวย ซึ่งฝายบริหารบุคคลจะไดแจงอาจารยเปนรายบุคคลตอไป โดยสภามหาวิทยาลัย
เห็นวา การแกไขคะแนนนักศึกษาโดยไมมอี ํานาจแกไขนัน้ เปนความผิดวินยั รายแรง แมวา กรณีที่มกี ารลงโทษ
ทางวินยั ไป 2 ครั้ง จะเปนการลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งไมใชเปนการลงโทษทางวินยั
รายแรงก็ตาม แตนับตั้งแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนไป หากมีอาจารยคนใดไดกระทําความผิดแกไขคะแนน
นักศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนไป มหาวิทยาลัยจะพิจารณาวา เปนการกระทําความผิดวินัยอยาง
รายแรง ซึ่งจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกเทานัน้ ทั้งนี้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาว จะสอดคลองกับ
ประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 คือ (1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
การลงโทษทางวินยั ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการสอบสวน
พิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (3) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
สั่งพัก หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (4) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการอุทธรณโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขัน้ เงินเดือน ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวของกับกรณีการลงโทษทางวินัยอาจารยของ มธ. มากที่สุด คือ ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่
1 ในขอ 4 ระบุวา ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก (1) แกไขผลการ
เรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ (2) มีหนาที่ออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ (3) แอบอาง
เอาผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานทางวิชาการของตน และในขอ 5 ผูใดลวงละเมิดทางเพศกับนิสิต
นักศึกษาหรือนักเรียน ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก และผูใดประพฤติชูสาวหรือกระทํา
อนาจารกับนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียน ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออก เวนแตในกรณีไม
รายแรง ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษต่ํากวาไลออกหรือปลดออกก็ได มาตรฐานเหลานี้ สภามหาวิทยาลัยไดกําชับ
ใหฝายบริหารบุคคลเวียนแจงใหอาจารยทกุ คนรับทราบวา จะเริ่มใชบงั คับตั้งแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนไป
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เนื่องจากขณะนี้มีอาจารยชาวตางประเทศบางคนมีพฤติกรรม
ลวงละเมิดทางเพศกับนักศึกษา ถึงแมวา ทางคณะจะมีการลงโทษโดยการเลิกจางแลวก็ตามแต เห็นวา ไมเพียงพอ
เพราะบุคคลเหลานี้บางคนไดไปสมัครเขาทํางานในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทยอีก และจะเปน
อันตรายตอเยาวชนของประเทศไทยได ดังนั้น ตองการใหมีการดําเนินการทําหนังสือแจงสํานักงานตรวจคนเขา
เมือง หรือกระทรวงการตางประเทศ เพื่อทีจ่ ะระงับการออกวีซาใหกับบุคคลเหลานี้ กรณีมหาวิทยาลัยในประเทศ
อังกฤษ จะมีการจัดทํา “บัญชีดํา” บุคคลเหลานี้ ซึ่งขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นนี้
ประธานกลาววา ประเด็นนีจ้ ะอยูนอกกรอบประกาศมาตรฐาน ก.พ.อ. ที่ใชบังคับกับขาราชการ

- 14 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตจะเปนขอเสนอที่นาจะเปนประโยชน ในแงของมหาวิทยาลัยที่สามารถจะ
ดําเนินการไดก็คือ ทําหนังสือแจงไปยังองคกรบริหารงานบุคคลกลางคือ ก.พ.อ. หรือ สกอ. เพื่อที่จะใหชวยดูแล
สวนนี้ แตหากจะใหทําหนังสือแจงไปที่กระทรวงการตางประเทศหรือสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อที่จะให
ระงับการออกวีซานั้น จะตองขึ้นอยูกับฐานความผิดของการกระทําของบุคคลนั้นดวย หากเปนความผิดคดีอาญา
คงไมมีปญหา แตหากเปนเรือ่ งของความสมยอม หรือไมมีผูใดตองการแจงความดําเนินคดี ก็จะไมมฐี านขอหาที่
จะไปกลาวหาบุคคลเหลานั้น และอาจจะกลายเปนการหมิ่นประมาทได ดังนัน้ กรณีที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศกับนักศึกษา จะไดแจงไปที่ สกอ. และอาจจะไปผลักดันที่ สกอ. วา อาจจะ
ตองทําฐานขอมูลกลางสําหรับอาจารยชาวตางประเทศทีป่ ฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยตาง ๆ และหากมหาวิทยาลัยใดตองการจางอาจารยชาวตางประเทศ ควรจะสอบถามไปที่ สกอ. กอน และควรจะเวียนแจงไปที่มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ดวย ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายไดรับแนวทางนีไ้ ปพิจารณาดําเนินการ กรณีที่มี
รายชื่ออาจารยชาวตางประเทศที่ประพฤติตวั ไมเหมาะสม ควรจะแจงไปที่ สกอ. ซึ่งเปนหนวยงานทีก่ ํากับดูแล
มหาวิทยาลัยดวย
คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเวียนแจงมาตรฐานการลงโทษทางวินยั
นี้ไปยังอาจารยทุกคนในมหาวิทยาลัย โดยที่คณะไมตองดําเนินการในสวนนี้ใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา หากเปนไปได ขอความกรุณาคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไดนําเรื่องนีไ้ ปแจงใหอาจารยรับทราบในที่ประชุมคณาจารยของคณะ/หนวยงานอีก
ทางหนึ่งดวย แตทางฝายบริหารบุคคลจะไดแจงใหอาจารยรับทราบโดยตรงเปนรายบุคคล
ประธานกลาววา จะมีปญหาในเชิงทีว่ า อาจารยบางคนไปตางประเทศ หรืออางวาไมเคย
รับทราบ เพราะไมไดใหอาจารยทุกคนเซ็นชื่อรับทราบไว ดังนั้น หากผูบ ริหารคณะ/หนวยงาน ไดนาํ เรื่องนี้ไป
เวียนแจงในหนวยงาน จะไดเปนบันทึกไวอีกทางหนึ่งดวย
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในประกาศฉบับที่ 1 ขอ 4 (2) ที่ระบุวา
มีหนาที่ออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบนั้น คําวา “โดยมิชอบ” จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑ
รายละเอียดเกีย่ วกับเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม หรือกําหนดใหเปนเรื่องของการตีความในภายหลัง เนือ่ งจากหลายวิชา
ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนวิชาที่ใชขอสอบแบบ Open book และบางวิชาไดมีการแจงขอสอบให
นักศึกษาทราบกอน เพื่อที่จะใหนักศึกษาเตรียมตัวสอบลวงหนา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีคําวา “มิชอบ” หมายถึง การทุจริต
หรือมีผลประโยชนเกีย่ วของ แตกรณีมาตรฐานของ ก.พ.อ. จะหมายถึง การแกผลการเรียนโดยไมมอี ํานาจที่จะ
กระทําได และโดยขอเท็จจริง กรณีการแกไขผลการเรียนหรือการเปดเผยขอสอบ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไดมีการอภิปรายดวยวา การใหคะแนนของอาจารย หากมีความผิดพลาดสามารถแกไขได แตคณะจะตองไปวาง
ระบบในการแกไขคะแนนใหชัดเจนอยางเปนทางการ ซึ่งฝายบริหารบุคคลกําลังประสานกับฝายวิชาการวา
ทายที่สุด อาจจะใหคณะกรรมการประจําคณะกําหนดหลักเกณฑออกมาวา แตละคณะจะมีระบบในการแกไข

- 15 คะแนนอยางไร กรณีที่มีการใหคะแนนผิดพลาดบางประการ
ประธานกลาววา กรณีที่มกี ารประกาศขอสอบลวงหนาวาเปน ขอสอบ Open book จะเปนการ
ประกาศโดยชอบ หรือบางคณะตกลงวา จะตองเปดเผยขอสอบ และคําเฉลยขอสอบหลังจากสอบเสร็จ ประเด็นนี้
จะเปนการเปดเผยโดยชอบเชนเดียวกัน ดังนั้น จะขึ้นอยูก บั วาไดมกี ารตกลงกันไวอยางไรในการสอบแตละวิชา
เพราะอํานาจในการตัดสินใจ/วินจิ ฉัยจะเปนอํานาจของแตละมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย ซึง่ จะมีการ
พิจารณาลงโทษทางวินยั อาจารยเปนกรณี ๆ ไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง การประชุมวิชาการประเพณี มธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล – กองทัพเรือ –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11
รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวย มธ. รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี มธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล –
กองทัพเรือ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11 ในหัวขอเรื่อง “ความมั่นคงแหงแผนดินบนสถานการณของ
การเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตามขอตกลงของ 4 หนวยงาน โดยการประชุมครั้งนี้
จะมีการเชิญนักวิชาการมาแสดงปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย และการเสนอบทความในลักษณะที่เปน Poster
Section ในเนือ้ หาที่ครอบคลุมถึงเรื่องความมั่นคงแหงแผนดินบนสถานการณของการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
ตาง ๆ โดย มธ. จะนําเสนอเรื่อง “รัฐธรรมนูญใหมกับความมั่นคงแหงแผนดิน” โดย ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะนําเสนอเรื่อง
“เศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยมหิดล จะนําเสนอเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” และกองทัพเรือ จะนําเสนอเรื่อง
“ความมั่นคงในทะเล” และในชวงบายจะมีการนําเสนอผลงานโดยผูทรงคุณวุฒิ โดย มธ. จะนําเสนอเรื่อง “ปญหา
ความขัดแยงชายแดนภาคใต” โดย รองศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน สถาอนันต จึงขอเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกทานเขารวมรับฟงการสัมมนาวิชาการดังกลาว และขอความกรุณาชวยประชาสัมพันธใหอาจารยในคณะ/
หนวยงาน รับทราบ โดยเฉพาะอาจารยที่มคี วามสนใจทีจ่ ะสงผลงานลงเปน Poster Section ในหัวขอดังกลาวดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง การแตงตั้งผูด ํารงตําแหนงรองศาสตราจารยของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติ
อนุมัติแตงตั้งใหอาจารยของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย เปนระยะเวลาประมาณ
1 เดือนแลวนัน้ ขณะนี้สํานักบัณฑิตอาสาสมัครยังไมไดรับแจงเรื่องดังกลาวอยางเปนทางการจากฝายบริหาร

- 16 บุคคล ดังนั้น ขอใหฝายบริหารบุคคลไดเรงรัดในการแจงเรื่องดังกลาวใหตนสังกัดทราบดวย เพื่อที่จะไดนําไป
ประกอบในการพิจารณาดําเนินการเรื่องตาง ๆ ตอไป
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา โดยปกติทางฝายบริหารบุคคลจะมีการแจง
ใหอาจารยเจาของเรื่องทราบโดยตรง แตทั้งนี้จะรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.8 เรื่อง กําหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษาใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ซึ่งจะมี
การประกาศหยุดการเรียนการสอนในชวงกลางภาคการศึกษาที่ 1 นัน้ จะมีผลกระทบกับเรื่องของกําหนดการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาใหม ไมวาจะเปนการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ การตรวจรางกาย การขึ้นทะเบียน
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และการรับเพือ่ นใหมของคณะ/มหาวิทยาลัย ขอใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ไดแจงกําหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาวใหคณะ/หนวยงานทราบลวงหนา เพื่อทีแ่ ตละหนวยงานจะไดเห็น
ภาพรวมกัน
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา เดิมฝายการนักศึกษาไดมีการปรึกษาหารือกับสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลวา จะนําเรื่องนี้มาแจงใหที่ประชุมรับทราบในการประชุมคราวหนา โดยสรุปของ
กําหนดการก็คอื เนื่องจากปนี้จะมีการเปดภาคการศึกษาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ซึ่งจะเปนการเปดภาค
การศึกษาเร็วกวาทุกปที่ผานมา ดังนั้น การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาใหมจะตองกําหนดใหเร็วขึ้นประมาณ
2 สัปดาห โดย สกอ. จะมีการประกาศผลผูมีสิทธิสอบสัมภาษณอยางเปนทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ซึ่ง
การกําหนดวันตรวจรางกาย การสอบสัมภาษณ และการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จะตองอยูใ นชวงวันที่ 16 – 27
พฤษภาคม 2550 สําหรับรายละเอียดกําหนดการอยางเปนทางการจะไดนํามาแจงใหทปี่ ระชุมรับทราบในการ
ประชุมครั้งตอไปอีกครั้งหนึง่ แตในเบื้องตนในเรื่องของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตามที่ไดมกี ารดําเนินการ
ในปที่แลว ซึ่งจัดที่สนามฟุตบอล มธ. ทาพระจันทร โดยมีการแนะนําผูบ ริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักตาง ๆ และในปนี้จะมีการจัดกิจกรรมดังกลาว
เชนเดียวกับปที่แลว โดยจากการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย รองคณบดี
ฝายการนักศึกษาของทุกคณะ เห็นวา ลักษณะของการจัดกิจกรรมในปที่แลวมีความเหมาะสมและไดประโยชน
กับนักศึกษา โดยจะกําหนดจัดเปนลักษณะงานปฐมนิเทศ การแนะนําผูบ ริหาร การนําเสนอสิ่งที่นักศึกษา
ธรรมศาสตรควรจะตองรู และปดทายดวยรายการแสง และเสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2550 และในปนี้งานปฐมนิเทศจะจัดเปนงานเดียวกับงานรับเพื่อนใหมของมหาวิทยา
ลัยที่จัดโดยองคการนักศึกษารวมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะตาง ๆ โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 จะจัด
กิจกรรมที่ทาพระจันทร และในชวงเย็นจะเปนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ สนามฟุตบอล เมื่อจบรายการแสง
และเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตรของ มธ. แลว จะรับนักศึกษาไปเขาพักที่ศูนยรังสิต และจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม
ที่ศูนยรังสิตตอไป

- 17 ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ขอแจงใหที่ประชุมทราบอยางไมเปน
ทางการก็คือ ตามประกาศของ สกอ. จะมีการประกาศผลผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
แตทั้งนี้คาดวา สกอ. จะประกาศผลกอนประมาณ 1 สัปดาห ซึ่งสํานักทะเบียนและประมวลผลจะไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตการประกาศอยางไมเปนทางการ โดยวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2550 จะมีการกรอกประวัติ
สวนตัวของนักศึกษาทาง Internet วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 การสอบสัมภาษณ วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2550
การตรวจรางกาย วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2550 การปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2550
การปฐมนิเทศของคณะ ซึ่งแตละคณะไดแจงกําหนดการไปที่สํานักทะเบียนและประมวลผลแลว และวันที่ 23
– 24 พฤษภาคม 2550 นักศึกษาขึ้นทะเบียน วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2550 จดทะเบียน และวันที่ 28 พฤษภาคม
2550 เปดภาคการศึกษา สําหรับกําหนดการรายละเอียดอยางเปนทางการ จะไดนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550
โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
14 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่
26 มีนาคม 2550 นั้น เนื่องจากไดพน กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวาง
ขาราชการที่เกิดขึ้นชวงที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2550)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการ
จัดสรรอัตรา/วงเงิน และการถัวจายวงเงินในการจางพนักงาน โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราวางขาราชการทุกกรณีคืนหนวยงานปละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑการจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

- 18 สําหรับในครั้งนี้ ฝายบริหารบุคคลไดตรวจสอบอัตราวางขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ที่วาง
ตั้งแต 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2550 (ชวงที่ 2) ซึ่งมีสายสนับสนุนวิชาการ 4 อัตรา จึงเห็นควรจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยคืนแกหนวยงานตาง ๆ ตามเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด จํานวน 4 อัตรา (กองการเจาหนาที่ 1
อัตรา กองแผนงาน 1 อัตรา กองบริการการศึกษา 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร 1อัตรา) เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 36,800
บาท/เดือน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 เรื่อง ประกาศมาตรฐาน ก.พ.อ. เกี่ยวกับวินัย จํานวน 4 เรื่อง
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ในเรื่องนี้ไดแจงใหที่ประชุมทราบแลวใน
ระเบียบวาระที่ 1.5

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สาย ก.
3.2.1 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ สาย ก.
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เสนอขอปรับวุฒิ นางศจี ศิริไกร ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 1153) ระดับ 5 ขั้น 12,320 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขา Management of Technology จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of
Technology) ประเทศไทย เพิ่มขึ้น เปนระดับ 5 ขั้น 12,600 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 18 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเปนวันที่
สําเร็จการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางศจี ศิริไกร ตําแหนงอาจารย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ

ข. กรณีขาราชการ สาย ข. ค.
3.2.2 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ
สาย ข. ค. จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอ
ขอเลื่อนระดับ นายสุทิน สายสงวน ตําแหนงนักวิจยั 5 (ขาราชการสาย ข.) (ตําแหนงเลขที่ 1474) ระดับ 5 ขั้น
14,860 บาท ซึ่งผานการประเมินแลวฯ ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 15,490 บาท ทั้งนี้

- 19 ตั้งแตวนั ที่ 20 กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีอนุมัติเลื่อนระดับ นายสุทิน สายสงวน สังกัดสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง สํานักหอสมุดขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค. จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยสํานักหอสมุดเสนอขอเลื่อนระดับ
นางเรณู นิลดี ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4 (ขาราชการสาย ค.) (ตําแหนงเลขที่ 219) ระดับ 4 ขั้น 17,490 บาท ซึ่ง
ผานการประเมินแลวฯ ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 5 ขั้น 18,670 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 19
กุมภาพันธ 2550 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางเรณู นิลดี สังกัดสํานักหอสมุด ใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้ อีกหนึง่ ระดับ ตามที่เสนอ

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
3.2.4 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะศิลปศาสตรเสนอขอเลื่อนคาจาง
นายธงชัย ดิษโส พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4462) ขั้น 14,660
บาท ซึ่งผานการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) แลว ให
ไดรับคาจางสูงขึ้นเปนขั้น 15,020 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2550 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนคาจาง นายธงชัย ดิษโส พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

ง. ลูกจางชั่วคราว
3.2.5 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตจิ างผูมีความรูความสามารถ
พิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เสนอขอจาง ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรระยะเวลาจาง 8 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 28

- 20 กุมภาพันธ 2550 และวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 อัตราคาจางเดือนละ 31,420 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย แพทยหญิง พัชรา วิสุตกุล อัตราคาจางขั้น 47,720 บาท มีกําหนด 12 เดือน
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
2. ผูชวยศาสตราจารย ปราณี นันทศรี อัตราคาจางขั้น 31,420 บาท มีกําหนด 12 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
3. อาจารย นายแพทย ธนู ชาตินานนท อัตราคาจางขั้น 31,420 บาท มีกําหนด 12 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
4. อาจารย แพทยหญิง สมบูรณ เกียรตินันทน อัตราคาจาง 40,110 บาท มีกําหนด 12 เดือน
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในคณะ
แพทยศาสตร จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะสหเวชศาสตรเสนอขอจางผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 – วันที่ 30
กันยายน 2550 เปนเวลา 4 เดือน 4 วัน อัตราคาจางเดือนละ 47,720 บาท
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิฑูรย ไวยนันท ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2550 – วันที่ 30 กันยายน
2550 เปนเวลา 1 เดือน 18 วัน อัตราคาจางเดือนละ 43,980 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา กรณีทจี่ ะจางผูเกษียณอายุราชการ หรือผูขยายอายุ
ราชการมาเปนอาจารย จะไมใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังนั้น กรณีการจาง ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท

- 21 เปนอาจารย และใหดาํ รงตําแหนงคณบดีคณะสหเวชศาสตรดวย จะเปนการผิดระเบียบหรือไม ซึ่งมีการจาง
2 ตําแหนง ในคณะเดียวกัน และเงินประจําตําแหนงคณบดีคณะสหเวชศาสตร ควรจะไดรับครึ่งหนึ่งหรือไม
อยางไร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปน
อาจารยในคณะสหเวชศาสตรนั้น จะเปนการจางเปนระยะเวลา 1 เดือน 18 วัน และประเด็นนี้ ฝายบริหารบุคคลได
ตรวจสอบแลว ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑบังคับไวโดยตรง สามารถที่จะดําเนินการได
ประธานกลาววา ขอใหฝายบริหารบุคคลไดตรวจสอบประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง เพราะเขาใจวา
ในระหวางทีน่ บั ระยะเวลาการจางที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตองถือเปนบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย
ในแงของการจายคาตอบแทนตําแหนงบริหาร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
คณะสหเวชศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง พิจารณารางประกาศหลักเกณฑการประเมินเลื่อนขั้นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ไดมีการพิจารณา
เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ เพื่อใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําปมา 2 ครั้งแลว และในการประชุมครั้งสุดทายไดมีขอสังเกต
บางประการ และขอใหฝายบริหารบุคคลรับไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึง่ ตามรางประกาศที่นําเสนอ
ไดมีการปรับปรุงแกไขบางประเด็นตามขอสังเกตของที่ประชุมแลว ทัง้ นี้ จะเปนการยกรางบนพืน้ ฐานที่สําคัญ
2 เรื่อง คือ (1) จะมีงานอะไรบางที่จะนํามาเทียบเคียงกับภาระงาน เชน งานสอน งานวิจัย งานวิชาการ (2) มีตาราง
การเปรียบเทียบภาระงานสอนกับงานอื่น ๆ เชน หากเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จะเทียบกับงานสอนไดเทาใด
สําหรับประเด็นที่มีการอภิปรายกันในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2550 นั้น ฝายบริหารบุคคลไดสรุปประเด็น
ขอเสนอของที่ประชุม และความเห็นของฝายบริหารบุคคลในแตละประเด็น ดังนี้
ลําดับที่
เรื่องเกี่ยวกับ
ขอพิจารณาที่เสนอ
ความเห็นของฝายบริหารบุคคล
1.
ความหมายของจํานวน หมายถึงวิชา 3 หนวยกิต
ตั้งใจใหหมายถึง วิชาที่มี 3 หนวยกิต อยู
หนวยกิต/วิชา
ใชหรือไม
แลว ไดปรับปรุงแกไขใหระบุชัดเจนแลว
2.
จํานวนงานสอนคิด
ควรกําหนดใหภาระงานสอน เห็นควรกําหนดให 1 วิชา เทากับ 48
เปนชั่วโมงตอ 1 วิชา 1 วิชา ใหเทากับ 45 ชั่วโมง ชั่วโมง เพื่อใหตรงตามขอบังคับ มธ. วา
ดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ซึ่งกําหนดให 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลา
การเรียนการสอน 16 สัปดาห

- 22 ลําดับที่
เรื่องเกี่ยวกับ
ขอพิจารณาที่เสนอ
ความเห็นของฝายบริหารบุคคล
3.
ภาระงานบริการสังคม จะตองมีภาระงานบริการ
เห็นควรกําหนดคาภาระงานบริการสังคม
ใน มธ. และนอก มธ. สังคมเพียงใด จึงจะเทียบเคียง ใน มธ. เปน 48 ชั่วโมง เทากับ 0.5 วิชา
ไดเทากับคากลางที่กําหนดไว และงานบริการสังคมนอก มธ. 48 ชั่วโมง
เทากับ 0.25 วิชา
4.
ภาระงานบริการสังคม ควรจะแยกออกเปนกรณี
เห็นควรใหคณะแพทยศาสตร พิจารณา
ในโรงพยาบาล (ภาระ พิเศษหรือไม (เพราะมี
กําหนดคาภาระงานบริการสังคมใน
งานของอาจารย
ลักษณะงานบริการสังคมที่มี โรงพยาบาล เพราะจะสามารถกําหนดได
คณะแพทยฯ)
ภาระงานมาก และอาจ
ตรงกับลักษณะเฉพาะของงานไดมากกวา
มากกวางานสอน)
5.
กรณีที่ปรึกษา
กําหนดคาภาระงานการเปนที่ เห็นวาคาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ กับการ
ปรึกษาปริญญาโทนอย
นักศึกษาปริญญาโท จํานวน 1 ราย เทากับ
เปนกรรมการสอบ
เกินไป และกําหนดคาภาระ 0.65 วิชา และคาภาระงานการเปน
วิทยานิพนธ
งานการเปนกรรมการสอบ กรรมการสอบวิทยานิพนธนกั ศึกษา
วิทยานิพนธปริญญา
ปริญญาโท จํานวน 1 ราย เทากับ 0.24 วิชา
โทมากเกินไป
นั้น เหมาะสมดีอยูแลว
6.
การเปนวิทยากร
จะเทียบเคียงภาระงานกับ
ภาระงานการเปนวิทยากรถือเปนภาระงาน
จํานวนวิชาไดอยางไร คิด
บริการสังคมภายนอก มธ.
เปนจํานวนครัง้ หรือชั่วโมง
7.
ตําแหนงประธานและ ไมใชตําแหนงบริหาร แต
งานบริหารตาง ๆ ใหหนวยงานนําไปคิด
เลขาธิการสภาอาจารย สามารถนํามานับเปนภาระ เทียบภาระงานไดเอง
งานได
8.
งานสอนภาคปฏิบัติ
จะคิดเทียบกับภาระงานสอน ระบุไวในรางประกาศขอ 12.1.2 เห็นควร
ไดแก การฝก
เทากับเทาใด
ใหแตละคณะไปกําหนดคาภาระงานใน
ปฏิบัติการใน
รายละเอียด
หองปฏิบัติการ งาน
สอน หรืองานนิเทศ
การฝกปฏิบัติการใน
คลินิก และฝก
ปฏิบัติการภาคสนาม

- 23 ลําดับที่
เรื่องเกี่ยวกับ
9.
งานบริการรักษาพยาบาล
งานออกหนวยแพทย หรือ
ชุมชน

10.

11.

12.

กรณีขนาดของโครงการวิจัย
และแหลงที่มาของทุนวิจยั ที่
แตกตางกัน
งานการเปนผูป ระเมินผลงาน
ทางวิชาการ

กรณีงานบริหาร

ขอพิจารณาที่เสนอ
จะคิดภาระงานเปนหลายครั้ง
หรือภาระงานทั้งป

จะมีผลอยางไรตอการคิดภาระ
งาน
กรณีการเปนผูประเมินผลงาน
ทางวิชาการใน มธ. กับ
มหาวิทยาลัยอืน่ จะนับเปน
ภาระงานหรือไม

ความเห็นของฝายบริหารบุคคล
อาจนับเปนรายชั่วโมง และ
กําหนดภาระงานเชนเดียวกับ
ภาระงานบริการสังคมใน มธ.
หรือเปนไปตามคาภาระงานที่
คณะแพทยพิจารณากําหนด
เห็นควรใหแตละคณะรับไป
พิจารณากําหนด

การเปนผูประเมินผลงานทาง
วิชาการระบุไวในรางประกาศฯ
ขอ 12.4.4 อาจคิดภาระงาน
เชนเดียวกับงานบริการวิชาการ/
สังคมภายใน และภายนอก มธ.
ควรจะระบุเทียบเคียงภาระงาน - อธิการบดี เทากับ 4 วิชาตอป
บริหารไวใหชดั เจนดวย
- รองอธิการบดี/คณบดี/
ผูอํานวยการสํานักหรือสถาบัน
เทากับ 3 วิชา/ป
- ผูชวยอธิการบดี/รองคณบดี รอง
ผูอํานวยการสํานักหรือสถาบัน/
ผูชวยคณบดี ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักหรือสถาบัน เทากับ 2 วิชา/
ป
- หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขา
วิชา/ผูอํานวยการโครงการหรือ
ศูนย หรือตําแหนงที่เทียบเทา
เทากับ 1 วิชา/ป
- รองหัวหนาภาค/ผูชวยหัวหนา
ภาค/เลขานุการภาค หรือสาขาวิชา
เทากับ 0.5 วิชา/ป

- 24 ลําดับที่

13.

เรื่องเกี่ยวกับ

ขอพิจารณาที่เสนอ

หลักเกณฑกลางที่ แตละคณะจะสามารถนําไป
นําเสนอ
ปรับใหสอดคลองกับเกณฑ
ของคณะไดมากนอยเพียงใด

ความเห็นของฝายบริหารบุคคล
- ประธานกรรมการ/หัวหนาคณะทํางาน หรือ
ตําแหนงทีเ่ ทียบเทา เทากับ 0.25 วิชา/ป
- ประธานสภาอาจารย/เลขาธิการสภาอาจารย
เทากับ 2 วิชา/ป
- ตําแหนงบริหารอื่น ๆ (ถามี) ใหคณะพิจารณา
กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม
ดังที่ระบุไวในรางประกาศฯ ขอ 11 หนวยงาน
ตองใชเกณฑการเทียบคาภาระงานดังระบุใน
ภาคผนวก หมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ เปน
เกณฑขั้นต่ํา และหนวยงานควรประกาศ
กําหนดเกณฑภาระงานทีห่ นวยงานพิจารณา
เห็นวา เหมาะสมขึ้น และนําเสนอเกณฑ
ดังกลาวตอ ก.บ.ม. ทราบตอไป

ประเด็นทีน่ ําเสนอจะเปนหลักเกณฑพื้นฐานที่ที่ประชุมพยายามจะใหมหาวิทยาลัยมีความเปน
เอกภาพในบางเรื่อง หรือมีมาตรฐานขั้นต่ํา โดยภาระงานทั้งหลายที่จะนํามานับคะแนนนั้น แตละคณะ/หนวยงาน
อาจจะไปกําหนดภาระงานเพิ่มเติมไดเองวา ภาระงานใดสามารถเทียบเคียงได และหากตองการจะเทียบเคียงภาระ
งาน ขอใหเทียบเคียงภาระงานตามตารางแสดงการเปรียบเทียบคากลางที่แนบทายประกาศฉบับนี้ เชน หากเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาโท จะเทียบเคียงเทากับ 0.65 วิชา หรือเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอก จะ
เทียบเคียงเทากับ 0.93 เปนตน แตหากมีภาระงานที่สูงกวาภาระงานขัน้ ต่ําที่กําหนดไว แตละคณะคงจะสามารถไป
พิจารณากําหนดไดเอง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในประเด็นเรื่องจํานวนชัว่ โมงที่สอนจริง
ไดเคยเสนอวา หากเปนวิชา 3 หนวยกิต ตองการใหเทียบเทากับจํานวนชั่วโมงสอนจริงตามเกณฑของ สกอ. คือ
45 ชั่วโมง เนือ่ งจากปจจุบนั มหาวิทยาลัยมีการปดการเรียนการสอน 1 สัปดาห เพื่อทีจ่ ะใหมกี ารสอบกลางภาค
ดังนั้น หากกําหนดจํานวนชัว่ โมงสอนจริง 48 ชั่วโมง อาจารยผูสอนก็จะไปเพิ่มจํานวนชั่วโมงการสอนใหครบ
48 ชั่วโมง ทําใหนกั ศึกษาไมมีเวลาที่จะมารวมกิจกรรมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะ
ตองการใหมกี ารปดการเรียนการสอน 1 สัปดาห สําหรับการสอบกลางภาคเชนเดียวกัน ซึ่งหากดําเนินการเชนนี้

- 25 ได จะทําใหการจัดการเรียนการสอนสะดวกและเปนระเบียบ รวมทั้งนักศึกษาก็จะสามารถรวมกิจกรรมอื่น ๆ ได
และจากการทีไ่ ดใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมี
การกําหนดจํานวนชัว่ โมงสอนจริงไว 16 สัปดาห แตใหมีการสอบกลางภาค 1 สัปดาห ดังนัน้ การเรียนการสอน
จริงจะเทากับ 15 สัปดาห กรณีมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะมีการกําหนดจํานวนชั่วโมง
สอนจริงไว 15 สัปดาห เชนเดียวกัน
ในขอ 18 ทีร่ ะบุวา เมื่อประกาศฉบับนี้มผี ลใชบังคับแลว ใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดมีการใช
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สายวิชาการอยูแลว
สามารถดําเนินการประเมินตอไปได จนกวาจะถึงรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งตอไป จึงให
ใชหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศนี้ ซึง่ หมายความวา ทุกหนวยงานจะตองใชบังคับตามหลักเกณฑนี้ ทั้งนี้ ใน
การประชุมครั้งที่แลว เขาใจวา ไดเคยมีการอภิปรายกันวา หากคณะมีหลักเกณฑของตัวเอง และความเขมขนไม
นอยกวาเกณฑนี้ ใหนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา และสามารถที่จะใชหลักเกณฑของคณะได แตการ
เทียบเคียงผลงานนั้น ขอใหเทียบเคียงโดยใชสูตรที่ใกลเคียงกับของมหาวิทยาลัย ตามที่แนบทายประกาศฯ
เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได เชน กรณีหลักเกณฑของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จะมีการกําหนด
ภาระงานขัน้ ต่าํ ไว ไมใชใหสอนเพียง 4 วิชา แตจะตองมีบทความทางวิชาการ 1 บทความดวย และกรณีที่มีการ
กําหนดวา จะตองมีงานสอนไมนอยกวา 1 วิชา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีไดมีการกําหนดไววา จะตองมี
งานสอนไมนอ ยกวา 2 วิชา ซึ่งประเด็นนีจ้ ะขึ้นอยูก ับเงื่อนไขความจําเปนของแตละคณะที่ไมเหมือนกัน
โดยเฉพาะคณะฯ ตองการทีจ่ ะสงเสริมในเรื่องของผลงานทางวิชาการของอาจารย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา ในประเด็นเรือ่ งของการกําหนดภาระ
งานขั้นต่ํานั้น ไดมีการระบุไวในขอ 11 โดยมหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานขั้นต่ําไวจํานวน 4 วิชา/ป สวนคณะจะ
กําหนดภาระงานสอน 4 วิชา/ป บวกกับบทความทางวิชาการ 1 บทความ หรือผลงานอื่นเพิ่มเติมได สวนประเด็น
เรื่องงานสอน 1 วิชา 3 หนวยกิต เทียบเทา 45 ชั่วโมง หากที่ประชุมเห็นชอบจะไดไปปรับปรุงแกไขตามที่เสนอ
ตอไป
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา สกอ. ไดมีการกําหนดไวชัดเจนวา จํานวนชั่วโมงสอนจริง
เทากับ 45 ชั่วโมง ดังนั้น ขอใหปรับปรุงแกไขขอ 10.1 ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ สกอ.
2. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา ในประเด็นเรื่องการกําหนดจํานวนชัว่ โมงสอนจริง เทากับ
45 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ไดมีการอภิปรายกันในการประชุมครั้งที่แลว ทั้งนี้ จะขึน้ อยูกับการทําความเขาใจ
เพราะโดยขอเท็จจริงจะเปนการกําหนดจํานวนชัว่ โมงสอนไว 48 ชัว่ โมง เพียงแตในทางปฏิบัติไดมีการหัก
ออกไป 1 สัปดาห สําหรับการสอบเทานั้น แตประเด็นก็คือ หากอาจารยสอนไมครบ 4 วิชา/ป มหาวิทยาลัยมี
นโยบายในการดําเนินการเรื่องนี้อยางไร

- 26 รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา ตามประกาศฉบับนี้ไมไดระบุเรื่องการ
ลงโทษทางวินยั ไว หากมองในเชิงการบริหารตองการใหคณบดีแตละคณะ/หนวยงาน ไดกํากับดูแลอาจารยใน
คณะ/หนวยงานดวยวา ไดมกี ารดําเนินการตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวหรือไม ซึ่งประเด็นนี้เห็นวา
คอย ๆ ปรับใชบังคับไป เพือ่ ที่จะใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใชเกณฑที่คลาย ๆ กัน และหากอาจารยไม
ดําเนินการตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดไวในเบื้องตน ขอใหเปนดุลยพินิจในการใชมาตรการของแตละคณะ/
หนวยงานกอน เชน คณะนิติศาสตรกําหนดหลักเกณฑไววา หากไมดาํ เนินการตามมาตรฐานขั้นต่าํ ของคณะฯ จะ
ไมพิจารณาปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป เปนตน ดังนั้น ขอใหแตละคณะ/หนวยงาน ไดมีการกําหนดมาตรการ
ของตัวเองในเบื้องตนกอน และมาตรการตาง ๆ เหลานี้ หากไดมีการปรึกษาหารือกันในคณะ/หนวยงาน นาจะ
สามารถใชบังคับได
ประธานกลาววา ในขอ 10 ระบุวา หากมีภาระงานไมเปนไปตามภาระงานขั้นต่ํา จะไมไดรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ซึง่ ประเด็นนี้ หากคณะมีการกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําไวชัดเจนอยู
แลววา ภาระงานของอาจารยทุกคนไมวาจะเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเปนอยางไร คงจะสามารถ
ใชบังคับได โดยจะเปนดุลยพินิจของแตละคณะ/หนวยงาน ในการพิจารณาเรื่องนี้
3. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในขอ 10.2 ที่ระบุวา ในจํานวนภาระงานสอน
ตามขอ 10.1 ตองมีงานสอนไมนอยกวา 1 วิชา (ยกเวนกรณีดํารงตําแหนงผูบริหารระดับอธิการบดี คณบดี หรือ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือตําแหนงที่มีฐานะเทียบเทา) กรณีขอยกเวน หมายความวาอยางไร ควรที่จะระบุ
ใหชัดเจน
ประธานกลาววา กรณีขอยกเวนในทางกฎหมาย หมายความวา ไมตอ งมีงานสอนเลยก็ได หาก
ดํารงตําแหนงผูบริหารดังกลาว
4. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา กรณีการกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน
เชน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปริญญาโท ได 0.65 ไมแนใจวา รวมภาคพิเศษดวยหรือไม เพราะกรณีที่คณะฯ จะ
ไมมีปญหาเรื่องภาระงานของอาจารยที่เปนขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย แตจะมีปญหาการตีความเรื่องของ
ภาระงานภาคพิเศษกับภาคปกติ เนื่องจากกรณีภาคพิเศษจะมีเฉพาะบางสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน ทําใหมี
ภาระงานมากกวาภาคปกติ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีความหลากหลายของคณะจะมีมาก
พอสมควร ขอเสนอวาใหใชหลักเกณฑนเี้ ฉพาะภาคปกติ สวนภาคพิเศษขอใหแตละคณะไปพิจารณากําหนด
หลักเกณฑกนั เอง
ประธานกลาววา ประเด็นก็คือ กรณีทวี่ ทิ ยานิพนธของโครงการภาคพิเศษไดรับการตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการ จะนับอยูใน SAR หรือ KPI ของมหาวิทยาลัยดวยหรือไม หากนํามานับเปน KPI ของ
มหาวิทยาลัยดวย ควรที่จะตองใหนํามาเทียบเคียงงานสอนได แตทั้งนี้ ฝายบริหารบุคคลคงไมติดใจประเด็นนี้ จะ
ใหนํามานับหรือไมใหนํามานับก็ได ขอใหเปนขอตกลงรวมกันในที่ประชุม ก.บ.ม.

- 27 5. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา ในการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา ควรจะ
ตัดเรื่องของโครงการพิเศษ หรือโครงการปกติออกไป เพื่อที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการมีความ
ตั้งใจในการทํางาน ดังนั้น ควรที่จะพิจารณาจากภาระงานที่ปฏิบัติจริงเปนหลัก
6. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เรื่องใดที่เปนภาระงานของอาจารย ควรที่จะนํามานับเปนภาระ
งานทั้งหมด เพียงแตไมควรไปสับสนกับประเด็นทีว่ า บางหนวยงานอาจจะยังไมไดจัดสรรภาระงาน หรือ
คาตอบแทนที่เปนธรรม ซึ่งหากคณะมีการจัดสรรภาระงานที่ดี ไมวาจะเปนงานปกติ หรืองานพิเศษ หรืองาน
บริการสังคม และมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม ก็จะสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไปได ดังนัน้ ในแงของการนับ
ภาระงาน หากเรื่องใดเปนงานของมหาวิทยาลัยหรือของอาจารย ควรจะนํามานับเปนภาระงานทั้งหมด
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา กรณีคณะวิศวกรรมศาสตรจะนับภาระงานโครงการ
พิเศษเปนครึ่งหนึ่งของภาระงานโครงการปกติ มิเชนนัน้ หากกําหนดภาระงานเทากัน อาจารยจะมุงไปสอนเฉพาะ
โครงการพิเศษ ซึ่งจะมีคาตอบแทนสูงกวาโครงการปกติ
ประธานกลาววา หากที่ประชุมสวนใหญเห็นวา ควรจะนับเปนภาระงานเหมือนกัน ไมวาจะ
เปนโครงการพิเศษหรือโครงการปกติ และหากคณะวิศวกรรมศาสตรหรือคณะตาง ๆ ตองการใชเกณฑเดิม หรือ
เกณฑที่แตกตางออกไป สามารถที่จะไปพิจารณาออกประกาศเปนการเฉพาะไดวา จะนับภาระงานแยกกัน
ระหวางโครงการพิเศษกับโครงการปกติ
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีคณะเศรษฐศาสตรจะมีการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา
ของคณะฯ ไวชัดเจน ทั้งนี้ กรณีโครงการพิเศษจะไมนํามานับรวมเปนภาระงานขั้นต่ํา ในการพิจารณาความดี
ความชอบของคณะฯ แตประเด็นก็คือ ในขอ 11 ที่ระบุวา ใหหนวยงานประกาศกําหนดเกณฑภาระงานที่เห็นวา
เหมาะสมของแตละหนวยงานขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ หากในอนาคตคณะเห็นวา เกณฑคาภาระงานเริ่มเปลี่ยนแปลง
คณะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑคาภาระงานตรงนี้ไดหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีการกําหนดภาระงานจะมี 2 สวน
สวนที่หนึ่งก็คอื ภาระงานอะไรบางที่จะใหอาจารยทํา เชน งานสอน งานวิจยั หรืองานตาง ๆ ซึ่งสวนนี้ แตละคณะ
สามารถที่จะไปพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาระงานไดภายใตขอ 11 คือ อยางนอยจะตองมีงานสอน 1 วิชา
สวนที่สองคือ ภาระงานทีจ่ ะนํามาเทียบเคียงงานสอนนั้น ขอใหเทียบเคียงตามคากลางของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ไมวาจะเปนงานสอนพิเศษหรืองานสอนปกติ เห็นวา ควรจะกําหนดใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ยกเวนที่ประชุม ก.บ.ม. จะมีมติวา งานสอนปกติเทากับ 0.65 และงานสอนพิเศษเทากับ
ครึ่งหนึ่งของงานสอนปกติ ทั้งนี้ ไมตองการใหมีการกําหนดเกณฑทหี่ ลากหลายในแตละคณะ/หนวยงาน ฉะนัน้
จะเปนไปไดหรือไมที่คณะวิศวกรรมศาสตรจะปรับหลักเกณฑใหใกลเคียงกับหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และ
ใชวิธีการอื่น เชน มีหลายคณะใชวิธีการทีว่ า หากผูใดตองการสอนโครงการพิเศษ จะตองสอนภาคปกติตามภาระ
งานขั้นต่ําเทาใด เปนตน
ประธานกลาววา หากนับคะแนนเทากันสําหรับที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาโท ถือวาเปน

- 28 การปฏิบัติเหมือนกันหมด ทัง้ อาจารยที่เปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนโครงการปกติ หรือ
โครงการพิเศษ
9. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา กรณีคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร จะมีการ
จัดการเรียนไมเหมือนกับคณะอื่น ๆ โดย 1 วิชา จะมีการเปดสอนปละ 4 รอบ ตรงนี้จะถือวา แตละรอบเปน 1 วิชา
หรือสอน 4 รอบ เปน 1 วิชา แตการกําหนดจํานวนชัว่ โมงสอนจริง เห็นดวยวา มีความเหมาะสมกวาการที่จะใช
วิธีการเทียบเคียง
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา หากเปนเรื่องเฉพาะพิเศษของแตละ
คณะ ขอใหคณะไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑแยกตางหากออกไปได เพราะหลักเกณฑทนี่ ําเสนอจะเปน
หลักเกณฑมาตรฐานทั่วไป
10. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ประเด็นทีว่ าใหคณะกําหนดภาระงานขั้นต่ําของคณะเอง
ไดนั้น เชน คณะแพทยศาสตรหรือคณะทันตแพทยศาสตร อาจารยจะมีภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
คอนขางมาก ดังนั้น หากอาจารยเห็นวา การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาโท – เอก เทียบเคียงงานสอนได
เทากับ 0.65 หรือ 0.69 จะทําใหมีผลกระทบกับการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทันที เพราะมีการกําหนด
ไววา จะตองมีงานสอนอยางนอย 1 วิชา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา คณะจะตองกําหนดวา จะเทียบเคียง
ภาระงานแตละงานเทาใด เชน คณะอาจจะกําหนดวา การเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะตองมีคะแนนไมเกินเทาใด
เปนตน
11. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา กรณีการบริการสังคมที่ระบุวา 48 ชั่วโมง เทากับ 0.50 นั้น
โดยปกติการบริการสังคมของคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร จะเกิน 48 ชั่วโมง/ปอยูแลว
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา ในขอ 4 ไดระบุไวชัดเจนวา ใหคณะ
ไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑการประเมินคาภาระงานตาง ๆ เพิ่มเติมได เชน การบริการสังคมพิเศษ เปนตน
12. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ในขอ 12.4.4 งานการเปนผูประเมินผลงานทางวิชาการ
จะใหคณะไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมดวยใชหรือไม เพราะไมไดมีการระบุไวในตารางเทียบเคียงที่
นําเสนอ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา ประเด็นใดที่ไมไดมีการระบุไวใน
ตารางเทียบเคียง ขอใหแตละคณะไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑการประเมินคาภาระงานเอง
13. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในขอ 12.3.2 งานการเปนอาจารยที่ปรึกษา
ของนักศึกษาเปนรายบุคคล งานเปนที่ปรึกษา หรือกรรมการควบคุม หรือเปนกรรมการการสอบวิทยานิพนธ/สาร
นิพนธ/ภาคนิพนธ/โครงงาน และในขอ 12.3.5 งานการเปนกรรมการสอบงานวิจยั เฉพาะกรณี ไมแนใจวา กรณี
กรรมการสอบงานภาคพิเศษ/โครงการจะเปนภาระงานเดียวกับการเปนกรรมการสอบงานวิจยั เฉพาะกรณีหรือไม
หากเปนคนละภาระงานกัน ควรจะนําขอความ “งานวิจัยเฉพาะกรณี” (ขอ 12.3.5) ไประบุเพิ่มเติมในขอ 12.3.2

- 29 รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา ขอรับไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามที่เสนอ
14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา กรณีคณะพยาบาลศาสตรจะมีการเรียนการสอนเปน
ลักษณะพิเศษเชนเดียวกับคณะแพทยศาสตร
ประธานกลาววา กรณีคณะที่มีลักษณะการเรียนการสอนพิเศษ ขอใหไปพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการเทียบเคียงภาระงานเปนกรณีพิเศษได
15. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในขอ 12.4 งานบริการทางวิชาการ/บริการสังคม กรณี
คณะพยาบาลศาสตรมีอาจารยที่ไปใหบริการวิชาการ/บริการสังคมในโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ เชนเดียวกัน
ประธานกลาววา กรณีงานบริการสังคมของคณะพยาบาลศาสตร หรือคณะตาง ๆ ที่มี
ลักษณะพิเศษ ก็เชนเดียวกัน ขอใหกําหนดหลักเกณฑการเทียบเคียงภาระงานเปนกรณีพิเศษได
16. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา ขอสนับสนุนการกําหนดหลักเกณฑกลางของ
มหาวิทยาลัย แตกรณีคณะสาธารณสุขศาสตรจะมีการคิดภาระงานไมเหมือนกับกรณีที่นําเสนอ ดังนั้น คณะฯ
ขอรับไปศึกษาในรายละเอียดเกีย่ วกับการเปรียบเทียบภาระงาน กอนทีจ่ ะใชบังคับไดหรือไม เพราะจากการ
ปรึกษาหารือในคณะฯ ครั้งลาสุด ไดมีการเสนอใหคิดภาระงานเปนชัว่ โมง/สัปดาห เนื่องจากเปนฐานที่คณะฯ ใช
ในการคิดภาระงานของอาจารย คือ 35 ชั่วโมง/สัปดาห โดยเกณฑภาระงานขั้นต่ํา จะแบงออกเปนงานสอน
งานวิจยั และงานบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา เขาใจวา ทุกคณะจะมีวิธีการคิดภาระ
งานไมเหมือนกัน แตมหาวิทยาลัยขอใหทกุ คณะคิดภาระงานใหเหมือนกัน โดยแตละคณะจะคิดภาระงานเปน
สัปดาหหรือภาคการศึกษาก็ได แตขอใหคดิ เทียบเคียงจากพื้นฐานที่ สกอ. กําหนดไว คือ 4 วิชา/ป และ 1 วิชา
เทากับ 45 ชั่วโมง
ประธานกลาววา ประเด็นที่นําเสนอจะเปนหลักเกณฑกลาง และหากคณะใดไมสามารถ
ดําเนินการตามหลักเกณฑทนี่ ําเสนอได ขอใหออกประกาศยกเวนเปนกรณีพเิ ศษเปนรายคณะไดอยูแลว เพียงแต
กรณีคณะสาธารณสุขศาสตร ฐานการคิดเดิมไมไดคดิ เปนสัดสวนของวิชา แตจะใชฐานเปนหนวยชั่วโมงเทานั้น
ซึ่งเห็นวา หากเกณฑไปดวยกันได การที่จะแปลงจากฐานการคิดที่เปนหนวยชัว่ โมง เปนสัดสวนตอวิชา สามารถ
ที่จะดําเนินการได เพราะ 0.5 หรือ 0.1 ของวิชา โดยขอเท็จจริงก็คือ ชัว่ โมงโดยตัวเองอยูแลว หากนํา 45 ชั่วโมง
ไปคูณ จะไดผลลัพธออกมาวาเปนกี่ชั่วโมง
17. รองอธิการบดีฝายการคลังกลาววา ในตารางเทียบเคียงงานสอนกับงานอื่น ๆ กรณีภาระงาน
บริหารตําแหนงรองอธิการบดี/คณบดี/ผูอาํ นวยการสํานักหรือสถาบัน จะเทียบเคียงไดเทากับ 3 วิชา ซึ่งไมแนใจ
วา จะเปนการขัดแยงกับขอ 10.2 ที่ระบุวา ตองมีงานสอนไมนอยกวา 1 วิชา ยกเวนกรณีดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดับอธิการบดี คณบดี หรือผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือไม
ประธานกลาววา ประเด็นดังกลาวไมไดขัดแยงกันคือ ภาระงานบริหารเทียบเคียงไดเทากับ
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18. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากเปนเชนนัน้ การเปรียบเทียบคากลาง จะเปนการนํา
ภาระงานทุกประเภทมาคูณดวย 45 ชัว่ โมง แลวหารดวย 48 ชั่วโมง และในขอ 11 ใหคณะตาง ๆ แจงไปที่
มหาวิทยาลัยวา จะใชเกณฑอะไรภายในเมือ่ ใด
ประธานกลาววา ขอใหแตละคณะแจงหลักเกณฑการกําหนดคาภาระงานที่ตางจาก
หลักเกณฑกลางของมหาวิทยาลัยไปที่ฝายบริหารบุคคลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550
19. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา ในตารางแสดงการเปรียบเทียบคากลาง กรณีการเปน
กรรมการในสาขาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ จํานวน 48 ชั่วโมง ใหนับจากจํานวนชัว่ โมงทํางาน โดยผูที่ไป
ประชุมกรรมการดังกลาว จะตองรายงานขึ้นมาวา มีการประชุมกี่ชั่วโมง
ประธานกลาววา ประเด็นนี้จะหมายความถึง การทํางานอยางอื่นตามที่ไดรบั มอบหมายดวย
ซึ่งแตละคนจะตองเขียนภาระงานของตัวเองวา ไดรับมอบหมายใหไปทํางานอะไร เชน การตรวจสอบประเมิน
สถาบันการศึกษาของวิชาชีพนี้ใชเวลากีว่ นั ทั้งนี้ คงจะไมใชเปนการนับจํานวนชั่วโมงสําหรับการประชุม แตจะ
เปนการนับชัว่ โมงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในสาขาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา โดยปกติการรายงานผลการปฏิบัติงาน
จะใชระบบความเชื่อมั่นในการรายงานผลการปฏิบัติงานของตัวเองเปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจจะนับเปนจํานวนครั้ง
หรือจํานวนชัว่ โมงก็ได
20. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ในขอ 12.1 งานสอน และในขอ 12.4.2
งานสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ จะนับภาระงานเหมือนกันหรือไม หากไมไดเปนการไปบรรยายเปนครั้ง
คราว แตเปนการบรรยายทั้งรายวิชา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา ประเด็นที่ระบุไวในขอ 14.4.2
เพื่อที่จะบงบอกวา การไปบรรยายนอกมหาวิทยาลัย ใหถอื วานับภาระงานไดดว ย สวนคณะจะถือวา นับเปนภาระ
งานหรือไมนนั้ จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะ
ประธานกลาววา ในขอ 12.4.2 ขอใหระบุใหชดั เจนวา งานสอนในสถาบันการศึกษาอื่นของ
รัฐ
21. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา หากเปนเชนนั้น หมายความวา กรณีที่เปน
งานสอนในสถาบันการศึกษาเอกชน จะไมนับเปนภาระงาน
22. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในแงทวี่ า การเปลี่ยนจากระบบการ
เรียนการสอน 48 ชั่วโมง เปน 45 ชั่วโมง จะมีการนํามาปรับใชจริงใน มธ. หรือไม เมื่อใด
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา เขาใจวา ปจจุบันจะมีการจัดการเรียนการสอนเปน 45
ชั่วโมงอยูแลว เพราะจะตองเวนไว 1 สัปดาห เพื่อที่จะใหนักศึกษาสอบไล การสอบกลางภาคไมถือวา เปนการ
หยุดการเรียนการสอน ดังนัน้ อาจารยจะตองใชชั่วโมงเรียนในการสอบกลางภาค และในบางวิชาจะไมมกี ารสอบ
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การสอน จะใชตั้งแตสัปดาหที่ 1 – 15 ซึ่งหากเปนวิชา 3 หนวยกิตก็คือ 15 × 3 = 45 ชั่วโมง แตทั้งนี้ ในตารางเรียน
เขาใจวา จะมีการกําหนดไวสัปดาหที่ 1 – 16 แตในทางปฏิบัติสัปดาหที่ 16 คือ การสอบไล
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา โดยหลักการจะตองระบุไว 48 ชั่วโมง/
1 วิชา
23. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา หากสมมติระบุไว 48 ชั่วโมง อาจารย
ผูสอนก็จะกําหนดเนื้อหาวิชา 48 ชั่วโมงเต็ม ถึงแมจะมีการสอบกลางภาคก็ตาม แตตามเกณฑของ สกอ. ระบุวา
ใหมีการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง ดังนัน้ ควรที่จะระบุไว 45 ชั่วโมง
24. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา ประเด็นที่เขาใจวา จะเกี่ยวพันกับเรื่อง
ระเบียบการเงินดวย เพราะกรณีการเบิกจายเงินคาตอบแทน จะระบุไววา วิชาละไมเกิน 48 ชั่วโมง และกรณีที่ระบุ
ไว 16 สัปดาห เปนการเรียนการสอน 16 สัปดาห ไมใชเปนการเรียนการสอน 15 สัปดาห และสัปดาหที่ 16 เปน
การสอบไล
25. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา ตามหลักเกณฑของ มธ. จะตองเปน
16 สัปดาห หรือ 48 ชั่วโมง และกรณี มธ. จะไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น คือ จะตองมีการเรียนการสอนครบ
16 สัปดาหกอน จึงมีการสอบไล โดยจะใชชวงเวลาปดภาคการศึกษาในการสอบไล แตกรณีการสอบกลางภาค
ในระยะหลัง จะมีการสอบกลางภาคจํานวนมาก และสํานักทะเบียนและประมวลผลพยายามที่จะกําหนดวา
ในชวงสัปดาหใดทีจ่ ะเปนชวงการสอบกลางภาค ซึ่งจะเปนทางเลือกใหแตละวิชาวา หากมีการสอบกลางภาค
ขอใหสอบในชวงสัปดาหนนั้ หากไมมีการสอบกลางภาค ขอใหเปดการเรียนการสอนตามปกติ หรืออาจจะหยุด
การเรียนการสอนก็ได ฉะนัน้ การกําหนดไว 48 ชั่วโมง นาจะมีความเหมาะสมแลว แตกรณีที่ สกอ. กําหนดไว
45 ชั่วโมงนั้น เขาใจวา จะเปนการกําหนดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนใหม ๆ ที่ใชชวง
สัปดาหสุดทายในการสอบไล
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงตามเกณฑของ สกอ. ไมไดระบุไววา 45 ชั่วโมง แตระบุไว
วา ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ตามเกณฑของ สกอ. กําหนดไววา ใหมีการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 สัปดาห ซึ่งโดยหลักการ สกอ. คงเห็นวา นาจะมีการเวนไว 1 สัปดาห เพื่อที่จะใหนักศึกษาเตรียม
ตัวสอบหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได โดยไมจําเปนจะตองมีการเรียนการสอนครบ 16 สัปดาห
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงไมไดตดิ ขัดเงื่อนไขของ สกอ. แตจะขึ้นอยูกับการกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
26. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา โดยขอเท็จจริงเห็นเจตนาดีของมหาวิทยาลัยทีพ่ ยายามกําหนด
เกณฑกลางออกมา และเชื่อวาแตละคณะมีเกณฑภาระงานขั้นต่ําของตัวเองอยูแ ลว และมีฐานคิดทีแ่ ตกตางกัน
และในประเด็นขอเสนอของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะทําใหฐานคิดของแตละคณะอยูในมาตรฐานเดียวกัน และ
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พิจารณาแลว 2 – 3 ครั้ง ซึ่งตามหลักเกณฑที่นําเสนอครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพียงแตตรงนี้ไมได
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่จะทําใหเห็นภาระงานหรือภารกิจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทาใด และคงจะ
ยังมีประเด็นปญหาการวิพากษวิจารณเรื่องของอาจารยบางคนที่ไปรับภาระงานภายนอกมากกวาในมหาวิทยาลัย
และไมไดแบกรับภาระงานของคณะ/หนวยงานเทาที่ควร แตทั้งนี้ ไมไดขัดของจะเปนความพยายามที่ดี เพียงแต
หากใหแตละคณะไปดําเนินการกันเอง จะเปนเรื่องยากที่จะใชบังคับเรื่องนี้กับอาจารยอยางจริงจัง มหาวิทยาลัย
ควรที่จะมีการกําหนดภาระงานขั้นต่ําออกมาใหชัดเจน เพื่อที่จะใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยแบกรับภาระของ
มหาวิทยาลัยรวมกันไมวาจะเปนทางดานสุขศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร โดยภาระงานขัน้ ต่าํ ตรงนี้จะตอง
มาระดมสมองรวมกันในสวนของผูบริหาร โดยอาจจะเปดโอกาสใหสภาอาจารยมาชวยคิดวิเคราะหดว ย และ
อาจจะกําหนดภาระงานขัน้ ต่าํ ออกมาวา งานสอนเทากับ X และงานบริการทางวิชาการเทากับ Y และภาระงานนี้
ทุกคนในมหาวิทยาลัยจะตองแบกรับภาระงานของมหาวิทยาลัยรวมกัน และหากสามารถแบกรับภาระงานสวนนี้
ได ถือเปนการผานภาระงานขั้นต่ําที่อยางนอยทุกคณะเห็นพองรวมกัน สวนกรณีการมีภาระงานที่สงู กวาภาระ
งานขั้นต่ํา แตละคณะจะมีเกณฑการพิจารณาของตัวเองอยูแลววา ผูใดทํางานมากนอยเพียงใด ในการพิจารณา
ความดีความชอบประจําป หากสามารถดําเนินการเชนนี้ได จะทําใหอาจารยในมหาวิทยาลัยมีการปรับตัวที่ดีขึ้น
ประธานกลาววา ในเรื่องนี้จะนําไปสูการกําหนดภาระงานขั้นต่ําของอาจารย แตกอนที่จะมี
การกําหนดภาระงานขั้นต่ํา จะตองมาพิจารณาหาเกณฑรวมกันกอนวา แตละคณะมีการกําหนดภาระงานอยางไร
บาง ซึ่งหลายคณะยังไมไดมีการกําหนดคาภาระงานขัน้ ต่ํา โดยเฉพาะขาราชการ และกรณีประกาศที่นําเสนอที่
กําหนดใหใชบังคับเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความจําเปนที่จะตองประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป แตกรณีขาราชการอยางนอยจะตองไดรับการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจําป 1 ขั้นอยูแ ลว และการที่
จะไปบังคับใหทํางานอะไรบางอยางเพิ่มเติมคอนขางลําบากในแตละคณะ และในระยะเริ่มตนอาจจะเห็นวา เรื่อง
นี้เปนเรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัย แตหากมีการดําเนินการไประยะหนึ่ง เมื่อวิธกี ารคิดเริ่มเปนมาตรฐานแลว
มหาวิทยาลัยจะมีการกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกอน และเมื่อมีการกําหนดภาระ
งานขั้นต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัยได จะนําไปสูการกําหนดภาระงานขั้นต่ําของขาราชการดวย
27. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา เนื่องจากปญหาใหญของคณะฯ ก็คือ อาจารย
ไมมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป จะขอใหมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือถึงคณะฯ เพื่อทีจ่ ะไดนําไปเรงรัด
กับอาจารยในคณะฯ ตอไป
ประธานกลาววา ในหลายคณะมีการกําหนดแบบฟอรมใหอาจารยกรอกขอมูลผลงาน และ
มีการตกลงรวมกันวา หากผูใ ดไมยื่นแบบฟอรมดังกลาว หมายความวา ไมขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2 ขั้น แตหากผูใดไมยื่นแบบฟอรมแลว ยังมีภาระงานต่าํ กวาภาระงานขั้นต่ําของคณะ อาจจะไมไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
28. คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนกลาววา กรณีที่จะมีการกําหนดเกณฑภาระ
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คณะจะมีปญหากับคณาจารย ซึ่งจะมีแรงเสียดทานคอนขางสูง หากสมมติมหาวิทยาลัยสามารถที่จะกําหนด
หลักเกณฑหรือกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิหลัก ๆ ออกมาชัดเจน สวนในรายละเอียดแตละคณะสามารถที่จะไป
พิจารณาดําเนินการตามธรรมชาติของคณะได เชน จะมีหลักเกณฑในการวัดจริยธรรมและคุณธรรมของอาจารย
อยางไร เปนตน
ประธานกลาววา ประเด็นที่นําเสนอจะเปนความพยายามชั้นแรกที่จะกําหนดคาภาระงาน
เพื่อที่ จะทําใหฐานคิดเหมือนกันกอน และจะไดมกี ารกําหนดภาระงานขั้นต่ําและใชบังคับกับขาราชการตอไป
ดวย
29. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา กรณีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะ
มีอาจารยสวนนอยที่ไมไดกรอกผลงาน แตถึงแมอาจารยไมกรอกผลงานมา คณะฯ จะตองมีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปเชนเดียวกัน มิเชนนัน้ จะเปนปญหาได เพราะเหตุสาํ คัญประการหนึ่งก็คือ รายวิชาตาง ๆ ที่
ปรากฏในตารางสอน คณบดีจะเปนผูมอบหมายใหสอน ดังนั้น กรณีของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะฯ เปน
ผูมอบหมายใหอาจารยสอนในแตละวิชาหรือไม ซึ่งคณะฯ จะอางเหตุผลวา อาจารยไมกรอกผลงานมา และไม
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปใหอาจารยผูนั้น คงจะไมได และกรณีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หาก
อาจารยไมกรอกผลงานมา คณะฯ จะกรอกผลงานแทนใหเทาที่รับทราบขอมูล
ประธานกลาววา หลังจากประกาศฉบับนี้ผานความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม ก.บ.ม. แลว จะ
ไดเวียนแจงใหคณะ/หนวยงานตาง ๆ นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือใชบังคับกับบุคลากรในหนวยงาน
ตอไป
30. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรกลาววา หากมีการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการเรียนการสอน
จาก 48 ชั่วโมง เปน 45 ชั่วโมง จะมีผลกระทบกับเรื่องการจัดตารางสอน เนื่องจากขณะนี้ แนวปฏิบัติในการจัด
ตารางสอนของมหาวิทยาลัยจะใช 16 สัปดาห และการคํานวณคาตอบแทนของอาจารยจะใชตวั เลข 16 สัปดาห
หรือ 48 ชั่วโมง ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับระยะเวลาการเรียนการสอนเปน 45 ชั่วโมง จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนตารางสอนหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการ
เรียนการสอน 48 ชั่วโมง เพราะจะมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนของ มธ. โดยทั่วไป เพียงแตหาก
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีหรือคณะอื่นที่มีการสอบกลางภาค อาจจะไปพิจารณาปรับหลักเกณฑให
สอดคลองกัน
ประธานกลาววา กรณีคณะ/หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง ไมไดเปนการขัดกับ
หลักเกณฑมาตรฐานของ สกอ. แตการกําหนดคาภาระงานสอนของ มธ. โดยรวม จะคิดบนพื้นฐาน 48 ชั่วโมง
ดังนั้น หากคณะมีการจัดการเรียนการสอน 45 ชั่วโมง ขอใหคณะไปพิจารณาปรับคาภาระงานใหสอดคลองกัน
ตอไป
31. ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษากลาววา ขอสนับสนุนการกําหนดหลักเกณฑกลาง
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จะตองมีการประเมินเชนเดียวกันวา อาจารยแตละคนมีคุณภาพตางกันอยางไร (2) กรณีภาระงานสอนระดับ
ปริญญาตรี โท เอก จะใหคาน้ําหนักเทากันหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีการเทียบคาภาระงานไมไดมีการ
เทียบคาภาระงานสอนดวยกัน แตจะมีการเทียบภาระงานอื่นกับภาระงานสอน ประเด็นก็คือ ใหแตละคณะไป
พิจารณาเทียบงานสอนระดับปริญญาตรี โท เอก จะเทียบเคียงกันอยางไร
32. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีคณะเศรษฐศาสตรจะมีการสงแบบฟอรมใหอาจารย
แตละคนกรอกขอมูล และจะมีการจางนักศึกษาไปชวยติดตามขอมูลจากอาจารยแตละคนวา มีผลงานอะไรบาง
เพราะจะมีความเกี่ยวของกับเรื่องของ QA ดวย และเมื่อคณะฯ กรอกขอมูลของอาจารยแตละคนเรียบรอยแลว จะ
สงขอมูลใหอาจารยเจาของขอมูลตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง ซึง่ คะแนนสวนนี้จะมาพิจารณาใหความดี
ความชอบประจําป และกรณีที่ปรึกษางานวิจยั 1 เรื่อง เทียบเคียงไดเทากับ 0.38 วิชา/ป แตกรณีงานวิจยั เทียบเคียง
ไดเทากับ 1.02 วิชา/ป ไมแนใจการเปนที่ปรึกษางานวิจยั หมายความอยางไร เนื่องจากไมมีการระบุคาํ อธิบายไว
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีที่ปรึกษางานวิจยั หมายความวา
กรณีที่มีงานวิจัยภายนอกชิน้ หนึ่ง แลวไปเปนที่ปรึกษาใหกับงานวิจยั ชิน้ นั้น
33. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีงานวิจัยของอาจารยจะตองมีการกําหนดคํานิยาม ใน
การที่จะเทียบเคียงกับ 1.02 วิชา/ป โดยคํานิยามที่ดีที่สุด เชน เทียบเคียงเทากับ 4 man month เปนตน ทั้งนี้ ควรที่
จะกําหนดหลักเกณฑเรื่องนีใ้ หชัดเจน เพื่อที่จะไดไมมีปญ
 หาในการตีความในภายหลัง
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา โดยสรุปกรณีงานวิจยั ใหเทียบเคียง
เทากับ 4 man month
34. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในขอ 12.6.1 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จํานวน 48 ชั่วโมง เทียบเคียงเทากับ 0.50 วิชา/ป และในขอ 12.6.2 งานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น จํานวน 48 ชั่วโมง เทียบเคียงเทากับ 0.25 วิชา/ป ไมแนใจวา จะมี
วิธีการวัดอยางไร เชน กรณีที่ มธ. จัดพิธีกฐินพระราชทานจังหวัดเชียงราย จํานวน 4 วัน และมีอาจารยไปรวมพิธี
ดังกลาวดวย รวม 4 วัน หรือ 48 ชั่วโมง ตรงนี้ถือวา เทียบเคียงงานสอนได 0.50 วิชา หรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายกลาววา กรณีภาระงานเหลานี้ จะมีรายละเอียด
คอนขางมาก เพราะงานบริการสังคมจะมีความหลากหลาย แตคณะจะตองไปพิจารณากําหนดวา งานบริการสังคม
คณะจะใหเทียบเคียงไดสูงสุดเทากับกีว่ ิชา
35. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา กรณีการกําหนดชั่วโมงการสอนจริงเทากับ
48 ชั่วโมงนั้น ขอเสนอใหปรับขอความเปน จะตองมีชวั่ โมงการสอนจริงไมนอยกวา 45 ชั่วโมง เพื่อที่จะไดมี
ความยืดหยุน สําหรับการทํางานของแตละคณะที่ไมเหมือนกัน และกรณีที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ตองการจะเพิม่ เรื่องของการสอบกลางภาคขึ้นมา จะไดสามารถบริหารจัดการได และการสอนจริงจะเทากับ
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ประธานกลาววา ขอใหเพิ่มเติมขอความวา มีชั่วโมงการสอน 1 วิชา เทากับ 48 ชัว่ โมง และ
จะตองมีชวั่ โมงการสอนจริงไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
36. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 กําหนดไววา จะตองบรรยาย 48 ชั่วโมง หากมีการปรับจํานวนชัว่ โมง
การสอนจริงเปน 45 ชั่วโมง จะตองมีการเสนอขอปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ
ประธานกลาววา ประเด็นนี้ฝายวิชาการและสํานักทะเบียนและประมวลผลคงจะมีการ
พิจารณาเสนอปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของ สกอ. ตอไป แตใน
เบื้องตนขอใหระบุไวในประกาศฯ วา มีชวั่ โมงการสอน 1 วิชา เทากับ 48 ชั่วโมง และจะตองมีชั่วโมงการสอน
จริงไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
37. ผูแทนประธานสภาอาจารยกลาววา ในขอ 12.5.7 ขอใหเพิ่มเติม “รองประธานสภาอาจารย”
เขาไปดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบประกาศ มธ. เรือ่ งหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อใชในการพิจารณาเลื่อนขัน้
คาจางประจําป โดยขอใหไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอความในบางประเด็นตามขอสังเกตของ
ที่ประชุมกอนที่จะนําเสนออธิการบดีลงนามตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง พิจารณาผูสมควรไดรับเข็มเกียรติยศ ประจําป 2550 (พิจารณาลับ)
ประธานแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะ สถาบัน สํานัก อธิการบดี รองอธิการบดี
และสมาคมศิษยเกาไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับเข็มเกียรติยศ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป นัน้
สําหรับในป 2550 บุคคล/หนวยงาน ที่มีสทิ ธิเสนอชื่อไดเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับเข็มเกียรติยศแลว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. กําหนดจํานวนผูไดรับเข็มเกียรติยศ ประจําป 2550 จํานวน 1 คน
2. ผูที่ไดรับเข็มเกียรติยศจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมาประชุม ในกรณีที่
ไมไดคะแนนเสียงเกินกวากึง่ หนึ่งของผูมาประชุมใหลงคะแนนรอบที่ 2 ระหวางผูทไี่ ดรับคะแนนสูงสุด 2 ลําดับ
แรก
3. มอบเข็มเกียรติยศประจําป 2550 แก ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
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สํานัก ประจําปงบประมาณ 2551
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีขอ
เสนอการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ใหแกคณะ/สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2551 โดยหลักการ
ของการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปก็คือ มหาวิทยาลัยจะนําเงินสวนหนึ่ง ซึ่งเปนรายไดพิเศษของแตละคณะ/
หนวยงาน และจะมีการจัดสรรเงินรายไดสว นนีก้ ลับคืนใหกับคณะ/หนวยงาน โดยประมาณการรายไดพิเศษ มธ.
ปงบประมาณ 2551 จะแบงตามประเภทรายได ดังนี้ (1) การศึกษาระดับปริญญาตรี 258,750,000 บาท (รอยละ
43.31) (2) การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 98,829,600 บาท (รอยละ 16.54) (3) คาธรรมเนียมโครงการบริการ
สังคม 77,994,100 บาท (รอยละ 13.06) (4) เงินนําสงมหาวิทยาลัยของหนวยงานในกํากับ 59,145,600 บาท (รอย
ละ 9.90) (5) รายไดจากหนวยงานที่จดั การศึกษาและใหบริการสังกัดสํานักงานอธิการบดี 4,000,000 บาท (รอยละ
0.67) (6) รายไดจากการลงทุน 50,000,000 บาท (รอยละ 8.37) (7) คาปรับหองสมุด 3,700,000 บาท (รอยละ 0.62)
(8) คาตอบแทนจากโครงการบริหารหอพัก 3,000,000 (รอยละ 050) (9) เงินสนับสนุนการใชสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร 10,000,000 บาท (รอยละ 1.67) (10) รายไดอื่น ๆ 32,000,000 บาท (รอยละ 5.36) รวม
ทั้งสิ้น 597,419,300 บาท จากประมาณการรายไดป 2551 มหาวิทยาลัยจะนํามาพิจารณาวา ควรจะจัดสรรกลับคืน
ไปใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางไรใหมีความยุติธรรม เหมาะสม และสามารถดําเนินการได จากการที่กอง
แผนงานไดไปศึกษาประมาณการรายไดพเิ ศษกับรายรับจริงของคณะ/หนวยงานตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ
2548 – 2550 จะพบวา รายไดแตละประเภทในแตละปจะมีรายรับจริงสูงกวาประมาณการรายไดเล็กนอย เชน
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณการรายไดป 2548 = 236,534,000 บาท รายรับจริง ณ กันยายน 2548 =
244,405,791 บาท ประมาณการรายได ป 2549 = 243,183,800 บาท รายรับจริง ป 2549 ณ กันยายน 2549 =
249,757,804 บาท และประมาณการรายได ป 2550 = 255,745,900 บาท รับจริง ป 2550 ณ ธันวาคม 2549 =
99,607,803 บาท เปนตน
จากลักษณะรายไดแตละประเภท มหาวิทยาลัยไดนํามาพิจารณาวา รายไดที่มีการปรับเพิ่มขึ้น
คอนขางคงที่ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรกลับคืนไปใหกับคณะ/หนวยงาน ในลักษณะทีเ่ หมาะสมหรือไม โดยการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปใหแกคณะและสถาบันภาษา ตามเกณฑเดิมทีน่ ํามาใชเพื่อการจัดสรรตั้งแตปงบประมาณ
2546 มีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กําหนดวงเงินจํานวน 55% ของคาหนวยกิตทุกระดับการศึกษา เทากับ 91,410,000 บาท
วงเงินนี้รวมรายการงบสัมมนาวิชาการ งบพัฒนาการเรียนการสอน งบคาโทรศัพท งบคาจางลูกจางชั่วคราว ซึ่ง
วงเงินคาจางทีห่ นวยงานไดรบั จัดสรรนี้จะรวมเงินสมทบประกันสังคม เงินพอก และคาใชจายที่เกิดมาจากการจาง
ดวย เปนไปตามขอตกลงการประชุมสัมมนาการจัดสรรงบประมาณ เมือ่ วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2544
(2) การกําหนดวงเงินคาบริหารจัดการคงที่ กําหนดหนวยงานละ 1,550,000 บาท
(3) จัดสรรเงินคาโทรศัพท จัดสรรโดยคํานวณวงเงินตามจํานวนบุคลากรทัง้ หมด อัตราคนละ
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(4) จัดสรรงบคาจางชั่วคราว ของแตละหนวยงาน
(5) นําวงเงินที่เหลือจากขอ 2 – 4 มาจัดตาม FTES ของแตละคณะ (คา FTES = Full-time
Equivalent Student เฉพาะโครงการปกติ)
(6) จัดสรรคาธรรมเนียมอุปกรณการศึกษาคืนให 90% ของคณะที่จดั เก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
(7) จัดสรรคาพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต
จากหลักเกณฑดังกลาวพบวา การจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกคณะ/หนวยงาน ตามหลักเกณฑบาง
หลักเกณฑไมคอยยุติธรรม เชน การจัดสรรคาพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต บางคณะไดรบั จัดสรร และ
บางคณะไมไดรับจัดสรร และหลายคณะไมมีคาพาหนะระหวางรังสิต – ทาพระจันทร นอกจากนี้ การจัดสรรงบ
คาจางชั่วคราวของแตละหนวยงานจะเปนระบบที่ใชมาเปนระยะเวลานาน จนไมทราบวาตัวบุคคลนั้น ยังคงอยู
หรือไม ในขณะที่มีการจัดสรรงบคาจางชั่วคราวตามปกติในแตละป ซึ่งกรณีคณะที่มีการบริหารอยางเหมาะสม
กลับไมเคยเสนอขอจัดสรรงบคาจางชั่วคราว หรือไมเคยไดรับการจัดสรรงบคาจางชั่วคราว ดังนัน้ การจัดสรรเงิน
อุดหนุนทัว่ ไปของคณะและสถาบันภาษา ปงบประมาณ 2551 ตามหลักเกณฑใหม มีดังนี้
(1) กําหนดวงเงินจํานวน 70% ของคาหนวยกิตทุกระดับการศึกษาเทากับ 116,340,000 บาท
(2) นําวงเงินที่ไดในขอ 1 มาจัดสรรออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
(2.1) 35% นํามาจัดสรรเปนวงเงินขั้นต่ําเปนจํานวนเงินเทากับ 40,630,000 บาท โดยจัดสรร
ให 17 หนวยงาน ๆ ละ 2,390,000 บาท
(2.2) ที่เหลือ 65% นํามาจัดสรรใหแตละหนวยงานโดยผันแปรตามคา FTES
(2.3) จัดสรร 90% ของคาธรรมเนียมอุปกรณการศึกษาและ/หรือหองปฏิบัติการกลับคืนให
แตละหนวยงานตามที่จัดเก็บได
(3) งบประมาณทีห่ นวยงานไดรบั จัดสรรตามเกณฑใหมนี้ ใหรวมงบประมาณดังตอไปนี้ไวดวย
(3.1) คาจางชั่วคราว ซึ่งรวมถึงเงินประกันสังคม สวัสดิการ เงินเลือ่ นขั้น เงินพอกตําแหนง
หายาก การปรับบัญชีเงินเดือนของลูกจางและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจาง โดยมหาวิทยาลัยมอบอํานาจการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบในการจางบุคลากร การบริหารงานบุคคลใหหนวยงานดําเนินการเปนไปตาม
หลักเกณฑและระเบียบที่กําหนด
(3.2) คาใชจายคาสาธารณูปโภค ในสวนของคาโทรศัพท หนวยงานรับผิดชอบคาใชจาย
โทรศัพททั้งหมดเหมือนเดิม
(3.3) คาใชจายในการจัดยานพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต กรณีที่หนวยงาน
ดําเนินการจัดยานพาหนะใหบุคลากรของหนวยงาน หรือคาตอบแทนผูที่ไปปฏิบัติงานที่ มธ. ศูนยรังสิต ตาม
ระเบียบทีห่ นวยงานกําหนด ซึ่งเปนรายการที่มหาวิทยาลัยเคยจัดสรรใหตามเกณฑเดิม
(3.4) คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการของหนวยงาน โดยนํางบประมาณสวนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหนไี้ ปรวมกับ
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สรุป การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปของคณะและสถาบันภาษา ปงบประมาณ 2551 ตาม
หลักเกณฑใหม รวมทั้งสิ้น 130,149,900 บาท ดังนี้
(1) คณะนิติศาสตร
11,690,300
บาท
(2) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
9,141,800
บาท
(3) คณะรัฐศาสตร
6,016,900
บาท
(4) คณะเศรษฐศาสตร
6,273,900
บาท
(5) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
6,550,500
บาท
(6) คณะศิลปศาสตร
16,991,300
บาท
(7) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
7,450,400
บาท
(8) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3,798,500
บาท
(9) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18,448,100
บาท
(10) คณะวิศวกรรมศาสตร
7,107,800
บาท
(11) คณะแพทยศาสตร
8,288,500
บาท
(12) คณะทันตแพทยศาสตร
3,505,300
บาท
(13) คณะสหเวชศาสตร
4,208,600
บาท
(14) คณะพยาบาลศาสตร
3,834,783
บาท
(15) คณะศิลปกรรมศาสตร
4,268,574
บาท
(16) คณะสาธารณสุขศาสตร
2,828,613
บาท
(17) สถาบันภาษา
9,745,977
บาท
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนจากเกณฑการจัดสรรที่จัดสรร 55% ของคา
หนวยกิตระดับปริญญาตรี + คาโทรศัพท + คายานพาหนะ + คาพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเปนสูตรที่ใชมาเปน
ระยะเวลา 10 กวาปมาแลว เปนการจัดสรร 70% ของคาหนวยกิตทุกระดับการศึกษากลับคืนใหกับคณะไปบริหาร
จัดการเอง ซึ่งแตละคณะจะไดรับวงเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา สําหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหแกคณะ/สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2551 ตามหลักเกณฑใหม ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ใหแกสํานัก/สถาบัน
(ยกเวนสถาบันภาษา) มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. สํานักหอสมุด จัดสรรตามเกณฑเดิม คือ จัดสรรคืนใหสํานักหอสมุด 100% จากรายไดคา
บํารุงหองสมุดระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และคาปรับหองสมุด
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2.1 เกณฑเดิม
- จัดสรร 20% ของคาสมัครสอบปริญญาตรี
- จัดสรร 5% ของคาหนวยกิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดสรรคาจางชั่วคราว 186,600 บาท
2.2 เกณฑใหม
- จัดสรรเพิ่มจาก 20% เปน 25% ของคาสมัครสอบปริญญาตรี
- จัดสรร 5% ของคาหนวยกิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
- จัดสรรคาพัฒนาบุคลากรตามจํานวนบุคลากร คนละ 2,000 บาท ตอป
3. สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
เสนอเปลี่ยนแปลงเกณฑการจัดสรร ดังนี้
3.1 เกณฑเดิม
- จัดสรรคาจางชั่วคราว
- จัดสรรคาบริหารคงที่ (Fixed Cost) ใหหนวยงานละ 775,000 บาท โดยคํานวณมาจาก
ครึ่งหนึ่งของคาใชจายคงที่ ซึง่ จัดสรรใหคณะ 1,550,000 บาท
- จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรตามจํานวนบุคลากร คนละ 2,000 บาท ตอป
- จัดสรร 3% จากคาธรรมเนียมการใชบริการเครือขายระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ใหแกสถาบันประมวลขอมูลฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดสรรเหมาจายคาจัดยานพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต ใหแกสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ซึ่งเปนหนวยงานระดับสํานักที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ มธ. ศูนยรังสิต จํานวน 36,000 บาท
- จัดสรรคาใชจายตอหัวนักศึกษา (FTES) ใหสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อจัดการเรียน
การสอน
- จัดสรรคาพิมพหนังสือ สิ่งตีพิมพ ใหแกสถาบันไทยคดีศึกษา เปนเงิน 150,000 บาท
3.2 เกณฑใหม
- จัดสรรวงเงินขั้นต่ํา หนวยงานละ 1,300,000 บาท (เดิมจัดสรรเปนคาบริหารคงที่
หนวยงานละ 775,000 บาท)
- จัดสรรคาพัฒนาบุคลากรตามจํานวนบุคลากร คนละ 2,000 บาท ตอป ใหทุก
หนวยงาน
- สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดการเรียนการสอนจาก
คาใชจายตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) หนวยละ 7,600 บาท

- 40 - สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จัดสรร 3% จากคาธรรมเนียมการ
ใชบริการเครือขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งบประมาณที่จัดสรรใหตามเกณฑใหมดงั กลาวขางตนของสํานัก/สถาบัน ใหรวมคาใชจาย
ดังนี้
4.1 คาจางชั่วคราว ซึ่งรวมถึงเงินประกันสังคม สวัสดิการ เงินเลื่อนขั้น เงินพอกตําแหนงหา
ยาก การปรับบัญชีเงินเดือนของลูกจาง และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจาง โดยมหาวิทยาลัยมอบอํานาจการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบในการจางบุคลากร การบริหารงานบุคคลใหหนวยงานดําเนินการเปนไปตาม
หลักเกณฑและระเบียบที่กําหนด
4.2 คาจัดยานพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต ของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
4.3 คาพิมพหนังสือสิ่งตีพิมพ ของสถาบันไทยคดีศกึ ษา
4.4 คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการของหนวยงาน โดยนํางบประมาณสวนของเงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหนไี้ ปรวมกับ
เงินรายไดของหนวยงาน โดยจัดทําเปนงบประมาณรายจายของหนวยงาน สําหรับดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน
สรุป การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ใหแกสํานัก/สถาบัน (ยกเวนสถาบันภาษา) ปงบประมาณ
2551 ตามเกณฑใหม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 76,978,800 บาท ดังนี้
(1) สํานักหอสมุด
56,200,000
บาท
(2) สํานักทะเบียนและประมวลผล
11,668,000
บาท
(3) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
1,802,800
บาท
(4) สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
1,332,000
บาท
(5) สถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา
1,902,000
บาท
(6) สถาบันไทยคดีศึกษา
1,358,000
บาท
(7) สถาบันทรัพยากรมนุษย
1,338,000
บาท
(8) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
1,378,000
บาท
ประธานกลาววา การจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปใหแกสํานัก/สถาบัน (ยกเวนสถาบันภาษา) จะมี
หลักเกณฑแตกตางกันในแตละกลุมหนวยงาน โดยหลักการก็คือ จะมีการจัดสรรวงเงินใหแตละหนวยงานเพิ่มขึน้
โดยใหแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ กรณีที่มีคายานพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต และคาจางชั่วคราว
และจะมีการจัดสรรคาพัฒนาบุคลากรใหทกุ สํานัก/สถาบัน คนละ 2,000 บาท ดังนั้น ประเด็นนี้จะเปนการปรับ
เกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหลักเกณฑใหมที่อยูบนพื้นฐานวา ทุกหนวยงานจะตองไดรับจัดสรร
วงเงินอุดหนุนทั่วไปไมต่ํากวาเดิม แตหนวยงานจะตองเปนผูรับภาระเองในเรื่องคาโทรศัพท คายานพาหนะ และ
คาจางชั่วคราว และหากคณะ/หนวยงาน ตองการจายเงินคาจางชั่วคราวเพิ่มขึ้น จะตองบริหารจัดการเอง

- 41 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา กรณีคาจางชัว่ คราวคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีไมเคยไดรับจัดสรร แตบางหนวยงาน เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีการจางลูกจางชั่วคราว
จากงบคาจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดสรรงบคาจางชั่วคราวตามเกณฑใหม หมายความวา จะตอง
โอนอัตราลูกจางชั่วคราวใหคณะเปนผูรับผิดชอบคาใชจา ยคาจางลูกจางชั่วคราวทั้งหมดใชหรือไม
ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบคาจางชั่วคราวใหเกินกวาเงินที่จะตองจายในปนี้
และใหคณะไปบริหารจัดการปรับเงินเดือนหรือปรับเพิม่ – ลด จํานวนลูกจางชั่วคราวเองในอนาคต
2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในประมาณการที่จะจัดสรร 70% ของคา
หนวยกิตทุกระดับการศึกษานั้นมาจากประมาณการรายไดพิเศษใชหรือไม ดังนั้น กรณีที่มีการบริหารงานผานไป
ครึ่งปแลว จะมีการพิจารณาวารายไดของมหาวิทยาลัยมีจํานวนเทาใด และจะมีการประมาณรายไดใหสอดคลอง
กับความจริงอีกครั้งหนึ่ง หากสมมติประมาณรายไดสูงขึ้น จะจัดสรรกลับคืนใหกับคณะ/หนวยงาน โดยใช
สัดสวนเชนเดิมหรือไม
ประธานกลาววา การจัดสรรคาหนวยกิตสวนนี้จะเปนรายไดจากคาหนวยกิตของนักศึกษา
โครงการปกติ สวนคาหนวยกิตของนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะจะไปบริหารจัดการเอง
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา การจัดสรรวงเงินสวนนีจ้ ะมาจาก
รายหัวนักศึกษาปกติที่ลงทะเบียน
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา มหาวิทยาลัยควรที่จะนําเสนอการจัดสรรวงเงินสวนกลาง
ของมหาวิทยาลัยดวย เพื่อที่จะไดเห็นภาพรวมของงบประมาณทั้งหมด
ประธานกลาววา เมื่อมีการจัดสรรวงเงินอุดหนุนทัว่ ไปของคณะ/สํานัก/สถาบัน เรียบรอยแลว
มหาวิทยาลัยจะไดนําเสนอวงเงินที่จะจัดสรรไวที่สว นกลางของมหาวิทยาลัยตอไป
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีการจัดสรรคาจดทะเบียนลักษณะวิชารอยละ 70 โดย
แบงออกเปนรอยละ 35 : 65 นั้น ไมแนใจวา ใชหลักเกณฑใด
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในหลักเกณฑการจัดสรรคาจด
ทะเบียนลักษณะวิชารอยละ 35 : 65 จะมีกระบวนการคํานวณหลายรูปแบบ โดยโจทยสําคัญคือ จะตองไมต่ํา
กวาเดิมที่เคยไดรับจัดสรร โดยเบื้องตนไดใชสัดสวน 40 :60 แตเมื่อคํานวณเม็ดเงินทีเ่ พิ่มขึ้นมาแลว การเติบโต
ของรายไดคอนขางต่ํากวาสิง่ ที่ควรจะเปน โดยตัวเลขที่เห็นวาเหมาะสม จะเปนตัวเลขที่ประมาณ 35 : 65 ซึ่ง
คณะกรรมการงบประมาณของมหาวิทยาลัยไดมกี ารพิจารณาอยางรอบคอบแลว
ประธานกลาววา ตัวเลข 35 : 65 มาอยางไร จะมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการพิจารณาวา ตัวเลขใดที่คณะไดรับเงินมากขึน้ โดยพิจารณาจากสูตร

- 42 ตาง ๆ เพราะมีการเพิ่มวงเงินรวมจาก 55% เปน 70% ฉะนั้น สัดสวนทีค่ ณะเคยไดมาก ก็จะลดลง เพื่อมหาวิทยาลัย
จะไดไมเหลือเงินนอยเกินไป แตการลดลงจะลดลงในระดับที่ทุกคณะจะตองไดเพิ่มขึ้น
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา หากใชหลักการจัดสรร 35 : 65 ในปตอ ๆ ไป จะผูกกับ
35 : 65 ไปตลอด ทั้งนี้ ในปแรกอาจจะดูดี แตปตอ ๆ ไป เกรงวา จะกลายเปนปญหาขึน้ มาได
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในหลักการจัดสรร 35 : 65 นั้น
นอกจากเพื่อความเปนไปไดกับคาใชจายเดิมแลว ยังคํานึงถึงเรื่องของหลักประสิทธิภาพ โดยการศึกษาการบริหาร
จัดการและคาใชจายจริงของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด หากสอบถามวาหลักการนี้จะ
เปนหลักการที่เหมาะสมในเชิงงบประมาณในอนาคตหรือไม คงจะตองมาพิจารณาในรายละเอียดแตละรายการ
รวมกับกองคลังตอไป โดยจะตองมีการพิจารณาจากการเบิกจายจริงทั้งหมด
ประธานกลาววา ในชวงระยะเวลา 2 ปขา งหนา จะสามารถตอบคําถามนี้ไดชัดเจนมากขึ้น
เมื่อมหาวิทยาลัยมีระบบการคิดตนทุนที่ดแี ละระบบการติดตามรายการการใชจายที่ทนั สมัย และมหาวิทยาลัยถูก
บังคับจาก ก.พ.ร. และ สมศ. ใหคิดตนทุนในหลายกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเริ่มออกมาเปนรูปธรรมมากขึ้น
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กรณีคณะที่มคี าจางชั่วคราวสูง ในระยะยาว
จะมีปญหาหรือไม เพราะจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนตลอด
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในระยะยาวจะมีผลกระทบอยาง
แนนอน เพราะเดิมเกือบทุกคณะจะมีอัตราลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบของคณะเอง แตละคณะจะรับภาระสวนนัน้
บางคณะจะจัดหาเงินสวนอื่นเพื่อจายในสวนนี้ แตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือบางคณะ/หนวยงาน ทีย่ งั
รับการจัดสรรงบคาจางชั่วคราวโดยตรงจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเปนไปตามความจําเปนในการขอจัดสรรอัตรา
บุคลากรในขณะนั้น แตคงจะตอบคําถามคอนขางยากเชนเดียวกันวา หนวยงานใดสําคัญกวาหนวยงานใด หรือ
หนวยงานใดควรจะมีลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบคาจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ซึง่ คงจะตองขึ้นอยูกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
ประธานกลาววา กรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีลูกจางชัว่ คราวที่จางจากงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยจํานวนมาก แตจะมีคณะทีม่ ีกิจกรรมอยางเดียวกัน และไมทราบวา เหตุใดในอดีตจึงไมมีการ
ของบคาจางชั่วคราว หรือไมไดรับจัดสรรงบคาจางชั่วคราวจากมหาวิทยาลัย หากสอบถามวา มหาวิทยาลัยมี
นโยบายทีจ่ ะไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม ตรงนี้คงจะไมมกี ารปรับเปลี่ยน โดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดสรรงบคาจางลูกจางชั่วคราวเหลานีใ้ หทั้งหมด แตในระยะยาว คณะจะตองดูแลบริหารจัดการลูกจางชั่วคราว
เอง เพราะหากมหาวิทยาลัยยังคงรับภาระลูกจางชั่วคราวเหลานี้ใหกับคณะ/หนวยงาน จะตองตอบคําถามกับคณะ
ใหม ๆ อีกหลายคณะ ซึ่งจะมีการขอจัดสรรงบคาจางชั่วคราวเชนเดียวกัน ดังนัน้ การจัดสรรงบคาจางชั่วคราวตาม
หลักเกณฑใหม มหาวิทยาลัยจะใชวิธจี ัดสรรเงินทั้งกอนใหกับคณะ โดยการใชเงินเดือนของลูกจางชั่วคราวที่จาย
อยูในปจจุบันเปนฐานในการคิดดวย
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมี

- 43 การสอนวิชาพืน้ ฐานใหกับคณะอื่น จึงจําเปนจะตองมีลกู จางชั่วคราวประจําหองปฏิบัติการตาง ๆ ของคณะฯ หาก
พิจารณาจากวงเงินที่ไดรับจัดสรรจะมีผลกระทบกับคณะฯ ในระยะยาวแนนอน
ประธานกลาววา กรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสถาบันภาษา อาจจะมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน คือ จะตองมีเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการตาง ๆ แตวงเงินคาจางชั่วคราวจะมีสัดสวนที่คอนขาง
แตกตางกัน ซึง่ จุดนี้จะเปนจุดตัดสินใจที่มหาวิทยาลัยจะตองตอบคําถามวา ตกลงจะยังคงจัดสรรงบประมาณใน
สวนคาจางชัว่ คราวเพิ่มขึ้นทุกปใหกับหนวยงานเหลานี้ตอ ไปหรือไม หรือจะใชวิธีการคํานวณจากสัดสวนของ
รายรับ โดยคํานึงถึงลูกจางชัว่ คราว ณ ป 2551 คําตอบขณะนี้ก็คือ มหาวิทยาลัยคํานวณจํานวนลูกจางชั่วคราวที่
จัดสรรใหจากงบมหาวิทยาลัยในป 2551 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งหมด ดังนั้น คณะที่จะมี
ผลกระทบในเรื่องคาจางชั่วคราวมากที่สุดก็คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะจะมีฐานวงเงินคาจาง
ชั่วคราว จํานวน 3.8 ลานบาท ในขณะที่หนวยงานอื่นมีฐานวงเงินคาจางชั่วคราวอยูใ นหลักแสนบาท หรือบาง
หนวยงานไมมีงบคาจางชั่วคราว แตมหาวิทยาลัยจําเปนจะตองคิดสูตรแบบนี้ สวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะรับภาระงานเพิ่มขึน้ ใหกับคณะใด อยางไร คงจะมาพิจารณาในรายละเอียดกันตอไป จะเปนเรื่องที่จะตอง
หาวิธีการในการไปชวยจัดการแกไขปญหาสวนนี้ โดยขณะนี้สถาบันภาษาไดมกี ารเสนอขอเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยมาแลว ในเรื่องของการสอนวิชาพื้นฐาน เพราะสถาบันจะตองรับภาระในการจางอาจารยชาวตางประเทศ
ซึ่งตรงนี้จะเปนกรณีตางหาก ไมไดอยูในงบประมาณประจําป ฉะนั้น กรณีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลังจากป 2551 หากคณะฯ มีภาระงานในเรื่องการสอนวิชาพื้นฐานใหกับคณะอืน่ เพิม่ ขึ้น อาจจะตองมาพิจารณา
กันเปนกรณีเฉพาะ โดยไมไดเขามาในระบบงบประมาณประจําป
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา กรณีภารกิจที่คณะฯ รับผิดชอบจะเปนวิชา
พื้นฐานทั้งหมด เชน วิชาเคมี ฟสิกส ชีวะ คอมพิวเตอร และสถิติ ซึ่งจะแตกตางจากคณะอื่น และหากมีการเปด
คณะ/สาขาวิชาใหมเพิ่มขึน้ มา คณะฯ จะรับผิดชอบในการสอนวิชาพื้นฐานใหทั้งหมด
ประธานกลาววา ในป 2551 คงจะไมมีปญ
 หา เพราะการจัดสรรงบคาจางชั่วคราวจะใชฐานป
2551 สวนกรณีปญหาเรื่องการมีภาระงานสอนวิชาพืน้ ฐานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจํานวนนักศึกษาของคณะ
อื่น คงจะตองนํามาปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยเปนกรณีเฉพาะตอไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังพยายามทีจ่ ะวาง
เกณฑทั่วไป เพราะมิใชเรื่องคาจางชั่วคราวอยางเดียว จะมีเรื่องคายานพาหนะระหวางทาพระจันทร – รังสิต
คาโทรศัพท และคาสาธารณูปโภคตาง ๆ ดวยที่ตองการจะผลักภาระใหกับคณะ/หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดสรรงบประมาณใหเพิ่มเติมมากขึ้น
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาววา เขาใจวา การใหบริการนักศึกษาคณะอื่นของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นาจะรวมอยูใ นการจัดสรรงบประมาณในหนวยของ FTES ระดับปริญญาตรี ซึ่งจะ
เปนวงเงินที่ไดรับจัดสรรมากกวาคณะอื่นอยูแลว
ประธานกลาววา ประเด็นนี้จะเปนคําอธิบายของฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีอยูแลววา
มีการคิดคา FTES ใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในกรณีการใหบริการนักศึกษามากกวาคณะอื่น ดังนัน้

- 44 วงเงินที่ไดรับจัดสรรจะมากกวาคณะอื่น แตเขาใจวา โดยสภาพของสาขาวิชานี้ อาจจะจําเปนตองมีการจาง
บุคลากรจํานวนมาก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป (Block grant) ใหแกคณะ/
สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2551 ตามที่เสนอ

4.3 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษและหนวยงาน
ปงบประมาณ 2549 และ 2550 ของสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สถาบัน/สํานัก/
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ไดพิจารณารายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษและรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2549 และประจําปงบประมาณ 2550 (ไตรมาสที่ 1) ของ
หนวยงานระดับสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สรุปไดดังนี้
1. รายงานรายรับจริง และการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษและรายไดหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ 2549 ของสํานักงานอธิการบดี คณะ สํานัก สถาบัน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติ
1.1 เปรียบเทียบประมาณการรายไดกับรายรับจริง งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ และ
รายไดหนวยงานประจําป 2549 พบวา หนวยงานที่มีรายรับจริงที่เขามาในป 2549 ต่ํากวา ประมาณการรายไดที่ตั้ง
ไว มีดังนี้
หนวยงาน
จํานวนเงินที่รบั จริงต่ํากวาประมาณการรายได
- คณะเศรษฐศาสตร
5,766,144
- คณะพยาบาลศาสตร
3,237,642
- สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
277,076
- สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
166,347
- สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
486,883
นับจากนีไ้ ป ทุกไตรมาสจะมีการติดตามการใชจาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อเปนการชวย
ใหผูบริหารแตละหนวยงานไดเห็นขอมูล และนําเสนอทีป่ ระชุม ก.บ.ม. เพื่อทราบดวย
1.2 เปรียบเทียบงบประมาณที่จัดสรรกับรายจายจริงของหนวยงาน ประจําป 2549 ไมมี
หนวยงานใดใชงบประมาณเกินกวาที่ไดตั้งไว แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางรายรับจริงกับรายจายจริง ประจําป
2549 พบวา คณะพยาบาลศาสตรใชจายงบประมาณเกินกวารายรับจริงที่เขามาในป 2549 เปนจํานวนเงิน 701,839
บาท โดยไมไดขออนุมัติการใชเงินสะสมจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ มีรายละเอียด
ขอมูลดังนี้
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เปาหมายประมาณการ
ขอมูลจริง
สวนตาง
รายรับ
8,482,000
5,244,357
(3,237,642)
รายจาย
8,482,000
5,946,197
2,535,803
สวนตาง
0
(701,839)
(701,839)
จากขอมูลรายรับ รายจาย ประจําป 2549 ของคณะพยาบาลศาสตรดังกลาวขางตน พบวาคณะฯ
มีรายรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปนจํานวนเงิน 3,237,642 บาท และเมื่อเปรียบเทียบระหวางรายรับจริง
กับรายจายจริง พบวา คณะฯ ใชจายงบประมาณเกินกวารายรับที่เขามาในปงบประมาณ 2549 เปนจํานวนเงิน
701,839 บาท จึงทําใหงบประมาณขาดดุลเปนจํานวนเงิน 701,839 บาท และคณะฯ ไมไดขออนุมัติการใชเงิน
สะสม เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณดังกลาวจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ภายใตระเบียบการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะฯ จะตองเสนอขอสัตยาบันจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใหคณะฯ สามารถใช
เงินสะสมของคณะฯ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา ประเด็นทีน่ ําเสนอจะเปนการรายงานที่ประชุมเพื่อทราบวา มหาวิทยาลัยโดย
กองแผนงานไดมีการติดตามเรื่องการใชจายงบประมาณของหนวยงานวา เปนไปตามที่ประมาณการไวหรือไม
พบวาไมมหี นวยงานใดใชงบประมาณเกินกวาทีไ่ ดตั้งไว แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางรายรับจริงกับรายจายจริง มี
5 หนวยงาน ทีม่ ีรายรับจริงต่ํากวาประมาณการรายไดที่ตงั้ ไว แตใน 5 หนวยงานดังกลาว มี 4 หนวยงาน ที่ไมได
ใชจายงบประมาณตามที่ตั้งไว จะมีเพียง 1 หนวยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตรที่มีการใชจายงบประมาณไปตามที่
ไดตั้งไวในขณะที่รายรับจริงไมเปนไปตามที่ไดตั้งไว ซึ่งตรงนี้เทากับวา เงินทีใ่ ชจายไปนัน้ แมจะเปนไปตาม
รายการงบประมาณ แตจะเปนการใชจายมากกวางบประมาณที่มีอยู ประเด็นนี้จะนําไปสูเรื่องของการขอสัตยาบัน
(ในระเบียบวาระที่ 4.4) จากสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอนําเงินสะสมของคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 701,839 บาท
มาชดเชยทางบัญชี เพื่อที่จะใหสามารถปดงบประมาณได ซึ่งคณะพยาบาลศาสตรคงจะตองไปชีแ้ จงเหตุผลตอ
สภามหาวิทยาลัย เพราะสภามหาวิทยาลัยไดเคยกําหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวแลว แตประเด็นนี้คงจะไมมี
ปญหามาก เพราะคณะฯ ใชจายเงินตามรายการงบประมาณ เพียงแตรายรับจริงไมเปนไปตามที่ตั้งไวเทานัน้ ซึ่ง
ตามปกติคงจะอธิบายกันไดวา โดยวินัยงบประมาณจะตองไมเบิกจายเงิน แตกรณีคณะฯ อาจจะไมเหมือน
มหาวิทยาลัยทีม่ ีเจาหนาที่คอยตรวจสอบรายรับ – รายจายวา เปนไปตามที่ไดตั้งไวหรือไม จึงอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได ดังนั้น ขอใหผูบริหารหนวยงานไดพจิ ารณาประเด็นนีด้ วย ถึงแมจะใชจายเงินตามรายการ
งบประมาณรายจายทีต่ ั้งไว แตหากไมมีรายรับเขามา จะไมสามารถใชจายเงินตามที่ตงั้ ไวได
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา สําหรับงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550 (ไตรมาสที่ 1 : ต.ค. 2549 – ธ.ค. 2549)
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รายรับจริง
รายจายจริง
สวนตาง
2.1 คณะนิตศิ าสตร
4,771,106
5,699,966
(928,860)
2.2 คณะพาณิชยศาสตรฯ
21,115,485
21,558,046
(442,561)
2.3 คณะแพทยศาสตร
5,097,665
5,276,683
(179,018)
2.4 คณะทันตแพทยศาสตร
1,606,026
1,694,541
(88,515)
2.5 สถาบันทรัพยากรมนุษย
428,537
727,171
(298,635)
ดังนั้น ขอใหทงั้ 5 หนวยงานดังกลาวขางตนไดระมัดระวังการใชจายงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งไมควรใชจายงบประมาณเกินรายรับที่เขามาในปงบประมาณ
2550 ทั้งนี้ คณะที่ยังไมไดใชจายงบประมาณขอไดดําเนินการใชจายตามแผนงบประมาณดวย เพราะมิเชนนั้น
จะทําใหการใชจายจริงไมเปนไปตามแผนงบประมาณทีต่ ั้งไว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ระดับสํานักงาน
อธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประมาณ 2549 และ 2550
(ไตรมาสที่ 1)
2. เห็นชอบใหคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอสัตยาบันจากสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัตใิ หนําเงิน
สะสมของคณะฯ ประจําปงบประมาณ 2549 เปนจํานวนเงิน 701,839 บาท เพื่อชดเชยการขาดดุล เนื่องจากรายรับ
จริงที่เขามาในปงบประมาณ 2549 ต่ํากวาประมาณการรายรับ จึงทําใหใชจายงบประมาณเกินกวารายรับจริง
ตามที่เสนอ

4.4 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอสัตยาบันของคณะพยาบาลศาสตร
ประธานแถลงวา ในระเบียบวาระที่ 4.4 ไดพิจารณารวมไปกับระเบียบวาระที่ 4.3 แลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.5 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีกับผูบริหารหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ 2550
ประธานเสนอขอใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

4.6 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน
ครั้งที่ 24
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

4.7 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : การเตรียมรับการประกันคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ.
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาแถลงวา ดวยในชวง 1 – 2 สัปดาหที่ผานมา ฝายวิชาการ
ไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รวมกับฝายประชาสัมพันธจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการป 2550 ปแหงการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยไดจดั ทําสติกเกอร จํานวน 2,000 แผน และขออนุเคราะหให
หนวยงานตาง ๆ เผยแพรประชาสัมพันธสติกเกอรดังกลาวแลว สวนสือ่ ประชาสัมพันธอื่น ๆ ไดแก แผนปายทิ้ง
ตึก คัทเอาท ปายไวนิล ปายสามเหลี่ยม อยูในระหวางการดําเนินการ คาดวาจะสามารถประชาสัมพันธไดในเดือน
เมษายน 2550
2. เสนอรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2548 ตอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 วันที่ 19 มีนาคม 2550 เพื่อใหความเห็นชอบ
3. จัดสงคูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2549 (ฉบับ
ปรับปรุง) ใหคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดใชประโยชน
4. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับกลุมสาขาวิชาเพื่อเตรียมการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับกลุมสาขาวิชา ซึ่งคณะตาง ๆ สวนใหญมีความตื่นตัว มีการหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดเก็บขอมูล ปฏิทินการดําเนินงานเพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดตรงตามกําหนด
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีประเด็นที่ไดจากการประชุมรวมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับกลุมสาขาวิชา
ไดแก
- ตัวบงชี้รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด
เปนการรับบทความจากวิทยานิพนธ ดังนัน้ วิทยานิพนธที่นําตัวเลมไวในหองสมุดไมถือเปนการเผยแพร ใน
ความหมายของตัวบงชี้นี้
- คาใชจายที่คณะจัดสรรใหกับอาจารย บุคลากรในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ไมสามารถ
นับเปนคาใชจา ยในระบบหองสมุดศูนยสารสนเทศได
- คณะสวนใหญยังไมมีหลักฐาน/ขอมูลที่แสดงใหเห็นวา มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่วัด
ระดับผลการดําเนินงาน เชน ตัวบงชี้ 5.1, 5.2 และ 5.3 เปนตน
5. ขอใหสถาบันวิจยั และใหคาํ ปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดสงตัวเลขจํานวน
งานวิจยั รายชือ่ ผูทําวิจัย และเงินสนับสนุนการวิจัย ประจําปการศึกษา 2549 ที่ผาน TURAC จําแนกรายคณะแลว
สงใหคณะเพือ่ เปนขอมูลประกอบตัวบงชี้ดานการวิจัย ทั้งนี้ ใหรายงานเฉพาะผลงานวิจยั โดยไมรวมการบริการ
ฝกอบรมหรือการเปนที่ปรึกษา
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ยังมีหนวยงานที่ยังไมไดสงคาเปาหมาย ปการศึกษา 2549 จํานวน 8 หนวยงาน จาก 31 หนวยงาน ซึ่งจากการ
ตรวจสอบคาเปาหมายปการศึกษา 2549 พบวา ยังมีการกําหนดคาเปาหมายบางตัวบงชี้ต่ํากวาผลที่เกิดขึ้นจริง ป
การศึกษา 2548 การกําหนดคาเปาหมายของตัวบงชี้ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในระดับ 3 คะแนนของ สมศ. และไมมี
การกําหนดคาเปาหมายในบางตัวบงชี้
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานกลาววา ขอใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไดชวยพิจารณาดําเนินการดวย
โดยเฉพาะเรื่องคาเปาหมายตัวบงชี้ปการศึกษา 2549 และในการประชุมครั้งตอไป ขอใหฝายมาตรฐานการศึกษา
ไดนํารายชื่อหนวยงานที่ยังไมสงคาเปาหมาย ปการศึกษา 2549 รายงานที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อที่จะเปนการติดตาม
อีกครั้งหนึ่ง ทัง้ นี้ จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏวา ไดคะแนน 4.70 อยู
ในระดับดีมาก โดยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพได 4.68 คะแนน (ระดับดีมาก) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
ได 4.53 คะแนน (ระดับดีมาก) กลุมวิศวกรรมศาสตรได 4.71 คะแนน (ระดับดีมาก) กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
ได 4.30 คะแนน (ระดับดี) กลุมบริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร และการทองเที่ยว ได 4.26 (ระดับดี) กลุมศิลปกรรม
ศาสตรได 4.51 (ระดับดีมาก) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.26 คะแนน (ระดับดี) และกลุมสหวิทยาการ
ได 4.52 คะแนน (ระดับดีมาก) สําหรับรายละเอียดผลการประเมินดังกลาว ขอใหฝายมาตรฐานการศึกษาไดนํามา
รายงานใหที่ประชุม ก.บ.ม. ทราบในการประชุมครั้งตอไปดวย โดย มธ.ไดมีการตั้งเปาหมายไวที่ 4.60 คะแนน
ซึ่งหากสามารถดําเนินการได 4.70 คะแนน จะเปนความสําเร็จอยางยิง่ เพราะจะเปนที่ทราบกันโดยทัว่ ไปวา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหิดล เปน 2 มหาวิทยาลัยที่ดที ี่สุด ในแงของการประกันคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. อยูแลว ดังนั้น มธ. มีเปาหมายที่จะอยูในอันดับที่ 3 – 4 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สดุ ของประเทศ
เทานั้น เพราะ มธ. ดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพลาชากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเกือบ 10 ป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
5.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ประธานแถลงวา ดวยงานประชาสัมพันธไดสรุปขาวประชาสัมพันธ มธ. ตามที่ปรากฏใน
สื่อมวลชนตาง ๆ ในชวงวันที่ 15 กุมภาพันธ – 14 มีนาคม 2550 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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กุมภาพันธ 2550
ประธานแถลงวา ดวยสํานักงานตรวจสอบภายในไดแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงิน
ประจําป ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2550 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง รายงานผลการสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ และแบบรูปรายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนกุมภาพันธ 2550
ประธานเสนอใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
7.1.1 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิรับโอนขาราชการ ตําแหนงอาจารย จํานวน
1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะศิลปศาสตรเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
1. เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงเลขที่ 805 ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 ขั้น 30,340
บาท เปน “ปริญญาโทหรือเอกสาขาใดสาขาหนึ่งจากตางประเทศหรือในประเทศ”
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่
5341) คณะศิลปศาสตร ไปตั้งจายที่มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสับเปลี่ยนกับอัตราขาราชการ ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 805)
3. รับโอน นายสุริยันติ์ ปานเลห ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ขั้น 18,690 บาท สถาบัน
ภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มารับราชการตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย (ตําแหนงเลขที่ 805) ระดับ 8 ตามขั้นที่
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเพิ่มเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงเลขที่ 805 เปนปริญญาโท
หรือเอก สาขาใดสาขาหนึ่ง จากตางประเทศ หรือในประเทศ และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(สาย ก.) ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 5341) คณะศิลปศาสตรไปตั้งจายที่มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสับเปลี่ยน
กับอัตราขาราชการ (ตําแหนงเลขที่ 805) และรับโอน นายสุริยันติ์ ปานเลห ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มารับราชการตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 คณะศิลปศาสตร ตามที่
เสนอ

7.1.2 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมัติยา ยขาราชการ สาย ข. ค. จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยกองบริการการศึกษาเสนอขอดําเนิน
การ ดังนี้
1. ยาย นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ ขาราชการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 (ตําแหนง
เลขที่ 775) ระดับ 5 ขั้น 12,880 บาท สํานักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 5 (ตําแหนงเลขที่ 41) ขั้น 12,880 บาท งานสงเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี
2. ตัดโอนอัตราและคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข. ค.) ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ตําแหนงเลขที่ 5440 ขั้น 9,200 บาท ไปตั้งจายที่คณะทันตแพทยศาสตร เพื่อสับเปลี่ยนกัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย นางสาวเบญจวรรณ ประจวบลาภ ขาราชการ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 5 (ตําแหนงเลขที่ 775) คณะทันตแพทยศาสตร ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ 5
(ตําแหนงเลขที่ 41) กองบริการการศึกษา และใหตัดโอนอัตราและคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข. ค.) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ตําแหนงเลขที่ 5440) ไปตั้งจายที่คณะทันตแพทยศาสตร เพื่อเปน
การสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ

7.1.3 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชนเสนอขอจาง นายธาตรี ใตฟาพูล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5267) โดยใหไดรับคาจางขั้น 17,610 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายธาตรี ใตฟาพูล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ

7.1.4 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอจาง
Prof. Dr. Richard W. Madsen เปนลูกจางชัว่ คราวชาวตางประเทศตําแหนงผูเชี่ยวชาญ โดยใหไดรับคาจางเดือน
ละ 33,990 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 13 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 เปนตน
ไป ทั้งนี้ ตองขออนุมัติกรมบัญชีกลางกอน เนื่องจากอายุเกิน 60 ป บริบูรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Prof. Dr. Richard W. Madsen เปนลูกจางชัว่ คราวชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ คณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

7.1.5 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจาง
Mr. Marc Van der Putten เปนลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ โดยใหไดรับคาจางเดือนละ
33,990 บาท คาเชาบานเดือนละ 8,000 บาท มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง Mr. Marc Van der Putten เปนลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ คณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

7.1.6 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจาง
ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย โดยใหไดรับคาจางเดือนละ 33,990 บาท คาเชา
บานเดือนละ 8,000 บาท ดังนี้
1. Professor Dr. Lakshman Perera SAMARANAYAKE มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม 2550 เปนตนไป
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ
คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

7.1.7 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจาง
นางสรอยสุดา เกสรทอง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย โดยใหไดรับคาจาง
ขั้น20,590 บาท สูงกวาวุฒิ 3 ขั้น เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในการสอน และ
ปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแตสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก เปนเวลา 3 ป 5 เดือน 24 วัน
โดยขอใชวงเงินจากตําแหนงเลขที่ 5248 จํานวน 2,980 บาท มาพอกสมทบตําแหนงเลขที่ 5316 ซึ่งมีเงินเพียง
17,610 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัตเิ ปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นางสรอยสุดา เกสรทอง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ

7.2 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางอาจารยประจําจากงบประมาณคณะนิติศาสตร
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรเสนอขอจาง
นายธีระรัตน จีระวัฒนา เปนอาจารยประจําจากงบประมาณ คณะนิตศิ าสตร โดยใหไดรับคาจางขั้น 12,930 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเขาดํารงตําแหนงอาจารย
พิจารณาแลวมีความเห็นวา ในกรณีนี้ นายธีระรัตน มีระดับผลการศึกษาไมตรงตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
คือ มีผลการสอบไมผานในวิชาหลักในระดับปริญญาตรี 3 วิชา ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรใหถือวา การสอบไม
ผานในระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ เปนเกรด F ตามเกณฑการคัดเลือก
อาจารยของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจาก นายธีระรัตน มีผลงานทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมากมาชดเชย
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรจางเปนอาจารยประจําคณะนิติศาสตร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกลาววา ตามหลักเกณฑการคัดเลือกอาจารยของมหาวิทยาลัย จะตองมีผลการศึกษาไม
เคยไดเกรด F แตหากเคยไดเกรด F จะตองมีผลงานทางวิชาการที่ดี กรณีคณะนิติศาสตร จะมีปญหาวา เคยไดเกรด
F หรือไม เพราะกรณีหลักเกณฑการเทียบคะแนนของคณะนิติศาสตร หากไดคะแนน 50 กวา ไมไดเทียบเปน
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ขอเพิ่มเติมขอความวา “หรือไมเคยสอบตก” เพราะกรณีคณะนิติศาสตร การสอบตกจะไมไดเกรด F โดยมีการ
กําหนดหลักเกณฑไวที่ 60% คือ จะตองไดเกรด C ขึ้นไป แตยังมีการกําหนดขอยกเวนไวเชนเดิม คือ เวนแตจะมี
ผลงานทางวิชาการดีมากที่จะมาชดเชยได เพื่อที่จะไดไมมีปญ
 หาในการตีความตอไป
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา กรณีสํานักบัณฑิตอาสาสมัครไดมีการประกาศรับ
สมัครอาจารย และมีผูสมัครที่มีผลการศึกษาสอบไมผาน จึงไมไดรับบุคคลนั้นเขามาสอบขอเขียน ปรากฏวา ไดมี
การไปรองเรียนอธิการบดีวา สํานักบัณฑิตอาสาสมัครตีความอยางไรวาเปนผลงานดีมาก ซึ่งสํานักบัณฑิต
อาสาสมัครไดชี้แจงไปวา พิจารณาตามหลักเกณฑของ สกอ. คือ มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับรางวัล หรือมี
บทความตีพิมพในระดับนานาชาติ ดังนัน้ กรณีคณะนิติศาสตรไมแนใจวา ตีความอยางไรวา เปนงานทางวิชาการ
ที่ดีมาก เพราะหากพิจารณาตามเอกสารที่นําเสนอแลว จะเปนผูทําวิจยั เพียง 1 ใน 4 ของงานวิจยั 2 ชิ้น เทานั้น
ประธานกลาววา ในแงการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม หากที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ จะได
ใชเปนหลักเกณฑตอไป
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา กรณีหลักเกณฑดังกลาว หากที่ประชุมเห็นชอบจะไดนําไป
เพิ่มเติมในหลักเกณฑการคัดเลือกอาจารยของมหาวิทยาลัยตอไป โดยจะมีการระบุขอความใหชดั เจนวา กรณีผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองไมมีเกรด F หรือสอบไมผานในวิชาหลัก เพื่อที่จะไดไมมีปญหาในการตีความ
หรือการฟองรองในภายหลัง สวนกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ดีมาก จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
บรรจุอาจารยใหมในระดับมหาวิทยาลัย ซึง่ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒทิ ุกคณะ โดยจะใหคณะกรรมการชุดนี้
พิจารณาผลงานทางวิชาการของผูสมัคร และประเมินวามีคุณภาพเปนอยางไร โดยทีผ่ ลงานนี้ไมจําเปนจะตองเปน
บทความที่ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ แตอาจจะเปนหนังสือวิจยั หรือรายงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพเพียงพอ และมี
ปริมาณเพียงพอ ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินใหมีคุณภาพดีมาก โดยใชหลักการที่เทียบเคียงไดกับการ
ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในการขอตําแหนงทางวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ประเด็นก็คอื คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุ
อาจารยของมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาตัดสินวา งานวิจัยมีคุณภาพดีมาก หรือมีคุณภาพดี ไมใชคณะ/หนวยงาน
เปนผูพิจารณาตัดสิน เพราะกรณีที่สํานักบัณฑิตอาสาสมัครประกาศรับสมัครอาจารยใหมที่ผานมา ไมมีผูใดผาน
เกณฑเขามาสอบขอเขียน ซึ่งก็ไดมีการเสนอเชนเดียวกันวา ควรจะรับผูที่มีผลการศึกษาไดเกรด F แตมีผลงานทาง
วิชาการที่ดีมากเขามาสอบขอเขียน หากสอบขอเขียนผานก็ใหสงรายชือ่ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ดังนั้น
ประเด็นนี้ขอใหมหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑแจงมาใหชัดเจน
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในหลักเกณฑที่นําเสนอก็คือ กรณีที่มีเกรด F หรือสอบไม
ผานในวิชาหลัก จะมีขอยกเวนวา หากมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก ก็สามารถที่จะนํามาทดแทนในเรื่อง
ของเกรดได โดยขั้นตอนที่ไดมีการดําเนินการอยูขณะนีก้ ็คือ ทางคณะจะเปนผูพจิ ารณากลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการเหลานี้กอนวา เปนผลงานที่มีคุณภาพดีมาก และใหสงไปที่ฝายวิชาการ เพื่อที่จะนําเสนอคณะกรรมการ

- 54 กลั่นกรองฯ พิจารณาวา เปนผลงานที่มีคุณภาพดีมากจริงตามที่คณะนําเสนอหรือไม หากเปนผลงานที่มีคุณภาพดี
มาก ทางฝายวิชาการจะนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติตอ ไป
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ขอใหมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการกลั่น
กรองฯ ไดแจงหลักเกณฑดังกลาวใหคณะ/หนวยงานทราบวา มีแนวทางในการตีความวา เปนผลงานที่ดีมาก
อยางไร เพราะหนวยงานจะพิจารณาตัดสินยากเชนเดียวกันวา เปนผลงานที่มีคุณภาพดีมากหรือไม
ประธานกลาววา ประเด็นปญหาก็คือ แตละคณะจะมีลักษณะผลงานทางวิชาการไมเหมือนกัน
เชน คณะศิลปกรรมศาสตรกับคณะนิติศาสตร ลักษณะของผลงานทางวิชาการที่จะวินจิ ฉัยวา มีคณ
ุ ภาพดี หรือไม
ดี อาจจะใชเงือ่ นไขที่แตกตางกันมาก หรือคณะวิศวกรรมศาสตรกับคณะแพทยศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี การวินจิ ฉัยผลงานอาจจะใชเกณฑการพิจารณาที่แตกตางกัน ดังนั้น ในเบื้องตน
ก.บ.ม. ไดมีการกําหนดเกณฑไววา หากสอบไมผานถือวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติ ยกเวนคณะ/หนวยงาน ที่เปนผูรับ
สมัคร เห็นวา มีผลงานทางวิชาการที่อยูในขายที่จะไดรับการยกเวนก็คอื มีผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพดีมาก
และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาตอไป หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบตามที่คณะ/
หนวยงานนําเสนอ ก็ใหนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตัดสินวา จะรับหรือไมรับ เชนเดียวกับกรณีคณะนิติศาสตร แต
เมื่อใดก็ตามทีค่ ณะเห็นวา ผลงานทางวิชาการไมมีคุณภาพดีมาก ก็จะยุติที่คณะ/หนวยงาน โดยไมตอ งนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของมหาวิทยาลัยพิจารณา สวนกรณีขอเสนอที่วา ใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของ
มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อทีค่ ณะ/หนวยงาน จะไดถือปฏิบัตินั้น เห็นวา
จะเปนการดําเนินการ 2 ขั้นตอนที่แตกตางกัน ก็คือ ในเบื้องตน มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะ/หนวยงาน เปน
ผูพิจารณากลัน่ กรองกอน แตยังไมถือวา เปนขอยุติจนกวาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของมหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาเห็นชอบตามที่หนวยงานนําเสนอ ดังนั้น ในหลักการก็คือ หากคนใดคนหนึ่งปฏิเสธก็จะยุติ โดยจะตอง
เปนการเห็นพองตองกันทั้ง 2 ขั้นตอน แตทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ ควรจะใชหลักเกณฑเดียวกันหรือไม หรือควรจะแจง
หลักเกณฑใหหนวยงานทราบหรือไมวา ควรจะดําเนินการอยางไร เห็นวา การเปดชองไวใหเปนดุลยพินิจกวาง ๆ
ของแตละหนวยงานจะเปนประโยชนมากกวา เพราะสภาพของแตละสาขาวิชาหรือคณะ/หนวยงาน ไมเหมือนกัน
และกรอบที่จะใชในการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของมหาวิทยาลัย จะเปนการพิจารณาใน
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คณะ/หนวยงาน ไดมกี ารพิจารณาตัดสินมาแลว ฉะนั้น ตรงนี้หากใชหลักเกณฑ
เดียวกัน เกือบจะไมมีประโยชนที่จะกําหนดใหมีคณะกรรมการฯ 2 ชุด
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ขอใหหนวยงานพิจารณาตามหลักเกณฑการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ โดยคําวา “ผลงานทางวิชาการดีมาก” จะมีการระบุคําจํากัดความไวชัดเจน ซึ่งหากพิจารณา
ดําเนินการตามหลักเกณฑดงั กลาว คงจะไมมีปญหา และกรณีที่คณะมีผูสมัคร 2 คน หากคนทีห่ นึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดไว คือ ระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.00 ไมมีเกรด F และระดับปริญญาโท มีเกรด
เฉลี่ยเกิน 3.25 ในขณะที่คนที่สอง ระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.00 และระดับปริญญาโทมีเกรดเฉลี่ยเกิน
3.25 แตมีเกรด F ในวิชาหลัก และหากคณะตองการรับคนที่สอง ดวยเหตุผลหลายประการ ตรงนี้คณะจะตองมี

- 55 คําอธิบายวา คนที่สองมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมากจริง ๆ เพราะคนที่หนึ่งอาจมีการฟองรองคณะหรือ
มหาวิทยาลัยไดวา เหตุใดรับคนที่สอง ทั้ง ๆ ที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ฉะนั้น ในการวินิจฉัยเรื่องนี้ คณะจะตองมี
หลักการและมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในระดับคณะทีส่ ามารถจะชี้แจงไดวา ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดี
มากอยูในระดับใด ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผานมา สิ่งที่คณะเสนอมาวาเปนผลงานทางวิชาการระดับดีมาก สวนใหญ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของมหาวิทยาลัยไมเคยเห็นตางจากที่คณะนําเสนอ เพราะคณะกรรมการกลั่นกรองจะ
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิของทุกคณะอยูแ ลว และจะมีการแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสุขศาสตร ซึ่งก็จะทําใหมีความชัดเจนมากขึ้นวา ผลงานมี
คุณภาพระดับใด
ผูแทนประธานสภาอาจารยกลาววา กรณีที่ไมมีการระบุเกรด F ไวใน Transcript คณะสามารถ
ขอตรวจสอบเกรดจากสํานักทะเบียนฯ ของมหาวิทยาลัยนั้นไดหรือไม
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ฝายเลขานุการของคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ คงจะตอง
ตรวจสอบขอมูลตอไปวา มหาวิทยาลัยใดบางที่มีการระบุเฉพาะเกรดลาสุด โดยไมเปนการระบุเกรดยอนหลัง
ทั้งหมด และจะไดแจงใหคณะทราบตอไป
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