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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16/2551
วันจันทรที่ 6 ตุลาคม 2551
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
-------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
3. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
4. ศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย รองอธิการบดีฝายวิชาการ
5. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วฒ
ั นกุล รองอธิการบดีฝายการคลัง
6. รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
7. อาจารย ชไมพร
รุงฤกษฤทธิ์ แทนรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
8. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
9. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. อาจารย อาทิตย
วงษสงา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร
15. อาจารย แกวกาญจน
จูเจริญ
รักษาราชการแทนคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
19. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
20. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
21. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
22. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
23. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-224. รองศาสตราจารย สมนึก
สุขพงษไทย แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
25. รองศาสตราจารย ดร.นันทนา รณเกียรติ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
27. รองศาสตราจารย ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
28. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
29. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
30. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
32. รองศาสตราจารย พินยั
ทองสวัสดิ์วงศ แทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
33. อาจารย ดร.พจนา
ธูปแกว
แทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
34. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
รักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา
35. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
36. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
37. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
38. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
39. รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระมั่นคง
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
40. น.ส.กานติมา
พงษศักดิ์
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
41. นายณรงค
เมืองโสภา
แทนผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
43. น.ส.ศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
44. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรดา สิงขรรัตน
45. นางมาลี
อินทรประเสริฐ ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
46. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
47. นายสายัณห
เทพแดง
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)
48. รองศาสตราจารย หริรักษ สูตะบุตร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
49. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล รองอธิการบดีฝายวิจัย

-32. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา

วีสกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี
สําราญเวทย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
3. นายสมพงษ
กันบุญ
4. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
5. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
6. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต
7. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
8. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
9. นางสาวมยุลี
สุดสระ
10. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
11. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
12. นายชูเกียรติ
จันทรมานะ

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
งานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ กองงานศูนยรังสิต
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนะนําผูบริหารและกรรมการ ก.บ.ม.ใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
จํานวน 2 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551
2. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 29 กันยายน 2551
ในนามของมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหมทั้ง 2 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ 3 สถาบัน ระหวาง มธ. สํานักงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต แจงใหที่ประชุมทราบวา ดวย มธ. สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไดมีขอตกลงในการแขงขันกีฬาเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวาง 3 สถาบัน โดยใชชื่อ “Tricampus Sports Days” หรือ “กีฬา 3 สถาบัน” กําหนดจัดการ

-4แขงขันในเดือนตุลาคมของทุกป วัตถุประสงคของการจัดโครงการแขงขันกีฬา 3 สถาบัน ก็เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันที่มีสํานักงานตั้งอยูภ ายใน มธ. ศูนยรงั สิต เพื่อใหบคุ ลากรของทั้ง 3 สถาบัน
ไดมีโอกาสรูจกั กัน และเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ ของทั้ง 3 สถาบัน ไดดียงิ่ ขึ้น ซึ่งในปน้ี
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียเปนเจาภาพ กําหนดจัดการแขงขันในวันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2551 ตั้งแตเวลา 13.00 น.
เปนตนไป ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และสนามกีฬา มธ. ศูนยรังสิต โดยกีฬาที่จะจัดมี 14
ประเภท คือ
1. กอลฟ
2. ฟุตบอล
3. ฟุตซอล
4. บาสเกตบอล
5. วอลเลยบอลชาย/หญิง
6. แบดมินตัน
7. เทนนิส
8. เทเบิลเทนนิส
9. เปตอง
10. ชักคะเยอ
11. แชรบอลระหวางผูบริหารชายกับเลขานุการหญิง
12. วิ่ง 3,000 เมตร
13. วายน้ํา
14. สนุกเกอร
โดยพิธีเปดการแขงขันจะเริ่มเวลา 13.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคารบริหาร สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย และการจัดงานเลีย้ งสังสรรคระหวาง 3 สถาบัน เวลา 17.00 น. ณ AIT CENTER เพื่อใหผูบริหารและ
บุคลากรไดมีโอกาสรูจักกันมากขึ้น และสําหรับปนี้เปนปแรกที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียจะเปนเจาภาพ จึงขอ
เรียนเชิญผูบริหาร อาจารย และบุคลากรของคณะ/สํานัก/สถาบัน/กองและหนวยงานตาง ๆ รวมกิจกรรมในครั้งนี้
รวมทั้งชวยประชาสัมพันธ จัดทีมกีฬา สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน เปนกองเชียร และรวมงานเลี้ยงสังสรรค
โดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียจะจัดทํากําหนดการอยางเปนทางการและจัดสงใหกบั หนวยงานตาง ๆ เพื่อขอ
ความรวมมือตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง มหาวิทยาลัยไดลงนามในสัญญารวมกับเอกชน
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยไดลงนามกับการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย ในการจัดตั้งสถานีบริการกาซ NGV ที่ศูนยรังสิตเรียบรอยแลว มีกําหนดการที่จะเปดใหบริการในวันที่ 1
เมษายน 2552 ณ บริเวณพื้นที่ดานหลังสระวายน้ําติดกับถนนเชียงราก ตรงขามกับหอพัก TU DOME บนพื้นที่
ประมาณ 2.1 ไร ปตท. จะเปนผูลงทุนเองทั้งหมด และมีขนาด 6 หัวจาย คอนขางใหญพอสมควร โดยมีความหวัง
วา จะสนับสนุนนโยบายการใชกาซ NGV ของรถมหาวิทยาลัย และรถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได
มหาวิทยาลัยไดตกลงกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในการเปดสํานักงานสาขายอย
บริเวณดานติดกําแพงหลังคณะศิลปศาสตร ดานทาพระจันทร เขาใจวาภายในสิ้นป 2551 นาจะดําเนินการสราง
เสร็จ จะเปนอาคารในลักษณะเดียวกับธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงเทพ ที่มอี ยูเดิมในปจจุบัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดเปดรานกาแฟริมรั้วประตูโบราณ ดานคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

-5ซึ่งปจจุบันเปนที่จอดรถตูโดยสารบริการระหวางทาพระจันทร – ศูนยรังสิต ซึ่งไดยายมาจากบริเวณหนา
หอประชุมใหญ โดยจะใหบริการกับผูที่ไปรอรถตูโดยสารและผูที่ผานไปมา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ครบรอบ 70 ป
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีจะครบรอบการสถาปนา 70 ป ในป 2551 จะมีการจัดงานใหญ 3 งาน แตสิ่งสําคัญที่ตองการจะให
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปรวมงานก็คือ งานวิชาการประจําป ซึ่งในปนี้จะจัด ณ โรงแรมเซนทารา แกรนดเซนทรัลเวิลด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในหัวขอ The Corporation of Design
ซึ่งเปนเนื้อหาวิชาการที่คณาจารยของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีคนขึ้นมาเอง โดยไมไดไปลอกมาจากตํารา
ของชาวตางประเทศคนใด โดยดูจากปจจัยรวมของบริษัทหรือธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทั้งหมด 50
แหง และกลั่นออกมาเปนแนวคิดตรงนี้ จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานไปรับฟงการเสวนาครั้งนี้ คณะฯ ตองการ
ใหมีความคึกคักมากที่สุด บุคคลภายนอกจัดเก็บคาใชจายคนละ 1,000 บาท ในสวนของผูบริหารทุกทาน จะขอให
เปนแขกเกียรติยศของคณะ
ประธานกลาววา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ตรงกับวันธรรมศาสตรสามัคคี ศิษยเกา ต.ม.ธ.ก.
หลายทานสอบถามวา มหาวิทยาลัยจัดงานหรือไม วันที่ชาวธรรมศาสตรเดินขบวนกลับมายึดมหาวิทยาลัยคืนจาก
ทหาร หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปที่แลวไดมกี ารจัดงานอภิปรายในมหาวิทยาลัย เพราะบังเอิญเปนวัน
ครบรอบ 60 ป ต.ม.ธ.ก. ดวย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง การจัดกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากเดือนตุลาคมเปนเดือนที่
ครบรอบวันสําคัญของสมเด็จยา คณะทันตแพทยศาสตรและโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ รวมกันจัด
งานวันสมเด็จยา เปนวันทันตสาธารณสุข โดยจะมีการใหบริการฟรีดานทันตกรรม ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2551 คณะฯ จะจัดงานวันทันตสาธารณสุขที่ฟวเจอรปารค
รังสิต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 โดย
หนังสือเวียน
ประธานแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดีลงวันที่ 10 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยได
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ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่ 19 กันยายน 2551 นั้น เนื่องจากได
พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงประกาศ
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึน้ (ฉบับที่ 2 ) เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เมือ่ ไดออก
ขอบังคับแลวใหแจง ก.พ.อ. ทราบดวย (รายละเอียดตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.
0509 (2)/ว.1 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551)
ประเด็นที่สําคัญคือ จะมีการเปดชองใหกําหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนที่ปรึกษาระดับ 10
เพิ่มขึ้นสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งไมเคยไดรับมากอน เทาที่ผานมาจะมีเฉพาะระดับ 9 โดยที่ประกาศนีใ้ ห
มีระดับ 10 โดยสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น จะตองออกขอบังคับฯ รองรับ ซึ่งขณะนี้ฝายบริหารบุคคล
กําลังดําเนินการออกขอบังคับฯ และจะกําหนดกรอบตามความจําเปนวา มีไดอยางไรบาง และหลังจากจัดทํา
ขอบังคับฯ เรียบรอยแลว จะตองนําเสนอ ก.พ.อ. ทราบตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 เรื่อง คณะศิลปศาสตรรายงานหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยไดออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
เพื่อใชในการเลื่อนขั้นคาจางประจําป โดยกําหนดใหคณะตาง ๆ ไดพจิ ารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินฯ ของคณะ และเสนอ ก.บ.ม. ทราบ ซึ่งฝายบริหารบุคคลไดแจงคณะตาง ๆ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550
ขณะนี้ คณะศิลปศาสตรไดจัดทําหลักเกณฑและวิธีการประเมินดังกลาว โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 แลว ซึ่งถือเปนคณะแรก
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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ประธานกลาววา กรณีนี้เปนแนวทางที่ตกลงกันวา ใหจดั ทําขึ้นมา เพือ่ ปองกันปญหาการ
รองเรียนของบุคลากรที่ถูกประเมินวา ไมทราบเกณฑมากอน ขอฝากผูบริหารหนวยงานทั้งหลายไปพิจารณาวา
จะใชเกณฑอยางเดียวกันหรือไม แตขอใหรายงาน ก.บ.ม. ทราบ เพื่อที่จะไปประกาศใหอาจารยในหนวยงาน
ทราบดวย
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมกลาววา ในเรื่องการใหคะแนนผูบริหารนั้น อาจจะตกเรื่องการ
บริหารงานนอกคณะ ในตําแหนงคณบดี เพราะขณะนี้จะมีคณะใหม ๆ ซึ่งบริหารงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
ไมวาจะเปนตําแหนงคณบดี รองคณบดี ของหนวยงานในกํากับ นาจะมีปรากฏอยูในเกณฑการประเมินนี้ดว ย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.1.3 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวาง
ขาราชการที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2551 (เพิ่มเติม)
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุม ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ไดใหความเห็นชอบในการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการ กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คืนแก
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป รวมทั้งสิ้น 23 อัตรา โดยแยกเปนสายวิชาการ 16 อัตรา
สายสนับสนุนวิชาการ 7 อัตรา นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร คณะเศรษฐศาสตร ซึ่ง
ไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จนถึงสิ้นปงบประมาณทีม่ ีอายุครบ 65 ปบริบูรณ ได
ตอบรับการทาบทามจากสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยใหไปดํารงตําแหนงประธานสถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย จึงไมประสงคตอเวลาราชการ มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการตอเวลาราชการของบุคลากร
ดังกลาว ตามคําสั่ง มธ. ที่ 1561/2551 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดประกาศใหพนจากราชการเพราะ
เกษียณอายุราชการ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ 16
กันยายน 2551 ในการนี้ จึงไดจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพิ่มเติม จํานวน 1 อัตรา (ตําแหนง
เลขที่ 5679) วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก วงเงินคาจาง 13,450 บาท หรือ 18,310 บาท แลวแตกรณี ใหแกคณะ
เศรษฐศาสตร เพื่อทดแทนอัตราวางขาราชการที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2551
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ

3.2.1 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิยายโดยตัดโอนขาราชการ จํานวน
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1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล แถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) ตัดโอนตําแหนงเลขที่ 2093 ตําแหนงพยาบาล ระดับ 6 ขั้น 14,330 บาท ซึ่ง นางทัศนีย
ภูสําอางค ครองอยูที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปตั้งจายที่คณะพยาบาลศาสตร และเปลี่ยนเปน
ตําแหนงอาจารย ระดับ 6 ขัน้ 14,330 บาท
(2) กําหนดเงื่อนไขการบรรจุเปน “ปริญญาโทหรือเอกทางพยาบาลศาสตร”
(3) ยาย นางทัศนีย ภูสําอางค ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล (ตําแหนง
เลขที่ 2093) ระดับ 6 ขั้น 14,330 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มาสังกัดคณะพยาบาลศาสตร
เพื่อเปลี่ยนตําแหนงและแตงตั้งเปนขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 2093) ระดับ 6 ขั้น
14,330 บาท ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดพิจารณาแลว ไมขัดของอนุมัติใหยายและตัดโอน
อัตราได (รายละเอียดตามนัยบันทึกโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0516.10/878 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2551)
(4) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 4916 ตําแหนงอาจารย เดิม
ขั้นวุฒิปริญญาโท ไปตั้งจายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และเปลี่ยนเปนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาลเพือ่ เปนการสับเปลี่ยนกับตําแหนงเลขที่ 2093
(5) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม.อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตรา กําหนดเงื่อนไขการบรรจุและยาย นางทัศนีย
ภูสําอางค ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มาสังกัด
คณะพยาบาลศาสตร เพื่อเปลี่ยนตําแหนงและแตงตั้งเปนขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับวุฒิขาราชการ
สายวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอปรับวุฒิ
นางสาวมนวรรัตน ผองไพบูลย ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 1488) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งไดรับ
วุฒิ Ph.D (Computer Science) จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึน้ เปนใหไดรบั
เงินเดือน ระดับ 5 ขั้น 13,110 บาท ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 21 กรกฎาคม 2551 (วันที่รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ)
เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวมนวรรัตน ผองไพบูลย ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

-9ข. กรณีขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

3.2.3 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติตดั โอนอัตราและเงินเดือนขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราและเงินเดือน นางสมศรี นาคประวิทย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 (ตําแหนงเลขที่ 1268) ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท งานวางผังแมบท กอง
แผนงานไปตั้งจายที่งานซอมบํารุงและบริการ สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต และเปลี่ยนตําแหนงเปน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
2. แตงตั้ง นางสมศรี นาคประวิทย ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 (ตําแหนง
เลขที่ 1268) ระดับ 6 ขั้น 27,500 บาท
3. ตัดโอนอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ตําแหนงเลขที่ 5573 ขั้น 9,570 บาท สังกัดสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต ไปตั้งจายที่กองแผนงาน และ
เปลี่ยนเปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
4. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนและแตงตั้ง นางสมศรี นาคประวิทย ใหดาํ รงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สังกัดสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิต ตามที่เสนอ
ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

3.2.4 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสนอขอดําเนิน
การดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5416 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาโท อัตราตั้ง
ใหมปงบประมาณ 2550 เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สังคมวิทยา)”
2. จาง น.ส.พรทิพย เนติภารัตนกุล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5416) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางน.ส.พรทิพย เนติภารัตนกุล เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

- 10 สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยา ยโดยตัดโอนอัตรา จํานวน 1 ราย และ
ยายมาแตงตั้งตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
ก. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 4380 ตําแหนง
แพทย ขั้น 15,560 บาท สํานักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตรไปตั้งจายที่คณะแพทยศาสตร และเปลี่ยนเปน
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ขั้น 15,560 บาท/กําหนดเงื่อนไขการจางเปน “ปริญญา
หรือประกาศนียบัตรทางการแพทย”
- ยาย นายธนา ขอเจริญพร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย
(ตําแหนงเลขที่ 4380) ขั้น 15,560 บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งอยูระหวางลาฝกอบรมดาน Internal Medicine ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนคณะแพทยศาสตรบางสวน และทุน University of Hawaii บางสวน ตัง้ แตวนั ที่ 2
มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 และฝกอบรมดานอายุรศาสตรโรคติดตอ (Infections Diseases) ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนคณะแพทยศาสตรบางสวน และทุน Rush University บางสวน ตั้งแตวันที่ 2
มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มาแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 4380) คณะแพทยศาสตร โดยใหไดรับคาจางขั้นเดิมทีไ่ ดรับอยู เมื่อกลับจากฝกอบรมแลว
มหาวิทยาลัยจะปรับคาจางใหตรงตามตําแหนงและวุฒิทไี่ ดรับของอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย
- ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
ข. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 4020 ตําแหนงอาจารยเดิมขัน้ 18,310 บาท เปน
“ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการแพทย”
- ยาย นายกิตติชัย กุลธนปรีดา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย
(ตําแหนงเลขที่ 4735) ขั้น 17,210 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มาแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนงเลขที่ 4020) โดยใหไดรับคาจางขั้น 19,760 บาท และขาด
จากตําแหนงเดิม (ตําแหนงเลขที่ 4735) ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไดพิจารณาแลวไมขัดของ
ในการยายมาดํารงตําแหนงอาจารย (รายละเอียดตามนัยบันทึกโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ.
0516.10/606 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ทีแ่ นบ)
- ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม.อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนและยาย นายธนา ขอเจริญพร พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย มาแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 4380) คณะแพทยศาสตร และกําหนดเงือ่ นไขการจางและยาย นายกิตติชัย กุลธนปรีดา พนักงาน

- 11 มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มาแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะนิติศาสตรเสนอขอเปลี่ยนแปลงอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4903 ขั้น 9,570 บาท เปนสาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย อัตราคาจางวุฒิปริญญาโท ขั้น 13,450 บาท หรือปริญญาเอก ขั้น 18,310 บาท ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เปนสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิตศิ าสตร ตามที่เสนอ
ง. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3.2.7 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติยายพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. ยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงแพทย (แพทยประจําบาน) สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ ผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงแพทย (แพทยเฉพาะทาง) จํานวน 2 ราย ดังนี้
- น.ส.พรรณพัชร พิริยะนนท ตําแหนงแพทย ตําแหนงเลขที่ 4213 ขั้น 12,330 บาท ไปดํารง
ตําแหนงแพทย ตําแหนงเลขที่ 4016 ขั้น 15,940 บาท
- น.ส.พรอําภา บรรจงมณี ตําแหนงแพทย ตําแหนงเลขที่ 4539 ขั้น 12,330 บาท ไปดํารง
ตําแหนงแพทย ตําแหนงเลขที่ 4025 ขั้น 15,940 บาท
2. ทั้งนี้ ขอยอนหลังตั้งแตวนั ที่ 7 สิงหาคม 2551 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนง
แพทย สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะแพทยศาสตรเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 4719 ตําแหนงนักวิจยั วุฒิปริญญาโท ซึ่งวางอยูเปน
ตําแหนงนักวิชาการสถิติ วุฒิปริญญาโท คาจางขั้น 11,700 บาท /เดือน ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป

- 12 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงนักวิจยั เปนตําแหนงนักวิชาการสถิติ สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีเสนอขอกําหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่ 5663 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา วุฒิ
ปริญญาตรี ขั้น 9,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตามที่เสนอ
จ. กรณีลูกจางชาวตางประเทศ

3.2.10 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 4 รายและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะศิลปศาสตรเสนอขอจางลูกจางชาว
ตางประเทศ ตําแหนงผูสอนจํานวน 4 รายและตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย มีกําหนด 1 ป โดยใหไดรับคา
เชาบานเดือนละ 8,000 บาท ดังนี้
ตําแหนงผูสอน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป
- Mr. Edward David Greller รับคาจางเดือนละ 19,790 บาท
- Mr. Simon Steward รับคาจางเดือนละ 19,790 บาท
- Mr. Jonathan Savery รับคาจางเดือนละ 19,790 บาท
- Mr. Michael Quinn รับคาจางเดือนละ 19,790 บาท
ตําแหนงผูเชีย่ วชาญ ตั้งแตวนั ที่ 11 กันยายน 2551 เปนตนไป
- Dr. Sidney Da Silva Facundes รับคาจางเดือนละ 35,350 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน จํานวน 4 ราย
และตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ
ฉ. กรณีผูมีความรูความสามารถพิเศษ

3.2.11 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปน
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อาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะสหเวชศาสตรเสนอขอจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552 จํานวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้
1. พลตรีหญิง ออยทิพย ณ ถลาง โดยใหไดรับคาจางขั้น 31,420 บาท
2. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ไวยนันท โดยใหไดรับคาจางขั้น 43,980 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย จํานวน 2 ราย
สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอจาง รองศาสตราจารย
สุวนีย เกี่ยวกิง่ แกว ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2552 ทั้งนี้
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง รองศาสตราจารย สุวนีย เกีย่ วกิ่งแกว ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ เปนอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมขออนุมัตเิ ปลี่ยนชื่องานในสํานักงาน
เลขานุการ จํานวน 1 งาน
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมเสนอขอเปลี่ยนชื่อ
งานในสํานักงานเลขานุการ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมจากเดิม “งานบริหารและธุรการ” เปน “งานบริหาร
และการวางแผน” เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลความจําเปนในการปรับปรุงโครงสรางใหม
ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักแลว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ เปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบเปลี่ยนชื่องานในสํานักงานเลขานุการ สํานักเสริมศึกษา
และบริการสังคม จากเดิม “งานบริหารและธุรการ” เปน “งานบริหารและการวางแผน” และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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3.3.2 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตรา
ขาราชการที่ไดรับอนุมัตใิ หลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่ มธ. ไดอนุมัติใหขาราชการลาออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 24 ราย:ซึ่งแยกเปนสายวิชาการ จํานวน 1 ราย และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 23 ราย โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 4 ที่กําหนดวาสวนราชการที่
มีอัตรากําลังเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แตมีจํานวนขาราชการสูงอายุ (50 ปขึ้นไป) มากกวารอยละ 20 ของ
จํานวนขาราชการของสวนราชการ อยูในขายที่จะไดรับการจัดสรรอัตราคืน นั้น เนื่องจากในขณะนีซ้ ึ่งยังไมมี
ขอสรุปวา มหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณคืนหรือไมเพียงใด ประกอบกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร ซึ่งมีขาราชการซึ่งลาออกตามมาตรการดังกลาว จํานวน 2 ราย แยกเปนตําแหนงบริหาร 1 ราย และระดับ
ปฏิบัติงาน 1 ราย ไดแจงความประสงคขอคืนอัตรากําลังขาราชการที่ไดรับอนุมัติลาออกตามมาตรการฯ เต็ม
จํานวน ฝายบริหารบุคคลไดพิจารณาแลว ขอเสนอแนวทางการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน ดังนี้
1. ใหมหาวิทยาลัยชะลอการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการที่
ลาออกตามมาตรการดังกลาวไปกอนจนกวาจะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ เวนแต
อัตราขาราชการที่เปนตําแหนงบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม ใหมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรอัตรา
พนักงานทดแทน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ซึง่ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6 อัตรา ดังนี้
1.1 เลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร
1.2 เลขานุการ สถาบันทรัพยากรมนุษย
1.3 เลขานุการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
1.4 หัวหนางานบริหารหลักสูตรการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
1.5 หัวหนางานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่
1.6 หัวหนางานการคลัง คณะศิลปศาสตร
โดยที่อัตราวางขาราชการทั้งหมด 24 อัตรา เมื่อจัดสรรอัตราทดแทนอัตราวางขาราชการที่ดํารงตําแหนงบริหาร
ไป 6 อัตราแลว จะเหลืออัตราวางอีก 18 อัตรา ที่มหาวิทยาลัยจะนําไปพิจารณาจัดสรรคืนเมื่อไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ หรือ
2. จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 24 อัตรา ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป
เชนเดียวกับการเกษียณอายุราชการปกติ ตามหลักเกณฑการจัดสรรอัตรา/วงเงิน/และการถัวจายเงินในการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2549

- 15 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. ประธานกลาววา มหาวิทยาลัยเสนอใหดาํ เนินการตามแนวทางแรก จัดสรรใหเฉพาะอัตรา
ตําแหนงบริหารกอน ตําแหนงที่เหลือจะจัดใหเมื่อไดรับงบประมาณและอัตราคืนจาก ก.พ. แลว เขาใจวาจะได แต
ตองใชเวลา ตองรออีกพอสมควร ขอเสนอใหจดั สรรเฉพาะตําแหนงบริหารคืนไปกอน
2. ประธานสภาขาราชการกลาววา โดยปกติตําแหนงทีเ่ ปนตําแหนงบริหาร เชน เลขานุการคณะ
หัวหนางาน หรือตําแหนงผูอาํ นวยการกอง เปนตําแหนงที่จะตองสงวนไว ไมไดยุบเลิกอัตราไป เพราะฉะนัน้
ตําแหนงเดิมทีเ่ ปนขาราชการ จะยังคงอยู ยังไมยุบเลิกที่จะตองเอาพนักงานไปทดแทน
3. ประธานกลาววา กรณีที่ประธานสภาขาราชการสอบถามวา โดยปกติตําแหนงทางบริหารตอง
เปนขาราชการตอไป ไมเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนปญหาที่ทางกองการเจาหนาที่จะตองไปจัดการเอง
เขาใจวามีอัตราขาราชการที่ไมไดยุบกอนหนานี้ จะไปยุบทดแทนและคงตําแหนงนี้เปนขาราชการเอาไวตอไปได
ประเด็นทีจ่ ะหารือที่ประชุมคือ การจัดสรรอัตราใหคืน ซึ่งมีเงื่อนไขวา จะจัดสรรใหแบบใดอยางไร เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือเปนขาราชการ กรณีที่เสนอ คงยังจัดสรรเปนขาราชการ เพราะเปนตําแหนงบริหาร และฝายกอง
การเจาหนาทีจ่ ะไปจัดการเรือ่ งการเปลี่ยนตําแหนง ยุบตําแหนง ใหจัดสรรไปกอน 6 อัตรา และสวนที่เหลืออีก 18
อัตรา จะจัดสรรเมื่อไดรับเงินมา ซึ่งอาจจะจัดในลักษณะพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตําแหนงบริหาร 6
ตําแหนง เขาใจวากองการเจาหนาที่จะไปใชวิธียุบตําแหนงขาราชการตําแหนงอืน่ ทีค่ งเหลืออยูในสํานักงาน
อธิการบดีทิ้งไป เพื่อจะชดเชยตําแหนงเหลานี้ กลาวคือ ยังคงเลื่อนผูท่เี ปนขาราชการขึ้นมาเปนหัวหนางาน เปน
เลขานุการคณะได ดังนั้น มหาวิทยาลัยเสนอใหใชเกณฑในขอแรกก็คือ จัดสรรให 6 อัตรากอนสําหรับหนวยงาน
ที่มี Early retire แตสวนที่เหลือจะจัดสรรตอไปเมื่อไดรับงบประมาณคืนมาจากสํานักงบประมาณและไดรับอัตรา
คืนจาก ก.พ. แลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติชะลอการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวาง
ขาราชการที่ลาออกตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปกอนจนกวาจะไดรับการจัดสรรเงินประมาณจากสํานักงบประมาณ เวนแตอัตรา
ขาราชการที่เปนตําแหนงบริหาร เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม ใหมหาวิทยาลัย
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 6 อัตรา ดังนี้
(1) เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร
(2) เลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย
(3) เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ
(4) หัวหนางานบริหารหลักสูตรการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
(5) หัวหนางานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่
(6) หัวหนางานการคลัง คณะศิลปศาสตร
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3.3.3 เรื่อง ขออนุมัติจางพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2552 จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) เสนอขอจาง
พนักงานราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน วุฒเิ นติบัณฑิตไทย จากสํานักอบรมศึกษากฏหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงดานกฎหมาย ใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษากฎหมาย (ตําแหนงเลขที่ 0001) สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี และใหปฏิบัติงานที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คาตอบแทนเดือนละ 60,000 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2551 –30 กันยายน 2552
2. รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต วุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และ Ph.D in Political Science
จาก Pittsburgh University ผูทรงคุณวุฒิที่มคี วามเชี่ยวชาญในงานดานการตางประเทศ การเมือง การปกครอง การ
บริหาร ใหดํารงตําแหนงทีป่ รึกษาการตางประเทศ (ตําแหนงเลขที่ 0002) สังกัดสํานักงานอธิการบดี คาตอบแทน
เดือนละ 60,000 บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
ประธานกลาววา ในกรณีของรองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต ขอเสนอใหเพิ่มเติมวา ใหไป
ปฏิบัติงานที่วทิ ยาลัยสหวิทยาการ เพื่อเปนอาจารยประจําของวิทยาลัยดวย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในกรณีที่เปดใหมีการจางพนักงานราชการนี้ ตองการใหจาง
อัตราพนักงานดานเทคนิคบาง เพราะในขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการจางเหมาบริการหลายอยาง และโดยเฉพาะ
ลูกจางประจําในกลุมฝมือซึ่งเกษียณอายุออกไปมากแลว ไมไดอัตราทดแทน เพราะฉะนั้น นาจะใชโอกาสนี้ใน
การจางพนักงานราชการที่มีวุฒิทางดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากกวา โดยปกติที่ผานมามหาวิทยาลัยมักจะ
ใชนักการภารโรงไปทําหนาที่ในดานนั้น เห็นวาในปตอ ๆ ไปในเรื่องพนักงานราชการ นาจะไดคิดถึงกรอบตรง
นั้นดวยวา มหาวิทยาลัยควรจะจางเจาหนาที่ทางดานเทคโนโลยีประจํามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดูแลในเรื่องการจาง
เหมาของมหาวิทยาลัยบางหรือไม
ประธานกลาววา เห็นดวยกับแนวทางนี้ เคยทําบันทึกสอบถามกองการเจาหนาทีว่ า ตองการ
จะจางพนักงานราชการในสายชาง สายวิศวกร สายสถาปนิก เพิ่มขึ้น ก็ไดรับคําตอบวา มหาวิทยาลัยไมมีอัตรา
ลูกจางประจําที่ยุบไปในระหวางนี้ จึงคืนไมได ซึ่งในปนี้มีลูกจางประจําเกษียณไปเปนจํานวน 10 คน ขอฝากฝาย
การเจาหนาทีต่ รวจสอบดวยวา กรอบของ มธ. พนักงานมหาวิทยาลัยมี 10 กวาคน แตเงื่อนไขของการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยก็คือ ตองมีอัตราลูกจางประจําที่ถกู ยุบเลิกไปในระหวางปนั้นเทากันดวย ขอเท็จจริงปจจุบนั
พบวาถูกยุบไป เพราะมีลูกจางประจําเกษียณ 10 คนได และขอคําตอบดวยในสัปดาหตอไปวา จะมีกรอบในการ
จางพนักงานราชการเพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม นอกจาก 2 ทานนี้ ซึ่งไดจางตั้งแตปที่แลว ถาไดก็จะดําเนินการตาม
แนวทางนี้ เห็นวามหาวิทยาลัยตองการคนมาชวยทํางานลักษณะนี้มากขึ้น
2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา การจาง ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย
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รายละเอียดประกอบดวยวา แตละทานนั้นจะชวยมหาวิทยาลัยทําหนาทีท่ ี่ปรึกษากฎหมายในดานใดบาง และเมื่อ
สิ้นปแลวนาจะรายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบวา ตลอดทั้งปที่ผานมาทานไดทําอะไร
ใหกับมหาวิทยาลัยบาง เชน ที่ปรึกษากฎหมาย หากทราบวาทานเปนทีป่ รึกษากฎหมายดานใด ทางหนวยงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน ที่มีปญหาทางดานนี้ อาจจะขอนัดพบทานเพื่อขอคําปรึกษาบาง นอกจากนี้การที่ไป
ปฏิบัติงานที่คณะนิติศาสตร ก็เชนเดียวกัน จะใหทําหนาที่ใด ดังนั้น ในทํานองเดียวกัน กรณี รองศาสตราจารย
ดร.นิยม รัฐอมฤต ก็ทําหนาที่เฉพาะที่ปรึกษาดานการตางประเทศของมหาวิทยาลัย ไมทราบวาคณะรัฐศาสตร
ตองการดวยหรือไม นาจะใหทานไปปฏิบตั ิงานที่คณะรัฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะรัฐศาสตรกําลังจะเปด
หลักสูตรใหมหลักสูตรตรีควบโททางดาน Political and International Relation
ประธานกลาววา กรณี รองศาสตราจารย ดร.นิยม รัฐอมฤต จะไปอยูท ี่วิทยาลัยสหวิทยาการ
ซึ่งไปอยูตั้งแตปที่แลว และไปเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ บังเอิญเปนสาขาวิชาทีไ่ มมีอาจารย
ประจําเลย จึงขอใหเพิ่มเติมเขาไป ในสวนของประวัตินนั้ ขอเรียนวาในการประชุมครั้งตอไป ใหกองการ
เจาหนาทีไ่ ดจดั ทําเสนอดวย เมื่อปที่แลวจัดทํามาครบ คนละประมาณเกือบ 10 หนา เขาใจวาปนี้เปนเรื่องการจาง
ตอ จึงไมไดจดั ทํารายละเอียดเสนอมา ขอใหบันทึกขอสังเกตนี้ไวดว ย สวนใหญทั้งสองทานจะมี Work load อยู
แลว เชน ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน จะมี Work load อยูที่คณะนิติศาสตรมาก สวน รองศาสตราจารย
ดร.นิยม รัฐอมฤต ก็จะมี Work load อยูทวี่ ิทยาลัยสหวิทยาการ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติจางพนักงานขาราชการ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
2. ในการเสนอขอจางครั้งตอไป ขอใหฝายบริหารบุคคลจัดทํารายละเอียดประวัติและผลการ
ปฏิบัติงานเสนอที่ประชุม
3. ขอใหกองการเจาหนาที่ตรวจสอบในเรือ่ งกรอบของพนักงานราชการ

3.3.4 เรื่อง ขออนุมัติตัดโอนบุคลากรสังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนาไปตั้งจายที่หนวยงานตาง ๆ ที่มีความจําเปนและประสงค
จะรับการเกลี่ยอัตรา จํานวน 12 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ไดมีมติอนุมัตกิ ารปรับโครงสรางองคกรของสถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษา
และการพัฒนาโดยใหปรับ
1. พันธกิจ เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย
โดยตรง
2. โครงสรางการแบงสวนราชการจากเดิม 4 งาน ลดเหลือ 3 งาน คือ งานบริหารและอํานวยการ
สถาบัน งานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และงานวิเคราะหพัฒนาระบบ

- 18 3. โครงสรางบุคลากร ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงาน 69 คน ลดลงเหลือ 56 คน และใหมหาวิทยาลัย
เกลี่ยอัตราบุคลากรที่เกินจากการปรับโครงสราง 13 คน ไปจัดสรรใหหนวยงานตางๆ ที่มีความจําเปนโดยจะ
ไมใหกระทบกับบุคลากรในเชิงสิทธิประโยชน ตําแหนงหนาที่หรือคาตอบแทน
ในการนี้ อธิการบดีไดมอบหมายใหฝายบริหารบุคคลหารือรวมกับฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี และผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ ซึ่งฝายบริหารบุคคลไดประชุมหารือทั้ง 3 ฝายแลว มี
ความเห็นดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนโครงสรางของสํานักงานเลขานุการสถาบัน จากเดิมที่แบงเปน 4 งาน ไดแก
งานสารบรรณและยานพาหนะ งานนโยบายและแผน งานการเจาหนาที่ และงานคลังและพัสดุเหลือเพียง 1 งาน
คืองานบริหารและอํานวยการสถาบัน ทําใหกระทบสถานภาพของขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางบริหารเปนหัวหนางานระดับ 7 ที่มีจํานวน 4 คน ตองปรับลดเหลือหัวหนางาน 1 คน โดยตองเกลี่ยหัวหนา
งานออก จํานวน 3 คน ซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางยุงยากในการหาอัตราตําแหนงบริหารใหขาราชการที่ดํารงตําแหนง
ระดับ 7 จํานวน 3 ราย กรณีนี้ใหสอบถามหนวยงานที่มตี ําแหนงบริหารวางอยูว าประสงคจะรับหัวหนางาน
หรือไม แตหากไมมีหนวยงานใดรับใหตัดโอนอัตราตําแหนงหัวหนางานมาสังกัดสํานักงานอธิการบดีกอน แลว
คอยพิจารณามอบหมายใหไปชวยหนวยงานตาง ๆ ไปพลางกอน
สําหรับการแกปญหาในระยะยาวที่ประชุม 3 ฝาย เห็นวาโครงสรางที่มีเพียงหนึ่งงานนั้น ไม
เหมาะสมกับภาระงาน จึงเสนอใหสถาบันประมวลขอมูลใชโครงสรางที่ไดรับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยไป
กอน เมื่อครบกําหนด 1 ป ใหทําการปรับโครงสรางโดยเพิ่มอีก 1 งาน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
2. ใหฝายบริหารบุคคลดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการของหนวยงานตาง ๆ ในการขอรับ
การเกลี่ยอัตรา และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคนของสถาบันประมวลขอมูลฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาการเกลีย่ อัตราใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่มีความจําเปนและประสงคจะรับบุคลากร
ดังกลาวไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ใหสถาบันประมวลขอมูลฯ เปนผูพิจารณาตัวบุคลากรที่จะเกลี่ยอัตรา จํานวน 13 คน แลวแจง
รายชื่อใหฝายบริหารบุคคลทราบ
4. ประชุมสรุปผลการพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลัง เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาตอไป
ฝายบริหารบุคคลจึงไดดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจขอมูลความตองการของหนวยงานตาง ๆ ในการขอรับการเกลี่ยอัตราและสง
แบบสอบถามความคิดเห็นใหบุคลากรสังกัดสถาบันประมวลขอมูลฯ ทุกคน ตามนัยขอ 1 เพื่อรวบรวมขอมูล
ประกอบการพิจารณา
2. เมื่อไดรายชือ่ บุคลากรจากสถาบันประมวลขอมูลฯ แลว ไดตดิ ตอหนวยงานที่แจงความ
ประสงคจะรับการเกลี่ยอัตรา เพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่จะเกลี่ยอัตรา และใหหนวยงานพิจารณา
3. เมื่อหนวยงานแจงผลการพิจารณาแลว ไดเชิญบุคลากร ทั้ง 13 ราย เขาหารือและสอบถาม

- 19 ความคิดเห็นเปนรายบุคคล ซึ่งสวนใหญตอ งการที่จะอยูห นวยงานเดิมตอไป แตหากไมไดก็ขออยูห นวยงานทา
พระจันทร แตหากเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เห็นเหมาะสมใหไปอยูหนวยงานอืน่ ๆ ก็ตองปฏิบัติตาม
4. ความเห็นเบือ้ งตนในการเกลี่ยอัตรา เมือ่ ฝายบริหารบุคคล ดําเนินการตามนัย 1 – 3 แลว สรุป
ดังนี้
4.1 กรณีตําแหนงหัวหนางาน
1) ให นางรัญจวน ศรวารี อยูปฏิบัตงิ านในตําแหนงหัวหนางานที่สถาบันประมวลขอมูลฯ
ตอไป ตามความประสงคแรกของผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ
2) สําหรับ 3 รายที่เหลือ เห็นควรตัดไวที่สํานักงานอธิการบดีกอน และสอบถามหนวยงาน
ที่มีตําแหนงหัวหนางานวางอยูวามีหนวยงานใดสนใจ โดยมีเงื่อนไขใหไปทดลองงานในตําแหนงหัวหนางาน
ที่วางของหนวยงานที่ตอบรับและเจาตัวไมขัดของหากเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- นางฐิตาภา ไพรินทราภา ใหไปชวยงานที่สถาบันประมวลขอมูลฯ เพื่อรอการปรับ
โครงสรางใหม
- นายพงศจักร ฤทธิรงค ใหไปทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานพัสดุ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
- นางจรวยรัตน ริยาพันธ ใหไปทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานบริหารและ
ธุรการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
4.2 กรณีผูปฏิบัติงาน
- เนื่องจากเงื่อนไขในการเกลี่ยอัตรากําหนดวา หนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก ที่
ประสงคจะรับการเกลี่ยอัตราดังกลาวจะตองมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยน ทําใหหนวยงานที่
เคยแจงความประสงคยกเลิกการเกลี่ยอัตรา ยกเวนสํานักหอสมุด ขอรับการเกลี่ย 1 ราย คือ นายอุทยั ขันธมาลัย
โดยยินดีคืนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไดรับการจัดสรรทดแทนการเกษียณอายุกอนกําหนด ให
มหาวิทยาลัย 1 อัตรา
- ตัดใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 5 ราย คือ
1) นายเอกรินทร ศิวิลัย สํานักงานบริหารการวิจยั
2) น.ส.ธีรารัตน ทองมาก กองการเจาหนาที่
3) นายธีระ พราหมณยอด งานประชาสัมพันธ กองงานศูนยรังสิต
4) นายสุพจน งามดี งานบริหารสํานักงานทาพระจันทร กองกลาง
5) นางอมลวรรณ ประพันธพงษ งานบริหารสํานักงานทาพระจันทร กองกลาง
- ตัดไปสังกัดสํานักงานอธิการบดี และใหไปปฏิบตั ิงานหรือรอการมอบหมายงาน
จํานวน 2 ราย คือ
1) นายไพโรจน เบญจมานนท รอการมอบหมายงาน
2) นายประทาน นอยสัมฤทธิ์ ใหดูแลรับผิดชอบระบบฐานขอมูล และงานที่เกีย่ วของ

- 20 กับทุนนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
- ใหอยูปฏิบัติงานที่สถาบันประมวลขอมูลฯ ตามเดิม 1 ราย เนื่องจากมีปญหา
สุขภาพ คือน.ส.อุทัย ทองโอฬาร
4.3 กรณีลูกจางประจํา จํานวน 2 ราย
- นายสุชาติ ปยะพิทกั ษวงศ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ใหไปสังกัดกองงานศูนยรังสิต
- นางนันทา พงษเปรม ตําแหนงนักการภารโรง ใหไปสังกัดสํานักงานบริหารการวิจยั
เนื่องจากหนวยงานแสดงความประสงคขอรับการเกลี่ยอัตรา อีกทั้งเปนหนวยงานทีจ่ ดั ตั้งใหมและยังไมมี
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักการภารโรง
5. นําขอมูลสรุปการเกลี่ยอัตรา ตามนัยขอ 4 เสนอที่ประชุม 3 ฝาย เพื่อพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่ง
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ ยกเวนตําแหนงหัวหนางาน เนื่องจาก
ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดใหบุคลากรในสถาบันฯ ตอบแบบสอบถามวาประสงคจะใหหวั หนางานผูใดอยู
ปฏิบัติงานในหนวยงานเดิม ปรากฏคะแนนเรียงตามลําดับ คือ
ลําดับที่ 1 นางจรวยรัตนฯ ได 50 คะแนน
ลําดับที่ 2 นางฐิตาภาฯ ได 49 คะแนน
ลําดับที่ 3 นายพงศจกั รฯ ได 48 คะแนน
ลําดับที่ 4 นางรัญจวนฯ ได 37 คะแนน
ผูอํานวยการสถาบันฯ จึงขอใหนางจรวยรัตน ซึ่งไดคะแนนเปนลําดับที่หนึ่งอยูปฏิบตั ิงานใน
ตําแหนงหัวหนางานของสถาบันฯ ตอไปไดหรือไม
ที่ประชุมคณะทํางานไดพจิ ารณาแลว เห็นชอบดังนี้
1. ตัดโอนอัตราบุคลากร สังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา จํานวน
12 ราย ไปตั้งจายที่หนวยงานตาง ๆ ที่มีความจําเปนและประสงคจะรับการเกลี่ยอัตรา ทั้งนี้ ตําแหนงหัวหนางาน
ใหเปนไปตามลําดับคะแนน และใหไดรับเงินตอบแทนผูบ ริหารตามเดิม
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ตําแหนงเลขที่ 5654) สังกัด
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ไปตัง้ จายที่สํานักงานอธิการบดี เพื่อทดแทนการให
น.ส.อุทัย ทองโอฬาร ปฏิบัติงานที่สถาบันประมวลขอมูลฯ ตามเดิม
3. โอนงบประมาณรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรของสถาบันประมวลขอมูลฯ ที่เกลี่ย
อัตราใหหนวยงานตาง ๆ รวมถึงเงินตอบแทนผูบริหาร ไปเปนงบประมาณของหนวยงานนัน้ ๆ ทั้งนี้ สําหรับ
บุคลากรที่เกลี่ยใหสํานักงานอธิการบดี ยังไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มประสิทธิภาพจนกวาจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดเพื่อการดังกลาวจากมหาวิทยาลัย
สําหรับบัญชีรายชื่อบุคลากรสังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่เกลี่ย
อัตราปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 21 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เรื่องของสถาบันประมวลขอมูลฯ เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เปนครัง้ ที่ 3 ใน
รอบหนึ่งปที่ผานมา ครั้งแรกเปนการเสนอหลักการวา จะปรับบทบาทและโครงสรางของ สปข. ใหสอดคลองกับ
ภารกิจที่เปนอยูในปจจุบันและจะปรับงานใหนอยลง รวมทั้งลดงานประมวลขอมูลซึ่งเคยเปนงานเดิมในสมัยที่
จัดตั้งหนวยงานนี้ มีการถกเถียงกันเปนเวลานานในที่ประชุม สุดทายมีขอเสนอแนะใหอธิการบดีประชุม
ปรึกษาหารือกับบุคลากรภายใน สปข. ก็ไดจัดการประชุมไปแลว ไดรับฟงปญหา ฟงความเห็นของบุคลากร
เรียบรอยแลวหนึ่งครั้ง และครั้งที่ 2 นั้นนํากลับเขามา ที่ประชุม ก.บ.ม. ก็ไดสอบถามกันในประเด็นที่นํากลับเขา
มาก็คือ โครงสรางใหมของ สปข. ที่ปรับลดงานภายในใหเหลือนอยกวาเดิม และจัดกรอบอัตรากําลังสําหรับแต
ละงานก็มีอยู ซึ่งก็เปนขอสรุปวา จากบุคลากรที่มีอยู 50 – 69 คนนั้น สปข. เมื่อปรับโครงสรางแลว จะเหลือ
บุคลากรเพียง 56 คนเทานั้น จะตองมีการเกลี่ยอัตราจํานวน 13 คนไปอยูในหนวยงานอื่น ๆ ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 ที่
เสนอเขามา เปนเรื่องของตัวบุคคลโดยเฉพาะ ในกรอบอัตรา 56 อัตรานั้น ใครจะอยูท ี่ใดบาง และมีขอเสนอแนะ
สําหรับ 13 คน จะตัดโอนไปอยูในสํานักงานอธิการบดีหรือคณะ/สํานัก/สถาบัน ก็ดําเนินการไปได 9 คน เหลือ 4
คน ตามที่เสนอก็คือ 3 คน เปนหัวหนางาน อีกคนหนึ่งเปนนักวิจยั ระดับ 8 ซึ่งในขอเสนอนี้ ขออนุมัติที่ประชุมใน
การจัดใหอยูประจําสํานักงานอธิการบดีกอ น และภายใน 1 เดือน มหาวิทยาลัยจะจัดลง อัตรา คงตองมาขอความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมตอไป โดยเงื่อนไขก็คือ บุคลากรเหลานี้จะตองไมเสียสิทธิประโยชนใด ๆ ในเรื่องเงิน
คาตอบแทน เงินประจําตําแหนง จะไดรับเหมือนเดิมในระหวางนี้ ก็มีรายชื่อ 3 คนที่เปนหัวหนางานที่เหลือตามที่
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ เสนอวา ในบรรดาหัวหนางาน 4 คนนั้น จากการพิจารณาภายในแลว เสนอ
ให นางจรวยรัตน ริยาพันธ ซึ่งไดรับคะแนนจากการสอบถามบุคลากรภายในสูงสุดยังคงใหอยูที่ สปข. ตอไป
เหมือนเดิม สวนอีก 3 คน คือ นางฐิตาภา ไพรินทราภา นายพงศจักร ฤทธิรงค และนางรัญจวน ศรวารี นั้น ขอ
มาสังกัดสํานักงานอธิการบดีไปกอนระหวางรอการจัดสรรใหไปดํารงตําแหนงหัวหนางานในหนวยงานอื่น ๆ
และคนที่ 4 ก็คือ นายไพโรจน เบญจมานนท ซึ่งเปนนักวิจัย ระดับ 8 เปน 4 อัตรา ที่ยังไมไดจัดสรรลงไปใน
หนวยงานใดเปนการถาวร นอกจากนั้นมีขอยุติทั้งหมดแลวตามขอเสนอที่ฝายบริหารบุคคลนําเสนอ จึงนําเสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุม และรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลก็รับวา ภายใน 30 วัน จะสามารถจัดสังกัดให 4 คน ที่
ยังเหลือไดจนครบถวน แตในระหวางนี้ขอรับรองวา ไมมีใครไดรับความกระทบกระเทือนในเรื่องคาตอบแทน
เรื่องเงินประจําตําแหนง หรือสิทธิประโยชนอื่นใดทั้งสิน้
2. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เนื่องจากไดรับการรองเรียนจากเจาหนาที่ของ
สถาบันประมวลขอมูลฯ จะขอนํามาถายทอดก็คือ ในกรณีเรื่องหัวหนางาน สปข. ใชวิธีการใหลงคะแนนโหวต
ซึ่งโดยปกติแลวการคัดเลือกหัวหนางานตองพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ นโยบายหรือแนวทางการ
บริหาร มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวา คนนี้ควรจะเปนหัวหนางานหรือไม แตกรณีนใี้ ชวิธกี ารลงคะแนน
โหวต
ประธานกลาววา ทั้งหมดเปนหัวหนางานอยูแลว กรณีการลงมตินั้น จะลงมติวาใครควรจะอยู
ที่ สปข. ตอเทานั้น

- 22 ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในสวนนี้มีความเขาใจ ทุกคนเปนหัวหนางาน
แตการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปนหัวหนางานเหลือเพียงคนเดียว จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม มิใช
ใหบุคลากรมาโหวตกัน และดูคะแนนที่โหวต ไมทราบวาโหวตกันอยางไร ลําดับที่ 1 ได 50 คะแนน ลําดับที่ 2
ได 49 คะแนน ลําดับที่ 3 ได 48 คะแนน ลําดับที่ 4 ได 37 คะแนน รวมแลวได 184 คะแนน สปข.มีบคุ ลากรอยู
67 คน มีการโหวตซ้ําซอนกันหรือไม อยางไร และกรณีที่สองที่รองเรียนมาก็คือ ผูอาํ นวยการสถาบันประมวล
ขอมูลฯ มีความไมแนนอน ในตอนแรกทานประกาศวา จะใหคนหนึ่งเปนหัวงาน ในเอกสารก็ระบุวา จะใหนาง
รัญจวน ศรวารี เปนหัวหนางานอยูที่ สปข. ตอไป แตถึงเวลาใหมาโหวตกันใหม เกิดการ lobby กันหรือไม ก็ไม
ทราบ ซึ่งเปนสิ่งที่เขารองเรียน และการทีอ่ ธิการบดีแจงวา ผลประโยชน สิทธิประโยชนเหมือนเดิม เงินเดือน เงิน
ประจําตําแหนง ก็ไดเหมือนเดิม เรื่องนี้ไมใชเรื่องสําคัญ ความสําคัญก็คือ โอกาสที่จะเลื่อนตําแหนงเปนระดับ 7
ระดับ 8 ถาเปลี่ยนหนวยงาน ความสามารถในการทําผลงานเปนชํานาญการก็จะหมดไป หากยายไปอยูหนวยงาน
อื่น ซึ่งเปนขอมูลที่รองเรียนมา ขอนํามาถายทอดใหที่ประชุมทราบ จะพิจารณาตอไปอยางไร
3. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนากลาววา กรณีนเี้ ปนงานที่ยาก
ที่สุดในการทีจ่ ะคัดเลือกคนที่เปนหัวหนางาน ซึ่งเคยทํางานกันมา 3 ป คนใดคนหนึ่งใหอยู ขอเรียนวา การโหวต
นั้นเปนสวนประกอบหนึ่งเทานั้น โดยขอเท็จจริงแลวไดพิจารณาอยางรอบคอบถี่ถวนอยางมาก ใหครอบคลุมใน
ทุก ๆ ดาน ทุกมิติ เพราะทราบดีวา การเลือกคนใดคนหนึง่ จะมีผลกระทบกับตัวบุคคลและมีผลกับกําลังใจของ
บุคคลดวย สิ่งที่ไดพิจารณา มิติแรก เปาหมายขององคกร ก็พิจารณาวา คนที่เลือกจะสอดคลองกับเปาหมายที่
จะตองการให สปข. เปนหนวยงานหลักทางดาน IT หรือไม จะดูถึงความกระตือรือรน การทํางานเชิงรุก รวมถึง
ความคิดสรางสรรค การทํางานอยางมีระเบียบ มีวนิ ัย มิติที่ 2 จะพิจารณาถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีตอ
ตําแหนง ซึ่งก็คือตําแหนงบริหาร เปนการบริหารสํานักงาน สิ่งที่จะพิจารณา พื้นฐานความรูที่จบมา เหมาะสมกับ
ตําแหนงหรือไม ประสบการณในตําแหนงงาน รวมถึงทัศนคติตอตําแหนงงาน การเปดรับกับการเปลี่ยนแปลง
การรับรูกับเทคโนโลยีใหม มิติที่ 3 จะพิจารณาการทํางานรวมกับบุคคลอื่นก็คือ ตองมีลักษณะของการเปนผูนํา
เพราะเปนหัวหนางาน และมีมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกรได สิ่งเหลานี้
คือ มิติตาง ๆ ที่พิจารณา ในสวนของการเสนอชื่อ เปนสวนประกอบหนึ่งเทานั้น ซึ่งตัวเลขคะแนนที่สูงเกินกวา
จํานวนของบุคลากรของ สปข. ก็คือ เวลาเสนอชื่อใหเสนอเปนลําดับ 1, 2, 3, 4 ตองการใหใครอยูใ นลําดับ 1, 2, 3,
4 เพราะมีอยู 4 คน ลําดับที่ 1 คูณดวยน้ําหนัก 4 คะแนน ลําดับที่ 2 คูณดวยน้าํ หนัก 3 คะแนน ไลลงมาเรื่อย ๆ และ
นําผลน้ําหนักมาบวกกัน ผลที่ไดก็ปรากฏตามเอกสารที่นําเสนอ ในสวนของการรองเรียนที่เกิดขึน้ เห็นวาเกิดจาก
ความเขาใจผิดตั้งแตตน ในเบื้องตนขอยอมรับวา ไดมกี ารคุยกันภายในคณะกรรมการที่มาจากกองการเจาหนาที่
สปข. และกองแผนงาน ขอเรียนตามตรงวา มีความพึงพอใจที่จะใหนางรัญจวน ศรวารี อยูที่ สปข. ในแงของการ
เปนผูที่ดูแลเอาใจใสผูอํานวยการไดดีมาก แตเมื่อมาดูในเนื้องานอื่น ๆ ทําใหไมสามารถที่จะตัดสินใจไดอยาง
เด็ดขาด ไมเคยบอกในที่ประชุมวา เลือกนางรัญจวน บอกแตเพียงวามีแนวโนมวา จะเลือก นางรัญจวน แตขอไป
ตัดสินใจ ยังไมไดถึงขั้น Final Decision บอกแตเพียงวามีแนวโนมวา จะเลือก นางรัญจวน แตยังไมไดบอกวา ขอ
เลือก นางรัญจวน เปนที่เด็ดขาด อยูในกระบวนการของการตัดสินใจ เพราะทราบวา ถาเลือก นางรัญจวน จะได

- 23 อะไร หรือจะมีผลดีผลดอยอะไร ซึ่งจะวิเคราะหทั้งหมด ผลดีคือ จุดเดนของเขาในเรื่องของการประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ทําไดดีมาก แตสิ่งที่กังวล ตนเองในฐานะผูอํานวยการกังวลก็คือ ในเรื่องของการทํางาน
ภายใน กรณีนเี้ ปนสวนหนึ่งในเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทํางาน ในเรื่องการทํางานรวมกับผูอื่น
รวมถึงการเปดรับความคิดใหม ๆ เพราะฉะนั้น กรณีนี้อยูในกระบวนการที่จะตัดสินใจ ทายสุดเมือ่ ใหมกี ารเสนอ
ชื่อ ซึ่งก็เปนสวนหนึ่งที่จะประกอบการตัดสินใจ แตไมเคยแจงตัวบุคลากรของ สปข. ไมเคยแจงวาใครที่ไดรับ
การคัดเลือก เพียงแตแจงมาทุกครั้งวา ยังอยูในกระบวนการของการตัดสินใจ ไมเคยแจงชื่อวาเปนใครทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้น กรณีที่เขาไดยนิ มา อาจจะเปนการพูดคุยหารือกัน อยางไรก็ตาม ทายสุดกระบวนการทั้งหมดได
กระทําอยางรอบคอบถี่ถวนเทาที่จะสามารถทําได สิ่งเหลานี้คือกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไมไดมีการเปลี่ยน
ใจใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตอยูในกระบวนการตัดสินใจทีจ่ ะตองพิจารณารอบดานดวย และไมเคยเปลี่ยนใจ
4. ประธานกลาววา หัวหนางานที่กลาวถึงก็ไดมาพบตนเองแลว ไดอธิบายใหฟงวา มีหัวหนา
งาน 4 คน 1 คน อยู สปข. อีก 3 คน ไปเปนหัวหนางานที่หนวยงานอืน่ ซึ่งหัวหนางานที่หนวยงานอื่น จะใหญกวา
ที่ สปข. เพราะอยู สปข. จะมีผูใตบังคับบัญชา 5 – 6 คน เทานั้น แตถาไปอยูที่หนวยงานอื่น อาจจะดูแลหนวยงาน
ที่มีบุคลากร 100 คน หรือ 20 คน ขึ้นอยูกบั ภาระงาน อยูร ะหวางการจัดสรรให ไมไดดอยไปกวาเดิมในเชิงของ
ศักดิ์ศรีหรือเนือ้ งาน ในสายตามหาวิทยาลัยเหมือนกันคือ เปนหัวหนางาน จะดูแลใหบุคคลเหลานี้ไดสิทธิ
เหมือนเดิม และเหตุผลในเรื่องที่แจงวา เมือ่ ยายแลว จะไปขอตําแหนงชํานาญการหรือเชี่ยวชาญพิเศษไมได คง
เปนเหตุผลประกอบเทานั้น เพราะหากกลาวในแนวทางนัน้ ก็หมายความวา ยายใครไมไดเลยในมหาวิทยาลัย
เพราะทุกคนจะแจงวา ทํางานตรงนี้มาจนกระทั่งรูรายละเอียดทั้งหมดแลว กําลังจะเขียนผลงาน จะขอเปนระดับ 7
ระดับ 8 เมื่อยายก็ตองเริ่มใหม ซึ่งก็ยายไปในระดับในสายงานเดิม ขอเรียนที่ประชุมตอไปวา การปรับโครงสราง
การปรับเปลี่ยนบุคลากรของ สปข. ครั้งนี้เปนการดําเนินงานในครั้งที่ 3 ของผูบริหารชุดนี้ ขอเรียนวาครั้งแรกคือ
การยุบเลิกสํานักงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งแปลงมาจากบัณฑิตวิทยาลัยเดิมที่หายไปและเกลี่ยบุคลากรไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ ครั้งที่ 2 นั้น เปนการดําเนินการในสวนของการดึงเอางานของปริญญาโทสตรีศึกษา และงานของปริญญา
เอกสหวิทยาการ ปริญญาโทสตรีศึกษาดึงออกมาจากสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ปริญญาเอกสหวิทยาการดึงออกมา
จากสํานักงานอธิการบดี ไปรวมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ และไปสรางโครงสรางวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นมาใหม
การปรับโครงสรางของ สปข. เปนเรื่องที่ 3 ที่จะทํา และเมื่อทําเสร็จแลว มหาวิทยาลัยยังมีความคิดที่จะปรับ
โครงสรางสํานักทะเบียนและประมวลผลตอไปดวย เพราะเปนเรื่องที่จะตองทําตอ และจากนั้นก็จะไปสูการปรับ
โครงสรางภายในบางสวนของสํานักหอสมุด ซึ่งก็เปนเรือ่ งที่ทําตอไป จะมีเรื่องทํานองนี้ อาจจะตองยายคนสลับ
คนในลักษณะนี้ เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเปนเรื่องที่ยากลําบาก เวลาจะยายใครคน
หนึ่ง เขาใจความรูสึกของคนที่เคยทํางานอยูที่เดิม แตตอ งเรียนเชนเดียวกันวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยก็ไดหารือกับ
ผูบริหารหนวยงานแลว ก็คดิ ถึงความจําเปน ประสิทธิภาพและความเปลี่ยนแปลงไปของเนื้องานทีต่ างไปจากสมัย
เดิม จึงจําเปนที่จะตองทํา การทําเรื่องเหลานี้แลวไมคอยมีผูใดรัก มีแตคนตําหนิทั้งสิน้ แตก็คดิ วาจําเปนจะตองทํา
เพื่อวางรากฐานที่ดีใหกับมหาวิทยาลัยตอไป เปนสวนทีจ่ ะขอชี้แจงเพิ่มเติม
5. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ในเอกสารไมไดกําหนดเวลาที่จะใหไปปฏิบัติ

- 24 งาน ไมทราบวาจะใหไปเมือ่ ใด และกรณีของนายพงศจกั ร ที่จะไปทดลองปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
มีขอกําหนดหรือไมวา จะใหไปทดลองปฏิบัติงานเปนเวลานานเทาใด
ประธานกลาววา แนวทางก็คือ จะพยายามเสนอกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 แตเสนอไมทัน
เพราะการประชุมครั้งที่แลวไปประชุมที่ศูนยลําปาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 จะขอเสนอวา ขอเสนอในเชิงการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนง จะขอใหเริ่มตั้งแตวันที่จันทรที่ 13 ตุลาคม 2551 เปนตนไป จะไดมีการเตรียมตัวกันได
ระหวางหนวยงานผูรับกับหนวยงานผูที่จะไป สวนกรณีที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต สอบถามนั้น เปน
เรื่องที่มหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการจัดการใหกับบุคลากรที่เปนหัวหนางานอีก 3 คน ในการจัดใหลงใน
ตําแหนงหัวหนางานในหนวยงานตาง ๆ ที่ยังวางอยู ขอรับไปดําเนินการหารือกับฝายบริหารบุคคลในเรื่อง
เงื่อนไข เรื่องตําแหนง เรื่องวิธีการ และคงจะใชเวลาอีก 30 วัน เพื่อนํากลับมาเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
ตอเฉพาะกรณี 3 + 1 รายที่ยังคางอยูนี้ เนื่องจากรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต สอบถามในรายละเอียด เรื่อง
คนหนึ่งที่เปนหัวหนางานทีม่ ีหนวยงานทีจ่ ะไปแลววา จะไปอยางไร จะทดลองปฏิบัติงานกอนหรือจะไปดํารง
ตําแหนงเลย จะขอนําเสนอในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งตอไป เมื่อจัดไดลงตัวแลว
6. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องของ สปข. จะตกลงกันอยางไร
ก็เปนเรื่องของฝายบริหารที่จะไปพิจารณา กรณีที่ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ ชี้แจงวา ทานไมเคยแจงวา
จะให นางรัญจวน ปฏิบัติงานที่ สปข. แตทานก็แจงวา มีแนวโนมมากที่จะเปนเชนนั้น ซึ่งเปนคําพูดที่พูดออก
ไปและเปนทีท่ ราบกัน และในเอกสารที่นาํ เสนอหนา 2 ขอ 4.1 ก็ระบุวา กรณีตําแหนงหัวหนางาน ให
นางรัญจวน ศรวารี อยูปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานที่ สปข. ตอไปตามความประสงคแรกของผูอํานวยการ
สปข. ซึ่งเปนการกลาวใหทราบกันโดยทัว่ ไป กรณีที่ 2 คือ อธิการบดีกช็ ี้แจงวา บรรดาหัวหนางานจะใหเปน
หัวหนางานตอไป แตจะใหอยูที่ใด เขาใจวา ทานคงจะแจงเขาวา จะใหเปนหัวหนางานตอไป ก็ไมแนใจวา ทาน
จะทําไดจริงหรือไม เพราะขณะนี้หวั หนางานก็มีอยูเต็มแลว ยกเวนจะเปดงานใหมและใหบุคคลเหลานี้เขาไป
มิเชนนั้นก็จะเกิดปญหาอีกวา เมื่อใหมาปฏิบัติงานที่สํานักงานอธิการบดีแลวหาตําแหนงหัวหนางานใหไมได
จะกลายเปนปญหาอีก ดังนัน้ จะตองหาใหได
ประธานกลาววา ขอรับวาจะหาใหได ขณะนี้ยังมีตําแหนงหัวหนางานที่วางประมาณ 10 ที่
รวมทั้งในสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 1 ตําแหนงดวย
7. ประธานสภาขาราชการกลาววา เนื่องจากไดรับการรองเรียนเรื่องนี้ดว ย และเขาใจวาเปน
ความเขาใจผิดกัน ในชวงทีก่ องการเจาหนาที่ไดเชิญไปสัมภาษณนั้น เขาใจวาเชิญไปทุกคน ยกเวนนางรัญจวน
ทําใหเขารูสึกวาจะตองอยูที่ สปข. ตอไป เปนเรื่องของการเสียความรูสึกมากกวาวา ในที่สุดผลออกมาแลว ไมใช
เขา เปนบุคคลอื่นแทน และกรณีที่เสนอมาเหมือนกับวา 3 คนเดิม หากไมใชนางรัญจวน ไดมีที่ไปลงแลวทั้ง
3 คน กรณีของนางจรวยรัตน จะเปนไปไดหรือไมที่จะเจรจา ใหไปอยูท ี่งานบริหารธุรการของสํานักงาน
เลขานุการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เห็นวาเหมาะสมกับตําแหนงเดิมที่ สปข. เพราะเปนงานดานธุรการ
เชนกัน และทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษายินดีรับแลว จะเปนการ Compromise เรื่องนี้ไดหรือไม กรณีที่
รองเรียนนั้น เขามาแจงวา เสียความรูสึกมาก เพราะคิดวาจะไดอยูที่ สปข. แนนอน ในจํานวน 13 คน ถูกเรียก
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8. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ตนเองรูจักหัวหนางานทั้ง 4 คน เปนอยางดี และก็ทราบถึง
ความสามารถของทั้ง 4 คน แตละคนก็มีขอ เดนขอดอยทีต่ างกันไป แตขอเรียนวาไมวาจะเลือกบุคคลใดก็ตาม อีก
3 คนที่เหลือ จะขอฝากสําหรับหนวยงานใหมที่จะรับไป เชื่อวาทั้ง 3 คน มีคุณสมบัตดิ ีเพียงพอที่จะรับมอบหมาย
งานได ไมวาจะเปนงานพัสดุหรือจะไปเปนหัวหนางานอืน่ ใดก็ตาม เห็นวามีความสามารถ
9. ประธานกลาววา เมื่อวันศุกรที่ 3 ตุลาคม 2551 ไดเรียนเชิญรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี มาหารือกันในฐานะที่ไดทํางานเรื่องนี้มากอน และยืนยันวาคงเปนเรื่องการบริหารงานบุคคลภายในที่
จะตองไปจัดการ จะดูแลบุคคลเหลานี้ไมใหเสียสิทธิประโยชนและดํารงตําแหนงในระดับเดิม มหาวิทยาลัยขอ
เวลา 30 วัน ในการจัดการกับ 4 ตําแหนงที่เหลือ นอกนัน้ ลงตัวทั้งหมดแลว ขอเรียนวา ตามที่ที่ประชุมอภิปรายกัน
มา มีความเขาใจที่ตางกันอยูบ างระหวางฝายบริหารงานบุคคล ซึ่งรองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลดูแลการ
จัดทําเอกสารนี้ กับผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลฯ ซึ่งเปนผูใหขอมูลในการที่จะนํามาสูการทําเอกสารเทาที่
ฟงจากการหารือกันแลว ก็ทราบวามีชองวางอะไรอยูบางเล็กนอยที่เขาใจตางกันในประเด็นนี้ แตก็ไมเกิดปญหา
อะไร ตนเองไดคุยกับนางรัญจวน แลว ก็แจงวาความจริงแลวตําแหนงหัวหนางานที่หนวยงานอืน่ ใหญกวา
ตําแหนงหัวหนางานที่ สปข. มาก ในเชิงของการบังคับบัญชาบุคลากร ในเชิงของความรับผิดชอบ และขึ้นอยูกับ
หนวยงานประสงคจะใหใครอยูใหใครไป ความจริงก็ไมไดไปที่ใด อาจจะอยูที่ตึกอเนกประสงคตอ ไป เพียงแต
เปลี่ยนสังกัดไปเทานั้น และยังอยูในระดับเดิม ขอเรียนทีป่ ระชุมวา ใน 4 รายนี้ มหาวิทยาลัยขอรับไปดําเนินการ
และจะมาแจง ก.บ.ม.ตอไปวา จะบรรจุใหอยูตําแหนงใด ตําแหนงทีเ่ หลือนอกจากนี้จะขอเสนอที่ประชุมใหความ
เห็นชอบตามที่ฝายบริหารบุคคลนําเสนอมา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติดังนี้
1. ตัดโอนอัตราบุคลากร สังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา จํานวน
12 ราย ไปตั้งจายที่หนวยงานตาง ๆ ที่มีความจําเปนและประสงคจะรับการเกลี่ยอัตรา ทั้งนี้ ตําแหนงหัวหนางาน
ใหเปนไปตามลําดับคะแนน และใหไดรับเงินตอบแทนผูบ ริหารตามเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 13 ตุลาคม 2551 เปน
ตนไป
2. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ตําแหนงเลขที่ 5654) สังกัด
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ไปตัง้ จายที่สํานักงานอธิการบดี เพื่อทดแทนการให
น.ส.อุทัย ทองโอฬาร ปฏิบัติงานที่สถาบันประมวลขอมูลฯ ตามเดิม
3. โอนงบประมาณรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรของสถาบันประมวลขอมูลฯ ที่เกลี่ย
อัตราใหหนวยงานตาง ๆ รวมถึงเงินตอบแทนผูบริหาร ไปเปนงบประมาณของหนวยงานนัน้ ๆ ทั้งนี้ สําหรับ
บุคลากรที่เกลี่ยใหสํานักงานอธิการบดี ยังไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มประสิทธิภาพจนกวาจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดเพื่อการดังกลาวจากมหาวิทยาลัย
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3.3.5 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหาร
บุคคลพนักงานเงินรายได พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหาร
บุคคลพนักงานเงินรายได โดยที่ประชุมไดอภิปรายและมีขอสังเกตในประเด็นตาง ๆ ซึ่งประธานไดขอใหฝาย
บริหารบุคคลนําไปหารือในคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบ
ดังกลาว และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตอไป นัน้ คณะทํางานพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบฯ ไดประชุม
พิจารณาแลว เห็นวาระเบียบดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประกันสถานภาพขั้นต่ําในการจางบุคลากรในเรื่อง
คาตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานการบริหารงานบุคคล จึงไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. พิจารณาปรับปรุงรางระเบียบฯ ในประเด็นตาง ๆ ตามขอสังเกตของ ก.บ.ม.
2. สงรางระเบียบบริหารบุคคลพนักงานเงินรายไดทไี่ ดปรับปรุงตามขอ 1 ไปใหหนวยงานที่มี
ลักษณะพิเศษ จํานวน 7 หนวยงาน เพื่อขอทราบความคิดเห็นวา จะใชระเบียบดังกลาวไดหรือไมเพียงใด
3. ใหฝายเลขานุการฯ สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษที่
ประสงคใชระเบียบฯ นี้ ประกอบการพิจารณาของคณะทํางานฯ อีกครั้งหนี่ง เพื่อใหครอบคลุมและสอดคลองกับ
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานที่มีลกั ษณะพิเศษ
จากการสอบถามความคิดเห็นหนวยงานทีม่ ีลักษณะพิเศษ จํานวน 6 หนวยงาน ปรากฏ ดังนี้
1) หนวยงานที่ไมประสงคใชระเบียบนี้ 3 หนวยงาน คือ สํานักงานจัดการทรัพยสิน ศูนยหนังสือ
และโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
2) หนวยงานที่ประสงคใช 4 หนวยงาน คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง วิทยาลัย
นวัตกรรม โรงพิมพ และสํานักพิมพ
บัดนี้ ฝายบริหารบุคคลไดปรับปรุงรางระเบียบฯ ในประเด็นตาง ๆ ตามขอสังเกตของ ก.บ.ม.
และความเห็นเพิ่มเติมของคณะทํางานฯ c]h;
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา หลักใหญเปนการขอกรอบจากคณะกรรมการอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
ตองมีคุณสมบัติขั้นต่ํา เรื่องสัญชาติ เรื่องอายุ เรื่องความรูค วามสามารถ และเรื่องสวัสดิการที่จะตองกําหนดให
เปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ํา รวมทั้งเรื่องกรอบระยะเวลา ทําใหเหมือนกัน 2 ป 3 ป 5 ป ไมใช 1 ป 3 ป 4 ป ขอให
เปนเกณฑเดียวกันทั้งหมด และกําหนดถึงเกณฑการออกจากตําแหนงวา กรอบของการเกษียณอายุราชการเปน
อยางไร กรณีการตาย การลาออก เปนเรื่องปกติ และกําหนดถึงความกาวหนาวา จะขึ้นไปสูตําแหนงระดับใดได
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กันได และกําหนดเรื่องการลาและสวัสดิการตาง ๆ วินยั การลงโทษ ซึ่งตองการใหมีมาตรฐานเดียวกัน หลังจากที่
ระเบียบนี้ผาน ก.บ.ม. คงจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป เพื่อจะใชเปนกรอบการจางบุคลากรของ
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งสวนใหญตามที่รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลชี้แจงมาแลว เปนเรื่องที่วางเกณฑไว และ
อนุญาตใหในกรณีที่มีความจําเปนของแตละหนวยงาน ใหแตละหนวยงานโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานอาจจะไปกําหนดเปนอยางอื่นที่ตางไปได เพียงแตจะตองไมใหต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําเทานั้น ซึ่ง
เปนหลักเกณฑใหญ ๆ ที่อยูใ นรางระเบียบนี้ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
2. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา ในหนา 7 ขอ 19.3 ที่ขีดเสนใตไวนนั้ คือใหผูมี
อํานาจหรือคณะกรรมการประจําหนวยสั่งใหออกจากงาน แตในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของ
ทางราชการ อาจจะมีบางหนวยงานมาขอใหไปทํางานอะไร แตจะใหออกทันที ถาโดยทั่วไปอาจจะเปนเรื่องของ
การใหยืมตัวไป เหมือนกับขาราชการ แตกรณีนี้เปนการสั่งใหออกเลย
ประธานกลาววา ขอนี้มาจากหลักเกณฑคําวาไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ ซึ่งเปนคําเฉพาะที่ลอกมาจากพระราชกฤษฎีกาในการใหขาราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งเดิมชื่อพระราช
กฤษฎีกาการไปปฏิบัติราชการในองคการระหวางประเทศ ในภายหลังเปลี่ยนใหม เพื่อใหไมไดไปในองคการ
ระหวางประเทศเทานั้น แตไปตางประเทศเฉย ๆ ตามความตองการของรัฐบาลไทยก็ได หรือใหไปชวยงานใน
องคการมหาชน หรือไปชวยงานทางการเมืองก็ได กรณีนจี้ ะเปนคําเทคนิค หมายความวา ตองเขาเงือ่ นไขกรณีนั้น
ก็คือ ตองขอมา หนวยงานตองอนุมัติ เจาตัวตองยินยอม ก็จะไมเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเปนหวง เกรงวาเมื่อมีการขอมาก็ตองใหออกเลย มิใชเชนนั้น ตองเปนไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกลาวดวย เปนคําทีล่ อมาจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้น
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตกลาววา ในรางระเบียบนี้ยังไมไดกําหนดวา สําหรับ
ลูกจางชั่วคราวที่อยูใ นหนวยงานปจจุบันจะเขาสูตําแหนงเปนพนักงานประจําหรือพนักงานชัว่ คราวอยางไร จะมี
แตเฉพาะกรณีการรับเขาใหม และตองทดลองปฏิบัติงาน แตสําหรับคนที่เปนลูกจางอยูแลวจะทําอยางไร และใน
ขอ 19 เรื่องของการที่จะใหออกจากงานในขอ 19.5 และขอ 19.6 มีความคลายคลึงกันมาก มีสวนที่ซ้ําซอนกันใน
เรื่องของการหยอนความสามารถในการทํางานกับการไมสามารถที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ อาจจะตองแยก
เขียนใหเปน 2 ประเด็นทีแ่ ตกตางกัน และในขอ 19.8 ไมมีขอความใดทีจ่ ะระบุวา หากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จะใหออกได เพียงแตระบุวา ถาถูกสอบสวนและผลการสอบสวนไมอาจจะลงโทษได ก็ใหออก แตกรณีที่มี
ความผิดจริง ๆ ไมไดระบุวา ใหออก และในขอ 29 ในสวนของเงินสวัสดิการและสวนที่พนักงานควรจะไดรับที่
กําหนดไว 3 ขอ ก็คือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคารักษาพยาบาล
หรือการประกันสุขภาพ เห็นวายังมีอกี หลายหนวยงานที่จาํ เปนที่จะตองเปลี่ยนลูกจางใหเปนพนักงานและไมมี
เงินที่จะจายในสวนขอที่ 3 ในสวนของการประกันสุขภาพ เพราะเขาใจวา เทาที่ทํากันอยู ใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยคนละ 2,500 บาท ถามีจํานวนมาก อาจจะรับภาระในสวนนี้ไมได เปนไปไดหรือไมทจี่ ะกําหนดไว

- 28 เพียง 2 ขอ คือ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมกับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวนในขอที่ 3 ถาหนวยงาน
ใดที่มีความสามารถทางการเงินที่จะทําให ก็ขึ้นอยูก ับหนวยงานจะพิจารณา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในประเด็นหลังคือ เรื่องคารักษาพยาบาลนั้น หาก
เห็นวาตองการจะใหเปนมาตรฐานขั้นต่ํา หนวยงานนาจะตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลใหกับพนักงานหรือผูที่
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนัน้ ๆ แตก็ใหเลือก จะจายคารักษาพยาบาลตามจริงก็ได หรือจะซื้อประกันสุขภาพก็ได
ขึ้นอยูกับที่ประชุมจะพิจารณาอยางไร แตทางฝายบริหารบุคคลเห็นวานาจะตองมี ไมวาจะเปนหนวยงานใดก็ตาม
นาจะตองแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ใหกับพนักงานของหนวยงานนั้น ๆ
ประธานกลาววา ประเด็นเรื่องสอบวินัยรายแรงแลวใหออก กรณีขอ 19 เปนเรื่องใหออก แต
ขอ 18 เปนเรื่องของการพนสภาพ ซึ่งรวมถึงการปลดออกหรือไลออกดวย กับอีกขอหนึ่งที่รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรงั สิต เสนอขอสังเกตไวก็คือ เรื่องพนักงานชั่วคราวที่มีมากอนหนานี้ ขอใหไปเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล
ขอหนึ่งวา ใหหารือกับคณะกรรมการอัตรากําลังและออกเปนประกาศวา จะใหเขาสูระบบเมื่อใด ก็เปนไปไดวา
ขณะนีห้ ลายหนวยงานจางพนักงานของหนวยงานอยูแ ลว และกรณีทก่ี าํ หนดไวในรางระเบียบนีเ้ ปนกรณีผูที่จาง
ใหมเทานั้น บทเฉพาะกาลยังไมไดกําหนดถึงคนที่มีมากอนหนานี้ชดั เจน ขอฝากเรื่องนี้ไว หากยังไมไดมีการ
รองรับสถานะตรงนี้ไว ใหไปเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลวา ใหหารือกับคณะกรรมการอัตรากําลังและออกประกาศ
กําหนดวา จะเขาสูระบบของระเบียบนีภ้ ายใตเงื่อนไขและหลักเกณฑอยางไรบาง
4. ประธานสภาขาราชการกลาววา ในรางระเบียบนี้เปนระเบียบทีก่ ําหนดเพื่อควบคุมลูกจาง
ประจําทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จึงเห็นดวยกับการออกระเบียบนี้มาก แตกรณีทไี่ มเห็นดวยก็คือ มีการยกเวนให
บางหนวยงานที่ไมตองเขาระเบียบนี้ทั้ง ๆ ที่เปนระเบียบมาตรฐานของการควบคุมของมหาวิทยาลัย หากที่ประชุม
เห็นชอบที่จะใหหนวยงานเลือกไดที่จะไมเขาระเบียบนี้ตามที่มี 4 หนวยงานแจงมา จะขอเสนอวา ควรที่จะ
กําหนดใหหนวยงานทั้ง 4 นัน้ ไดเสนอแผนอัตรากําลัง 4 ป เชนเดียวกับหนวยงานอืน่ เพราะมหาวิทยาลัยควรจะ
ไดเห็นภาพของแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในภาพรวมได โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกําลังจะออกนอก
ระบบ และควรจะมีมาตรฐานในแงของการจัดการเรื่องการบริหารบุคคลที่เปนมาตรฐานกลางมาตรฐานหนึ่ง
เดียวกัน เพราะฉะนัน้ เห็นวานาจะกําหนดในรางระเบียบนี้หรือไปกําหนดในระเบียบของทั้ง 4 หนวยงานที่ไมเขา
ขายก็ได ใหหนวยงานดังกลาวเสนอเรื่องของแผนอัตรากําลังหรือเรื่องการจัดการเกีย่ วกับการบริหารบุคคลของแต
ละหนวยงานให ก.บ.ม. ทราบดวย
ประธานกลาววา โดยขอเท็จจริงแลวหนวยงานเหลานี้มีลักษณะพิเศษและมีระบบบริหารที่
ชัดเจนอยูแลว บางแหงก็จัดทําแผนอัตรากําลังไมได เชน สํานักงานจัดการทรัพยสิน ซึ่งรับผิดชอบบริหารหอพัก
TU DOME Resident ซึ่งไดรับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนรวม (ING) แผนอัตรากําลังก็จะขึน้
อยูกับภาระงาน กลาวคือ ไมสามารถจะวางลวงหนาไดเหมือนกับแผนอัตรากําลังของคณะ สํานัก สถาบัน หากมี
งานเพิ่มขึ้น ก็จะตองมีพนักงานเพิ่มขึ้น หากงานลดลง พนักงานชัว่ คราวบางสวนจะหายไป พนักงานประจํา
บางสวนจะถูกเปลี่ยนไปทําหนาที่อื่น กรณีนี้จะขึ้นอยูกับภารกิจที่ไมคอยชัดเจนแนนอนเทาใด แตกรณีสถาบัน
จัดการเรียนการสอน เชน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร หรือหนวยงานที่ทําหนาที่ใหบริการ ในกรณี

- 29 โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ จะมีแผนอัตรากําลัง จะดูในกรอบนี้ดวยวา ขอเสนอที่ใหรายงานอัตรากําลัง ซึ่งไมได
เปนเรื่องยาก คงจะทําได ไมใชเรื่องการควบคุมจํานวนเทานั้น เปนเรื่องดูมาตรฐานขั้นต่ําวา เปนไปไดตามนี้
หรือไม บางหนวยงานก็มีมาตรฐานขั้นต่ําที่แตกตางกัน ยกตัวอยาง กรณีสถาบัน SIIT สัญญาจางพนักงานประจํา
ในสายสนับสนุนนั้น จะจางครั้งละ 2 ปเทานั้น ไมมี 3 ป หรือ 5 ป ทุก ๆ 2 ป จะตองตอสัญญาและมีการประเมิน
กันตลอด ซึ่งก็เปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยตราขึ้นใชสําหรับสถาบันนี้โดยเฉพาะและดําเนินการมาเปน
เวลา 10 กวาปแลว ยังไมไดเปนปญหา เพราะจายคาจางคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคาจางทั่วไปของมหาวิทยาลัย อาจ
มีเหตุผลพิเศษที่จะยกเวนการปฏิบัติ เพราะบริหารบุคลากรมากอนที่มหาวิทยาลัยจะจัดระบบนี้ สําหรับเรื่องวา
ควรจะเปนระบบกลางของมหาวิทยาลัยนัน้ จะขอรับขอสังเกตนี้ไป หนวยงานที่ยกเวน จะตองมีการรายงานเรื่อง
อัตรากําลัง เรื่องกรอบ เรื่องการจาง เสนอ ก.บ.ม. ทราบเปนระยะเชนเดียวกัน
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา ในขอ 17.4 การพนสภาพพนักงาน เมื่อมีการยุบเลิก
ตําแหนงและยุบเลิกหนวยงาน จะทําใหเสียสิทธิหรือไม ในกรณีที่มกี ารปรับโครงสรางภายในมหาวิทยาลัยทําให
หมดสภาพไปหรือไม ในขอ 17.4 และขอ 18.3 และขอ 40.1 ควรจะตัดคําวา “ออก” คือ แบงการลาเปน
8 ประเภท เมื่อเขียนวา “แบงการลาออกเปน 8 ประเภท” ก็จะตีความหมายคําวา “ออก” ไปไดหลายแบบ
ประธานกลาววา ในกรณีแรก เรื่องการยุบตําแหนงหรือยุบหนวยงานนั้นเปนมาตรฐานทั่วไป
โดยปกติขาราชการก็ใชเกณฑนั้น ขณะนีห้ ากเมื่อใดก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบสวนราชการภายในระดับคณะ
สํานัก สถาบันของ มธ. ผูใดทํางานอยูที่หนวยงานนัน้ ตองออกทั้งหมด ไมมีสิทธิเรียกรองอะไรทัง้ สิ้นจะไดรับ
เพียงอยางเดียวคือ รับบําเหน็จหรือบํานาญเทานั้น หรือหากสภาผูแทนราษฎรมีมติออกพระราชบัญญัติ
ยุบเลิก มธ. ทุกคนก็ตองออกทั้งหมดเชนกัน เปนหลักเกณฑปกติ เพียงแตไมเคยเห็นการดําเนินการเชนนี้เทานัน้
ดังนั้น กรณีลกู จางก็เชนเดียวกัน ถายุบก็ตอ งออกทั้งหมดเชนกัน แตในทางปฏิบัติ มธ. ดําเนินการมาโดยตลอด
ในกรณีบัณฑิตวิทยาลัย หรือสํานักบัณฑิตศึกษา หรือกรณีสถาบันประมวลขอมูลฯ มหาวิทยาลัยกําหนดเปน
นโยบายแตแรกวา จะไมไปทําใหกระทบกระเทือน และก็ไดดําเนินการไปตามนั้น ในเชิงของการเขียนกฎ
ขอบังคับคงตองถือหลักนี้วา เมื่อใดที่รัฐตองการที่จะเลิกหนวยงานหรือจะยุบสวนราชการ ทุกคนตองออกทั้งหมด
ซึ่งเคยเกิดมาแลวในป 2472 เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญในประเทศไทย ไมแนใจวาในป 2552 จะตองทําแบบ
นี้อีกหรือไม ตองรอดูตอไป แตกรณีนี้เปนหลักการที่เขียนกันมาโดยตลอด ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยก็จะดูแล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ ก็ไมคอ ยมีปญหา
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ในประเด็นทีป่ ระธานสภาขาราชการเสนอขอสังเกต
กรณีมีบางหนวยงานยกเวนไมอยูภายใตระเบียบนี้ คณะทํางานก็ไดพิจารณากันคอนขางละเอียดวา บางหนวยงาน
นั้นโดยเฉพาะหนวยงานทีด่ ําเนินการไปในทางธุรกิจ มีพลวัตสูงมาก ซึ่งการทําแผนอัตรากําลัง 4 ป หากจะใหทํา
คงตองทําเผื่อไวมาก เพื่อจะไดไมตองขออนุมัติใหมเทานัน้ ก็ไมเห็นประโยชนวา จะใหทําไปเพื่ออะไร หาก
จะตองทําเผื่อไวโดยไมเปนความจริง ไมไดเปนตัวเลขจริง ๆ เห็นวานาจะยกเวนในบางหนวยงาน แตมหาวิทยาลัย
ตองการจะทราบวา ทุกหนวยงานมีพนักงานหรือมีบุคลากรจํานวนเทาใด เพราะฉะนัน้ เห็นดวยกับที่อธิการบดี
ชี้แจงวา อาจจะไมตองเขียนไวในระเบียบนี้ ก็คือ ฝายบริหารบุคคลจะตองขอใหทุกหนวยงานที่มกี ารจางพนักงาน
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6. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา เรื่องอัตรากําลัง มีบุคลากรจํานวน
เทาใด โดยขอเท็จจริงแลว เปนเรื่องที่ไดมีการหารือกันใน ก.บ.ม. เมื่อปที่แลววา ในการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการในสวนของ Man Power Planning ตองทําทุก 3 เดือน ดังนัน้ ทีผ่ านมาปที่แลวใช Software Computer เพิ่ง
จะพัฒนาเสร็จ ในปตอไปคงจะตองทําโดยตลอด และขณะนี้หนวยงานที่ทําก็ Update ขอมูลผาน Program Access
มาไดแลว ดังนั้น ขอมูลคงมาอยางแนนอน ในสวนทีจ่ ะแจงวา มีบุคลากรเทาใด เลื่อน ลด ปลด ยาย อยางไร จะ
ขยายไปถึงสวนนั้นอยูแลว และเปนขอตกลงกับคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบัน ทัง้ หลายตั้งแตเมื่อปที่แลว
แตปที่ผานมาอนุโลม เพราะถือวาทํามาโดยกระดาษ อาจจะมีความยุงยากสําหรับทาน ดังนั้น จึงขอย้ําอีกครั้งวา
จะตองยืนยันตามเดิม เพราะเปนสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยขอ Review วา มีบุคลากรจํานวนเทาใด เปนเงือ่ นไขที่ตอง
รายงานตอสภามหาวิทยาลัย อีกประเด็นหนึ่ง คําวาคาจางหมายถึง เงินที่หนวยงานจายเปนคาตอบแทนใหกับ
พนักงานเงินรายไดเปนรายเดือน เขาใจวามีหลายหนวยงานนั้นจายเปนพนักงานชั่วคราวรายวัน และคําวาจายเปน
รายเดือนหรือรายวัน ไมไดนับจากลักษณะของการจายตอนปลาย แตนับจากลักษณะของการคํานวณคาจาง หาก
เรียกเชนนี้ เทากับทุกคนเขาเกณฑพนักงานรายเดือน กรณีโรงพิมพ มีลูกจางรายวันอยูด วย
รองอธิการบดีฝาบริหารบุคคลกลาววา หากจางเปนรายวัน จะไมอยูภ ายใตระเบียบนี้
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีโรงพิมพ ลูกจางรายวันจะอยู
ภายใตระเบียบของโรงพิมพ ลูกจางรายเดือนก็จะอยูภ ายใตระเบียบนี้ จะเปนเชนนัน้ หรือไม
ประธานกลาววา เปนลักษณะของงานทีโ่ รงพิมพมีรูปแบบจางรายวันตามปริมาณงานพิมพที่มี
และมีมาเปนเวลานานแลว อาจจะยกเวนไว โดยถือวาไมใชลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย ขอฝากผูอํานวยการ
สํานักงานนิตกิ ารวา มีอีกกรณีหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยเพิง่ อนุมัติไปคือ โครงการทดลองใหศูนยรังสิตจาง
เจาหนาที่ รปภ.เอง เขาใจวากรณีนนั้ จะไมเขาขายระเบียบนี้ดวย เพราะเปนการจางที่มกี รอบระยะเวลาชัดเจนวา
จางเพียงปเดียว และหากใครจะตอ ตองมาสมัครงานใหม พิจารณากันเปนป ๆ ไป ขอฝากเขียนขอยกเวนเอาไว
อาจจะอยูในนิยามหรืออยูใ นบทเฉพาะกาลก็ได ไมรวมลูกจางในโครงการทดลองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให
ดําเนิน การไดในลักษณะทํานองนี้ จะไดไมไปครอบคลุมถึงเจาหนาที่ รปภ. 168 คน ที่รองอธิการบดีฝายบริหาร
ศูนยรังสิต เพิ่งจางมาได 6 วันแลว จะใชระบบสัญญาเปนรายป และไมไดอยูใ นเงื่อนไขของการดําเนินการอยาง
อื่นนอกจากเปนไปตามกฎหมายแรงงานเทานั้นที่จะดูแลบุคคลเหลานั้น และใหประกันสังคมเทานัน้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การบริหารบุคคลพนักงานเงินรายได พ.ศ. .... และมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานนิติการไดดําเนินการแกไข
ใน 2 ประเด็นตามที่ที่ประชุมเสนอ และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารวัฒนธรรม
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ของวิทยาลัยนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยขอใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแลว ขอเสนอขอมูลและความเห็นเพือ่
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูล
1. วิทยาลัยนวัตกรรมเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
วัฒนธรรมที่ทาพระจันทรมาตั้งแตปการศึกษา 2543 โดยในปการศึกษา 2545 ไดขออนุมัติปรับหลักสูตรมาแลว
ครั้งหนึ่ง โดยปรับเฉพาะชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม เปน การบริหารงาน
วัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาวิชาของหลักสูตร และไดขอปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุด
เมื่อปการศึกษา 2546 เพื่อใหเนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยและเปนประโยชนตอนักศึกษามากยิง่ ขึ้น จนกระทัง่
ปจจุบันจึงไดขอปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเนื้อหาหลักสูตรมีความเปนสากลตามการแบงกลุมองคความรูสาขาวิชา
บริหารศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรปรับปรุงใหมนี้ไดแบงสัดสวนเนื้อหาหลักสูตรตามกลุมความรูเปน 4 กลุม
คือ Cultural Literacy, Knowledge of Corporate Functions, Knowledge of Supporting Disciplines และ Cultural
Management Concentrated และยังเปนการพัฒนามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพหลักสูตรตามตัวชี้วดั การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา (สมศ.) ดวย
2. หลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว
3. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรมีดังนี้
3.1 ปรับแกปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตัดลักษณะอาชีพทางดานการ
บริหารงานวัฒนธรรมออกและเพิ่มวัตถุประสงคการผลิตมหาบัณฑิตใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นและ
สอดคลองกับความตองการของสังคมและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
3.2 ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา จาก หลักสูตรไมเต็มเวลาในระบบทวิภาค เปน หลักสูตรไม
เต็มเวลาในระบบไตรภาค และปรับเปลี่ยนระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรจากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
เปน ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ เพื่อใหสอดคลองกับระบบการศึกษาแบบไตรภาคและขอบังคับวาดวยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2550
3.3 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจดทะเบียนวิทยานิพนธ จากเดิม กําหนดใหนักศึกษาจะ
ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อสอบประมวลวิชาผานไดระดับ P และไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
เปลี่ยนเปน นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตองศึกษารายวิชาไมต่ํากวา 24 หนวยกิต และจะตองผาน
วิชา บศ.612 ระเบียบวิธีวจิ ัยเพื่อการบริหารงานวัฒนธรรมและวิชาบังคับเลือกเฉพาะทางอยางนอย 3 หนวยกิต
และไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 พรอมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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ตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.4 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสอบประมวลวิชา จากเดิม กําหนดใหนักศึกษาทั้ง แผน ก และ
แผน ข ตองสอบประมวลวิชา และจะมีสิทธิสอบประมวลวิชาไดเมื่อจดทะเบียนรายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 24
หนวยกิต ยกเวนวิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตรและไดคาเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00 เปลีย่ นเปน นักศึกษาแผน ก ไม
ตองสอบประมวลวิชา สวนนักศึกษาแผน ข จะขอสอบประมวลวิชาได เมื่อเรียนวิชาบังคับครบ 21 หนวยกิต และ
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในขณะนั้นไมต่ํากวา 3.00
3.5 โครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ปรับเพิ่มจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจาก
42 หนวยกิต เปน 45 หนวยกิต เพื่อใหสอดคลองกับระบบการศึกษาแบบไตรภาค และมีการปรับเปลี่ยนใน
สาระสําคัญดังนี้
(1) ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก บฒ./CT เปน บศ./AA.
(2) วิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิตการศึกษาและเงื่อนไขการศึกษายังเหมือนเดิม แต
มีการปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา พรอมทั้งเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเสริมพื้นฐานทั้ง 2 วิชา จากเดิม
วิชาละ 2 หนวยกิต (รวม 4 หนวยกิต) เปลี่ยนเปน วิชาละ 4 หนวยกิต (รวม 8 หนวยกิต)
(3) วิชาบังคับ ปรับเปลี่ยนขอกําหนดวิชาบังคับ จากเดิม 8 วิชา 24 หนวยกิตโดยแบง
เปน 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศิลปะและวัฒนธรรม และหมวดวิชาการบริหารจัดการ เปลี่ยนเปน 7 วิชา 21
หนวยกิต โดยไมแบงเปนหมวดวิชา และยายวิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร 2 วิชา มาเปนวิชาบังคับโดยไมนับหนวย
กิตสะสม ปดวิชา จํานวน 5 วิชา เปดวิชาใหม จํานวน 4 วิชา และปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน
3 วิชา
(4) วิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง และวิชาเลือก หลักสูตรฉบับเดิมกําหนดโครงสรางเฉพาะ
วิชาเลือกอยางเดียว โดยแบงเปน 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชามรดกและวัฒนธรรมรวมสมัย หมวดวิชาการแสดง
และการผลิตทางวัฒนธรรม และหมวดวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง ในหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม วิทยาลัยได
ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมโดยแยกเปนวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง และวิชาเลือก พรอมปรับลดหมวดวิชาเหลือ 2
หมวดวิชา และเปลี่ยนชื่อหมวดวิชา เปน หมวดวิชามรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม และหมวดวิชา
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานสรางสรรค นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเลือกเรียนให
สอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม ปดวิชา จํานวน 8 วิชา เปดวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง
ใหม จํานวน 9 วิชา เปดวิชาเลือกใหม จํานวน 6 วิชา และปรับเปลี่ยนชือ่ วิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา
(5) การคนควาอิสระ ยังคงจํานวนหนวยกิตรวมเปน 6 หนวยกิตเทาเดิม แตปรับเปลี่ยน
ชื่อวิชา จาก หัวขอโครงการทางวัฒนธรรม 1 และ 2 (วิชาละ 3 หนวยกิต) เปน การคนควาอิสระ 1 และ 2 (วิชาละ
3 หนวยกิต) พรอมทั้งปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
(6) วิทยานิพนธ ปรับจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธเพิ่มจาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวย

- 33 กิต เพื่อใหสอดคลองกับระบบการศึกษาแบบไตรภาค และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ.
(7) วิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตร ยายวิชาบังคับเพื่อจบหลักสูตรไปเปนวิชาบังคับ โดยไม
นับหนวยกิตสะสม พรอมทั้งปรับเปลี่ยนชือ่ วิชาและคําอธิบายรายวิชา 1 วิชา ปดวิชา 1 วิชา เปดวิชาใหม 1 วิชา
ข. ความเห็น 1. เนื่องจากหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมมกี ารเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเสริมพื้นฐานทั้ง
2 วิชา จากเดิมวิชาละ 2 หนวยกิต เปนวิชาละ 4 หนวยกิต ดังนั้น หากนักศึกษารายใดมีพื้นความรูไมเพียงพอ และ
ตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐานทัง้ 2 วิชา รวม 8 หนวยกิต นักศึกษาจะตองจดทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในภาคฤดู
รอนกอนเปดภาคปการศึกษาแรก รวม 8 หนวยกิต จึงเปนเรื่องที่ไมสอดคลองกับขอบังคับฯ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 11.3 วรรคสอง ซึ่งกําหนดไววา “ในภาคฤดูรอนนักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียน
ศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธไดไมเกิน 3 หนวยกิต เวนแตไดรบั อนุมัติจากคณบดีคณะนัน้ ๆ เปนกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ จะตองไมเกิน 6 หนวยกิต” จึงควรใหวิทยาลัยปรับลดจํานวนหนวยกิตวิชาเสริมพื้นฐานทั้ง 2 วิชา
2. การปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา จาก หลักสูตรไมเต็มเวลาใน
ระบบทวิภาค เปน หลักสูตรไมเต็มเวลาในระบบไตรภาค และมีการปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง วิชาเลือก และจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ จึงถือเปนการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของหลักสูตร ซึ่งจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา หลักสูตรบริหารงานวัฒนธรรมมี
นักศึกษามาเรียน มีแนวโนมเปนอยางไร และผลจากการจบไปเปนอยางไร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา โครงการนี้รับปละประมาณ 40 คน ปที่ผานมา ก็คัดเลือกมา
ได 37 คน ใกลเคียงกับเปาหมายที่จะรับ ขณะนี้ดําเนินการเปนรุนที่ 7 มหาบัณฑิตที่จบไปสวนใหญ หากทํางานใน
ภาคราชการ จะอยูที่กระทรวงวัฒนธรรม หากอยูในภาคธุรกิจ คนที่เดนที่สุดคือ คนที่ทําอยูในพิพิธภัณฑสยามที่
กระทรวงพาณิชย ผูที่เปนหัวหนาโครงการ จบจากหลักสูตรนี้ อีกคนที่มีชื่อเสียงมากก็จะอยูที่ TK Park ดังนั้นเปน
เรื่องของการสอนในเรื่องการนําแนวคิดทางเทคโนโลยีเขามาผสมผสานทางดานวัฒนธรรมมากขึ้น ในกลุมที่เปน
ศิลปนที่กําลังจะจบที่มีชื่อเสียงก็คือ น.ส.บัวชมพู ฟอรด หากดูผลผลิต อยูในเกณฑทดี่ ี และสวนใหญเปนผูที่มี
งานทําอยูแลว และไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากกระทรวงวัฒนธรรม มีขาราชการของกระทรวงวัฒนธรรม
มาเรียนหลายคน บางคนก็ไดรับทุนของกระทรวงฯ มาเรียนดวย
2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา เนื่องจากวัตถุประสงคของหลักสูตรนี้
กําหนดวา ตองการสรางสรรคงานวิจยั ดานการบริหารงานวัฒนธรรม ถาตองการสรางสรรคงานวิจัย นาจะ
กําหนดใหผูที่เรียนนั้นศึกษาเฉพาะแผน ก. หรือไม เพราะจะชวยทําใหเกิดการนําผลของการวิจยั นั้นมาบูรณาการ
และสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางแทจริง และในเรื่องของการสอนภาษาตางประเทศ หมายความวา ผูที่เขา

- 34 หลักสูตรนี้ หากขณะที่สอบเขา คะแนน TU – GET ไมถึง 550 คะแนน เวลาสอบออก ก็จะตองใหได 550 คะแนน
โดยที่ไมตองมีการกําหนดวา จะตองเรียนวิชา TU 005 และ TU 006 ใชหรือไม
3. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ถาดูในหนา 42 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
แกไข จะขอสอบถามวา เหตุใดโครงสรางใหมจะไมมีวิชาเลือก ไมทราบวามีเหตุผลใด กลาวคือ องคประกอบของ
โครงสรางจะมีเฉพาะวิชาบังคับและวิชาบังคับเลือก ไมทราบวามีปรัชญาเบื้องหลังอะไร
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ไมแนใจวาหลักสูตรนีจ้ ะเริ่มใชในปการศึกษา
ใด เพราะขณะนี้ผานไปครึ่งป 2551 มาแลว ถาจะใชป 2552 ควรจะใชเปนหลักสูตรปรับปรุง ป 2552
5. ผูแทนผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในฐานะของอาจารยคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน ในหนา 21 หมวดอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานสรางสรรค มีบางวิชาไป
คลายคลึงกับหลักสูตรพิเศษของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนเชนกัน เชน วิชาการบริหารอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและโทรทัศนกับการบริหารอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ ใน 2 วิชานี้ตรงกันพอดี ดูขอบเขตวิชาแลว
ใกลเคียงกัน เห็นวาอาจจะเปนการจัดการเรียนการสอนที่ซ้ําซอนกันในบางสวน ไมวาจะเปนการบริหาร
ศิลปะการแสดง หรือสื่อทางดานดนตรี จะมีความเกีย่ วของกับคณะวารสารสตรและสื่อสารมวลชน ซึ่งเปด
หลักสูตร MCA. การบริหารในธุรกิจสื่อสารมวลชน นาจะซ้ําซอนกันบางสวน
6. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา กรณีคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีสอบถามวา
ควรจะเปนแผน ก. ทั้งหมดหรือไม หากจะเนนการวิจัย ขอเรียนวา นักศึกษาที่เรียนสาขาบริหารวัฒนธรรมเลือก
ทําวิทยานิพนธประมาณครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่เขามาเรียนที่รับแตละหลักสูตรอยูแลว ในปที่ผานมานั้นรับ 37
คน ก็ทําวิทยานิพนธประมาณ 1 8 – 19 เลม อีกครึ่งหนึ่งทําสารนิพนธ ซึ่งนักศึกษากลุมนั้นก็เปนนักศึกษาทีจ่ ะเนน
Professional มากกวา กลาวคือ เรียนแลวอาจจะทํางานอยูในบริษัทหรือเรียนแลวอาจจะทํางานอยูใ นองคของรัฐ
และตองการนําความรูที่ไดรบั นั้นไปอยูใ นภาคปฏิบัติ จะออกไปในเชิงลักษณะ Professional เพราะฉะนั้นก็ไดทั้ง
2 กลุม คือ ทั้งกรณีศึกษาและวิทยานิพนธ อยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน จากสถิติที่ผานมาก็เปนเชนนั้นโดยตลอด
ความยากก็คือ ทําอยางไรที่จะใหผูที่ทําวิทยานิพนธนั้นมีวิทยานิพนธทมี่ ีคุณภาพตีพิมพได และสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึง่ เรื่องนี้กลายเปนปญหาที่สําคัญ เพราะการที่จะหาอาจารยที่มากํากับดูแลวิทยานิพนธ
ตามคุณสมบัติที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด คือ ตองเปนรองศาสตราจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก หรืออาจารยที่มี
วุฒิปริญญาเอก ก็ทําไดยาก เนื่องจากขอจํากัดของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิครบถวนดังกลาว หากมีการทํา
วิทยานิพนธทงั้ หมด ก็จะมีภาระในเรื่องการหาอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งขอกําหนดหลักสูตรใหมนนั้
กําหนดวา จะตองเปนไปตามที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด เห็นวาสัดสวนที่มีอยูป ระมาณกึ่งหนึ่งเชนนี้
วิทยาลัยก็สามารถบริหารใหมีอาจารยประจําภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่อาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธได
ครบถวน ในประเด็นเรื่องของ TU – GET กรณีสอบเขามานั้น คะแนน TU – GET ไมตองถึง 550 คะแนน แตขา
ออกถาไมเรียนวิชา TU 005 และ TU 006 ก็ตองสอบออกใหได 550 คะแนน เหมือนกับคณะอืน่ ๆ กรณีหลักสูตร
ปรับปรุงนี้จะเริ่มใชเมื่อใดตามที่รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต สอบถามนั้น ในขณะนี้อยูใน
ระหวางกําลังจะรับนักศึกษา มีความตั้งใจจะเริ่มเปดเรียนในภาคการศึกษาหนา อาจจะตองป 2551 จึงเขาใจวา

- 35 จะใชกับนักศึกษาที่รับมาในรุนนี้เพราะหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม ไมไดรับที่ภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 นั้น วิทยาลัยรับหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 2 ก็จะรับการบริหารงานวัฒนธรรม
จะสลับกันไป ดังนั้น ภาคการศึกษาที่ 1 ของรุนนี้จะอยูในภาค 2 ของปการศึกษา 2551 และกรณีของคณบดี
วิทยาลัยสหวิทยาการตั้งขอสังเกตไว หนา 42 เนื่องจากปรับโครงสรางหลักสูตร หากดูวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง
หลักสูตรเดิมไมเคยมี จะปรับวิชาเลือกนัน้ มาเปนวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง และมีมากขึ้นกวาเดิม เดิมเลือกวิชา
เลือกได 6 วิชา แตหลักสูตรใหมนี้พยายามที่จะใหวิชาบังคับเลือกเฉพาะทางเปนไปในสิ่งที่นักศึกษาตองการ จะ
ไดเอาไปใชงานมากขึ้นก็คือ แบงแยกออกมาเปนสาขา จะมีวิชาเลือกมากกวาเดิม แตนักศึกษาจะตอง Identified
ใหชัดเจน ไมสามารถจะเลือกคลอมสาขาได กลาวคือ ผูทเี่ ลือกทางเรื่องของ National Heritage ก็จะเลือกทางดาน
ของ National Heritage ผูใดจะเลือกทางดาน Entertainment Industry ก็จะตองเลือกวิชาเลือกทางดาน
Entertainment Industry ไมสามารถจะเลือกขามได ตองเลือกเฉพาะทางซีกใดซีกหนึ่งเทานั้น แตมีตวั เลือกให
มากกวาเดิม สําหรับขอสังเกตในเรื่องวิชาที่อาจจะซ้ําซอนกันหรือไม อาจจะมีอยูบางในบางสวน และใน 3 วิชา
ดังกลาวนัน้ วิชา บศ. 761 บศ. 762 และ บศ. 763 ในที่ประชุมคณะกรรมการดูแลหลักสูตรที่วิทยาลัยก็มีขอ สังเกต
วา เนื้อหาในหลายสวนนาจะมีการปรับปรุงอีก หลังจากนีแ้ ลวอาจจะมีขอ สังเกตเล็กนอย เชน เรื่องของประวัติ
พัฒนาการอุตสาหกรรมภาพยนตร สื่อสิ่งพิมพ หรือซากศิลปะ จะมีการปรับใหนอยลงและเนนในเรื่องของการ
จัดการมากขึน้ แตจะเปนเรื่องรายละเอียดของ Course Outline และในรายละเอียดจริง ๆ แลวไมวาจะเปนการ
บริหารดานใดก็ตาม องคประกอบหลักในเรื่องของการบริหารจะเปนเรือ่ งที่เปนองคประกอบสําคัญ ความ
แตกตางก็จะอยูตรงที่วา อุตสาหกรรมที่จะนําไปใชนั้นเปนอุตสาหกรรมอะไร
7. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรกลาววา จํานวนหนวยกิตจะเพิ่มจาก 42 หนวยกิต เปน
45 หนวยกิต และผูที่ไมมีประสบการณจะตองเรียนวิชาบังคับอีก 8 หนวยกิต และขณะเดียวกันในหลักสูตรจะมี
อีก 6 หนวยกิตที่ไมนับใหเปนสัมมนา หากนับรวมแลว จะกลายเปน 50 กวาหนวยกิต เกือบ 60 หนวยกิต และเปน
หลักสูตรภาคพิเศษ ไมมนั่ ใจวาในสภาวการณภายหนา หากหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษมีจํานวนหนวยกิตเกือบ
60 หนวยกิต จะ Attractive หรือไม และในกรณีที่วิชาอาจจะใกลเคียงกับคณะอื่น ๆ เห็นวาหากมีความจําเปน
จริง ๆ ก็ไมตองตัดออก แตอาจจะเขียนอนุโลมวา นักศึกษานั้นสามารถจะไปเลือกเรียนวิชาของคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชนดวยก็ได และในทํานองกลับกัน ในหลักสูตรคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
อาจจะเขียนวา อนุญาตใหเทียบโอนมาเรียนที่นี่ดว ยก็ได จะไดเปนการประหยัดทรัพยากร เพราะมิเชนนั้นหาก
ตองพยายามเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อไมใหซ้ํากับของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ก็เห็นวา แตละคณะจะตอง
ใชทรัพยากรมหาศาลเพื่อที่จะเปดหลักสูตรใหกับนักศึกษาของตัวเองเลือก
8. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากลาววา จะขอแจงใหที่ประชุมทราบและบันทึกไว
ดวย เชนที่เคยทํามาเมื่อป 2543 วา รายวิชาจํานวนมากของหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรมเดิมก็ดี หรือที่เปน
ปจจุบันนีก้ ็ดี ใชองคความรูและเนื้อหาที่เกีย่ วของกับสิ่งซึ่งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสอนอยูทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท แตไมใชเปนขอขัดของอะไร เพียงแตแจงใหทราบวา เนื้อหาสวนใหญทางคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็สอนอยู เพียงแตในรายวิชาที่ปรากฏคอนขางหลากหลาย อาจจะถูกบรรจุเปนเพียง

- 36 หัวขอยอยในบางรายวิชาทีท่ างสาขามานุษยวิทยา หรือทางวัฒนธรรมศึกษาสอนอยูในปจจุบัน เปนการแจงเพือ่
ทราบในลักษณะเดียวกันนีท้ ี่คณะเคยยืนยันไวเมื่อป 2543
9. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ตามที่คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมชี้แจง ขอตั้งขอสังเกต
เพิ่มเติมวา หากเปรียบเทียบระหวางแผน ก. และแผน ข. แผน ก. ไมมวี ชิ าเลือก แตเปนวิชาบังคับเลือกเฉพาะทาง
ซึ่งจะตองเลือกเฉพาะในกลุมที่เลือกหมวดแลว แตในแผน ข. สามารถที่จะเลือกวิชาเลือกอื่น ๆ ได จะเปดกวาง
มากกวา และเมื่อเปดดูในวิชาเลือกที่กําหนดให จะเห็นวาในหนา 15 เปนวิชาที่นาสนใจอยางยิ่งและไมไดอยูใ น
หมวดใดหมวดหนึ่งเฉพาะเห็นวาหากจะใหประโยชนของวิชาเลือกเต็มที่ ควรจะใหทั้ง 2 แผน ไมใชใหเฉพาะ
แผนเดียว
10. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา ขอรับขอสังเกตของคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไว เขาใจวาเปนเรื่องสืบเนื่องมา และจะสืบเนื่องตอไป สวนขอสังเกตของคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะ
ขอรับไปพิจารณาวา หากจะปรับวิชาเลือกใหเลือกไดมากกวานี้ จะทําไดหรือไม สําหรับกรณีจํานวนหนวยกิตนัน้
วิชา Pre – Course มี 8 หนวยกิต ไมไดหมายความวา นักศึกษาทุกคนจะตองลงเรียนทั้ง 8 หนวยกิต ในสวนนี้ถา
นักศึกษาที่จบมาแลว และไมมีพื้นฐานเทานั้นจะตองเรียน แตคนที่มีพนื้ ฐานมาแลว เชน จบโบราณคดี หรือจบ
ทางสังคมวิทยาฯ มา หากมีวชิ าที่สามารถจะนํามาเทียบเคียงได ก็ไมตองเรียน ในสวนนี้ขึ้นอยูกับวา ผูที่สมัคร
เรียนนัน้ มีพื้นฐานหรือไมมี ไมไดเปนวิชาบังคับ ก็ตองดูวา นักศึกษาทีร่ ับเขามาแตละคนนั้นมีพื้นทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมมากนอยเพียงใด
11. ประธานกลาววา กรณีนี้เก็บคาเลาเรียนเปนหนวยกิตหรือเปนภาค
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา เก็บเปนหนวยกิต
12. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา เรื่องคาเลาเรียนที่อธิการบดีสอบถามวา คิดคา
เลาเรียนเปนหนวยกิตหรือไม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ก็มี
วิชาที่คลายกัน หากเทียบเคียงกันได ถาวิทยาลัยนวัตกรรมคิดราคาสูง นักศึกษาจะไมมาเรียนทีว่ ิทยาลัยนวัตกรรม
จะเลือกเรียนทีค่ ณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน หรือคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือถาจะใหสอง
คณะปรับคาเลาเรียนใหสูงขึ้นเทากับวิทยาลัยนวัตกรรม จะเกิดผลเสียกับนักศึกษาสวนใหญที่ไมไดเรียนที่
วิทยาลัยนวัตกรรม
13. ประธานกลาววา ขอฝากใหคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมรับไปพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนขามคณะ มธ.เคยดําเนินการในลักษณะนี้ แตที่ผานมามีปญหาอยูบา งเรื่องการชําระคาเลาเรียนวา จะตองชําระ
กันอยางไร หากเปนเรื่องความตกลงระหวางคณะได ก็จะเปนประโยชน เพราะแมวิทยาลัยนวัตกรรมไดเริ่มสราง
ระบบอาจารยประจําไวแลว เขาใจวา ขณะนี้มีประมาณ 10 กวาคนทีจ่ บปริญญาเอก แตยังไมนาจะเพียงพอ
เพราะฉะนั้น หากจะใหไปเรียนในวิชาของคณะอื่น และตกลงกันเรื่องคาหนวยกิตในการลงขามคณะได นาจะ
เปนประโยชน มธ. จะไดขามขอจํากัดของแตละคณะไปได ใชระบบของการเรียนรวมกันอยูแ ลว กรณีนี้เปน
ขอสังเกตในการจัดการ และคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรก็มีขอสังเกตในเรื่องการตลาด ถาคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมยังเห็นวา เรียนมากเชนนีแ้ ละยังมีคนเรียนอยู ก็ดําเนินการได เพราะคณะจะตองดูแลเรื่องการตลาด

- 37 ตั้งแตตนเมื่อคิดจะเปดโครงการอยูแลว
14. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา เนื่องจากอาจจะมีการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย
ของอาจารยบางทานผิดไป จะขอใหตรวจสอบใหดี
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมตรวจสอบดวย
15. ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมกลาววา หนา 24 ในเรื่องของการคนควา
อิสระ ใหน้ําหนักจํานวนชัว่ โมง เขาใจวา นาจะมีขอผิดพลาด ขอใหตรวจสอบดวย
ประธานกลาววา ขอใหคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมตรวจสอบดวย
16. ผูอํานวยการสถาบันภาษากลาววา หนา 15 ภาษาอังกฤษที่ใช จะไมเปนแนวเดียวกัน วิชา AA
727 ใชคําวา Creativity วิชา AA 725 กับวิชา AA 736 ใชคําวา Creative ไมทราบวาจะใชคําใด และหนา 13 วิชา
AA 701 กับวิชา AA 702 จะเขียนคลายกัน เหตุใดไมแทนกันไป เพราะวิชา AA 702 ไมนับหนวยกิตอยูแลว ก็ไม
นาจะตอง 2 Course หรือ วิชา AA 502 กับวิชา AA 622 ก็คลายคลึงกัน
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการไดบันทึกไว ในประเด็นความคงเสนคงวา
ของการใชคําภาษาอังกฤษกับประเด็นเรื่องวิชาที่มีคําบรรยายลักษณะวิชาใกลเคียงกันมาก ขอใหไปหารือกันใน
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบอนุมัตหิ ลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ของวิทยาลัยนวัตกรรม โดยมอบหมายใหคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมและรองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาแกไข และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาตอไป

4.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)
คณะรัฐศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะรัฐศาสตรเสนอขอเปดหลักสูตรควบรัฐศาสตร
บัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2551) ซึ่งมีเปาหมายเปดสอน ในปการศึกษา 2552 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณาแลว ขอเสนอขอมูลและ
ความเห็น ดังนี้
ก. ขอมูล
1. หลักสูตรทั้งสองระดับไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2551 ไดมีมติอนุมัติใหบรรจุหลักสูตรทั้งสองดังกลาวไวในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
เรียบรอยแลว
2. หลักสูตรทั้งสองเปนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต) ศึกษาตอเนื่องในระดับปริญญา

- 38 โท (หลักสูตรควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) และเปนหลักสูตรภาคกลางวัน ในระบบทวิภาค โดยมีเปาหมายรับ
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีปละ 100 คน สวนในหลักสูตรระดับปริญญาโทมีเปาหมายรับนักศึกษา
ปละ 60 คน คณะรัฐศาสตรจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทั้งสองดังกลาวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาตรี : เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 3.00
3.2 ระดับปริญญาโท : เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยไดรับคา
ระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ในกรณีมคี าระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ตองสอบผานการเขาศึกษาตอตาม
เกณฑที่คณะกําหนด และเปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
4. ในการจัดทําหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตรไดปรับหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
ใหเปนไปตามหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ฉบับ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
5. การเปดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท เปนการจัดแผนการเรียนเพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 3 ป และหลักสูตรปริญญาโทภายใน 2 ป ซึ่งเร็วกวาการศึกษาตามหลักสูตร
ปกติที่เปดสอนในปจจุบัน โดยหลักสูตรนีจ้ ะมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนอยกวาหลักสูตรปจจุบัน
ดังนี้
หลักสูตรปกติ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
(สาขาการเมืองการปกครอง, สาขาการระหวาง
ประเทศ , สาขาบริหารรัฐกิจ)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)
(สาขาการปกครอง, สาขาการระหวางประเทศและ
การฑูต, สาขาบริหารรัฐกิจ)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ(ภาค
ภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2550

หนวยกิตรวม
138
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หลักสูตรตรีควบโท
หนวยกิตรวม
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต
126
สาขาวิชาการเมืองและการระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ระดับปริญญาโท
36
หลักสูตรควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและการระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
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6. ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดวเิ คราะหความพรอมและศักยภาพในการเปดสอน

- 39 หลักสูตรทั้งสองดังกลาวแลว มีความเห็นวา คณะรัฐศาสตรมีความพรอมดานอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและคนควาอิสระ อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงแหลงศึกษาคนควาของนักศึกษา ตามเกณฑการวิเคราะหโครงการและเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่บริหารในลักษณะโครงการพิเศษ (โครงการเลี้ยงตัวเอง)
ซึ่ง สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติหลักสูตรและแผนการเงินตอสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งเดียวกัน ดังนัน้ จึงขอใหคณะเรงดําเนินการจัดทําแผนการเงินเสนอตอคณะกรรมการโครงการ
บริการสังคมของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน เพือ่ พิจารณา
ความเปนไปไดดานการเงินดวย
ข. ความเห็น 1. เนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พรอมดวยฉบับแกไขเพิม่ เติม) มิไดมี
หลักเกณฑ/ขอกําหนดเกีย่ วกับการศึกษาระดับปริญญาตรีควบโทไว ฝายวิชาการจึงพิจารณาหลักสูตรตรีควบโท
ของคณะรัฐศาสตรโดยเทียบเคียงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีควบโทมีการกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไว
2. หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ เปนการผสมผสาน
สาขาการเมืองและการระหวางประเทศเขาดวยกัน เพื่อใหนักศึกษาไดรับองคความรูครอบคลุมหลากหลายวิชา
อันจะนําไปสูก ารเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับตางประเทศ สวนหลักสูตรฉบับปจจุบันจะแยกสาขาการเมืองกับ
สาขาการระหวางประเทศออกจากกัน
อยางไรก็ตาม การที่คณะเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาการเมืองและการระหวาง
ประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีชื่อสาขาวิชา/รายวิชาตลอดจนเนื้อหาวิชาคอนขางใกลเคียงกับหลักสูตรฉบับ
ปจจุบัน คณะตองสามารถชี้แจงใหผูปกครอง สาธารณชน และสังคมเขาใจถึงความแตกตางระหวางหลักสูตร
ปริญญาตรีควบโทกับหลักสูตรฉบับปจจุบนั ไดอยางชัดเจน และควรสรางเอกลักษณในเนื้อหาของหลักสูตรฉบับ
นี้ใหมีความชัดเจนมากขึ้น
3. การที่คณะกําหนดคุณสมบัติของผูมสี ิทธิสมัครเขาศึกษาหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตโดย
ใหมีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 3.00 นั้น อาจจะไมครอบคลุมนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ/โรงเรียนนานาชาติ ประกอบนักเรียนสวนใหญจะมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษอยูแ ลว จึงควรให
คณะกําหนดเกณฑคะแนนการสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ําอยางอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดวยเชนเดียวกับ
หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษของคณะอื่น ๆ เชน คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET, CU-TEP, TOEFL หรือ IELTS เปนตน
4. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 22.1

- 40 ไดกําหนดไววา นักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวาเจ็ดภาคการศึกษาปกติ จึงจะไดรับการ
เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้น แตคณะรัฐศาสตรไดจัดแผนการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดภายใน 3 ปการศึกษา (6 ภาคการศึกษาปกติ) ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสอดคลองกับขอบังคับฯ
ดังกลาว นอกจากนั้น หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตรวม 120 หนวยกิต นอยกวาหลักสูตรปริญญาตรีควบโทของคณะ
รัฐศาสตร ก็ยังสามารถจัดแผนการศึกษาใหนักศึกษาปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาไดภายใน 3 ปครึ่ง (7 ภาค
การศึกษาปกติ) อีกทั้งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบงั คับ นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนเรียนหรือไม
ลงทะเบียนเรียนก็ได ดังนั้น จึงควรใหคณะรัฐศาสตรปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม
โดยไมตองจัดแผนการศึกษาสําหรับภาคฤดูรอน และใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดภายใน 7 ภาคการศึกษา ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
5. เนื่องจากหลักสูตรทั้งสองดังกลาวเปนหลักสูตรนานาชาติ ดังนั้นคณะรัฐศาสตรจะตองจัดทํา
หลักสูตรเปนฉบับภาษาอังกฤษเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ฝายวิชาการเสนอประเด็นไว 3 ประเด็น คือ (1) ขอใหคณะไปปรับแผนใหม
ไมใหจบภายใน 3 ป เปนเกณฑของมหาวิทยาลัย จะเปนอยางไรก็ตอง 3 ½ ป ซึ่งเร็วที่สุดแลว (2) ไปดูเพิ่มเติมเรื่อง
ผูที่ไมไดเรียนในเมืองไทย จะตองมีคุณสมบัติอยางอื่นทีจ่ ะบอกวา ไมต่ํากวา 3.00 คืออะไรบาง (3) ขอใหทํา
หลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษมาดวย เพราะเปนหลักสูตรนานาชาติ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรควบหรือไมใช
หลักสูตรควบ แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาเปนคนละหลักสูตร เพราะหากเปนหลักสูตรตรีควบโท จะตองเปนเลม
เดียวกัน กรณีที่เสนอเปนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตมากกวาทีจ่ ะเรียกวา
หลักสูตรควบ และเปนหลักสูตรนานาชาติหรือเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ถาดูจากคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและ
การคัดเลือกไมไดมีขอใดทีจ่ ะระบุวา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรนานาชาติ กลาวคือ ถาจะเปนหลักสูตรนานาชาติ
เขาใจวาอยางนอยการคัดเลือกตองกําหนดใหชดั เจนวา คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษจะใชคะแนนเทาใด และ
จะตองผานดวยคะแนนเทาใด และเวลากําหนดคุณสมบัติที่อางถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอ 7 ไม
แนใจวาจะเอื้อใหเปนหลักสูตรนานาชาติดว ยหรือไม สําหรับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชา รบ 120 วิชา รบ
121 และวิชา รบ 122 ซึ่งกําหนดใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณจริงทางดานการปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาสังคม
ทั้ง 3 รายวิชาเขียนไวคลายกัน ในตัวหลักสูตรไมไดมีสิ่งใดที่ระบุวา มีการปฏิบัติและในรายวิชานี้ไมมีชั่วโมง
ปฏิบัติ ดังนั้น การที่นักศึกษาจะแลกเปลี่ยนประสบการณจริง นักศึกษาไมนาจะทําไดหากจะตองมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณจริง นาจะตองมีการวัดประสบการณดว ย

- 41 ประธานกลาววา ประเด็นแรกใหไปใชแนวทางเดียวกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กับ
คณะเศรษฐศาสตร เวลาทําหลักสูตร ทําอยางไรก็ทําเชนนั้นที่เคยเปนแนวทางมากอนหนานัน้ อาจจะตองไปปรับ
ใหใชแนวทางนั้น ประเด็นรายละเอียดเรื่องการแลกเปลีย่ นประสบการณนั้น เปนขอสังเกตที่จะตองไปดู
เนื้อหาวิชา แตประเด็นที่สองนาสนใจมากคือ เปนหลักสูตรนานาชาติหรือเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เขาใจวา
กติกาการเปดรับก็เปนอีกเรือ่ งหนึ่งที่ตองเปดกวาง แตอกี กรณีหนึ่งทีห่ ารือกันคอนขางชัดเจนก็คือ ระยะเวลาการ
เรียนการสอน เขาใจวาหลักสูตรนี้จะใชรวบระยะเวลาเดียวกับหลักสูตรภาษาไทย เพราะฉะนัน้ จะเปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเทานั้น เพราะขาดโอกาสที่นกั ศึกษาทีเ่ รียนในประเทศอืน่ ๆ จะเขาเรียนไดเหมือนกับกรณีโครงการ
BBA ของคณะพาณิชศาสตรและการบัญชี เขาใจวาจะเปดประมาณปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนเทอมของนานา
ชาติจริง ๆ และเขาใจวาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ก็เปดประมาณเดือนสิงหาคมเชนกัน กรณีนั้นเปนเทอมที่
จะเปดใหนักศึกษาตางประเทศมาเรียนไดและโอนยายไปมาได หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกวา
หากพิจารณาจากเจตนาทีจ่ ะเปดในชวงเทอมปกติ ดังนัน้ ประเด็นตาง ๆ เหลานี้ขอฝากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
รับไปพิจารณาในคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาตอไปในสวนที่เปน
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
3. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการกลาววา ในหนา 4 ขอ 12 เรื่องอาจารยผูสอน จะขาดหัวขอที่เปน
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเพิ่มอีก 1 หัวขอ และขอสอบถามวา ชื่ออาจารยเหลานี้ กําลังเรียนปริญญา
เอกอยูตางประเทศใชหรือไม ซึ่งมีจํานวน 3 ราย
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง กลาววา ในหลักสูตรที่เสนอเขาใจวาเปาหมายคนละ
กลุมกันก็คือ หลักสูตรปริญญาโท มีภาษาอังกฤษอยูแลว คือ MIR ในระยะยาวตรงนีจ้ ะไปกระทบกับหลักสูตร
MIR. หรือไม อยางไรในเรื่องของการบริหารจัดการ และอีกประเด็นหนึ่ง เขาใจวาคณบดีคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรยังไมไดดู มีวิชาทางดาน Human Security อยูดว ย จะไปซ้ําซอนกับของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
หรือไม อยางไร
5. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา ขอใหแกไขในภาคผนวกที่เปนรายชื่อ
อาจารย บางแหงใชคําวา นาย บางแหงใชคาํ วา รองศาสตราจารย ดร. จะมีความแตกตางกันมาก ควรจะตองใชคํา
ใหมีทิศทางเดียวกัน
6. คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา กรณีคํานําหนาชื่อบางคนเปน นาย เชน นายกษิต ภิรมย เปน
อดีตเอกอัครราชทูต ขาราชการเกษียณ ก็ไมทราบวาจะใสคํานําหนาวา รองศาสตราจารย หรือ ดร. ใหทานได
อยางไร อยางไรก็ตาม จะไปตรวจใหเรียบรอยอีกครั้ง
ขอสังเกตเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร ขอเรียนวา อาจารยหลายทานใกลจะกลับมาแลว
อาจารย วิโรจน อาลี จะกลับสิ้นปนี้ จะจบปริญญาเอกแนนอน ขณะนี้ไดรับอาจารยใหมมาอีกทานหนึ่งจบ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศ คณะพยายามดําเนินการเชนนี้ เห็นวาในเชิงของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร ขณะนีน้ าจะจบปริญญาเอกเกือบทั้งหมดแลว เหลือจบปริญญาโทประมาณ 10 คน
ประเด็นที่มหี ลายคนทักทวงวา เปนปริญญาตรีกับปริญญาโท เขาใจวาเปนระเบียบของ

- 42 มหาวิทยาลัย คณะเสนอมาเปนหลักสูตรควบ แตฝายวิชาการแจงวา ใหทําแยกออกมา เพราะฉะนั้น ดูเหมือนเปน
หลักสูตรปริญญาตรีสวนหนึง่ ปริญญาโทสวนหนึ่ง แตความตั้งใจของคณะคือ ตองการจะใหเรียนควบกันไป
คณะเปดการเรียนการสอนปริญญาโทที่เปนภาษาอังกฤษ มาเปนเวลา 10 ปแลว รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนย
ลําปาง สอบถามวา จะกระทบหรือไมอยางไร ขอเรียนวา หลักสูตร MIR. ที่สอนมา 10 ปแลว จะสอนเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย เปนภาคพิเศษ แตหลักสูตรทีก่ ําลังจะเปดใหมเปนหลักสูตรภาคปกติ เพราะฉะนัน้ ขอสังเกตของ
อธิการบดีถูกตอง อาจจะเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรที่จะมีนักศึกษาเขามา 100 คนในระดับปริญญา
ตรี แตในระดับปริญญาโท คาดวาจะเหลือ 50 – 60 คนเทานั้น ความตัง้ ใจที่หารือกันในทีมทํางานคือ ตองการจะ
ใหเปนหลักสูตรนานาชาติ แตเปาหมายคือ เปนหลักสูตรปกติ เรียนภาคกลางวันของนักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย แตก็ไมไดปด สําหรับนักศึกษาตางชาติ และการทําหลักสูตรลักษณะนี้ จะคิดถึงแผนการที่จะให
นักศึกษาที่เรียนปริญญาโทของคณะไปเรียนตางประเทศ และรับนักศึกษาปริญญาโทจากตางประเทศเขามาเรียน
ที่คณะดวย หากจะเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชวงนี้ นาจะเหมาะสมกวาเปนหลักสูตรนานาชาติ จนกระทั่งคณะ
ดําเนินการจริงไประยะหนึ่งแลว จะทราบวาเปนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ แตหากสอบถาม
วา จะกระทบกับหลักสูตร MIR. หรือไม ขอตอบวาไมกระทบ เพราะหลักสูตร MIR. สอนเฉพาะวันเสาร –
อาทิตย เปนสวนของผูที่ทํางานแลว แตกรณีของหลักสูตรนี้เปนผูที่มีอายุนอยมาก สวนประเด็นเรื่องการแลก
เปลี่ยนประสบการณจริงหรือไม ขอรับกลับไปปรับปรุงแกไขสวนนั้นใหสอดคลองกับสภาพจริง และเนื่องจาก
รองศาสตราจารย ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ เปนผูจัดทําหลักสูตรดวย ขอใหชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมดวย
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธชี้แจงเพิม่ เติมวา หลักสูตรนี้มีเปาหมายที่จะ Complement กับ
หลักสูตร MIR. ดวย หลักสูตร MIR. สอนวันเสาร – อาทิตย และหลักสูตรนี้สอนในวันปกติ โดยปกติหลักสูตร
MIR. จะรับ 25 คน เพราะฉะนั้น จะมีจํานวนผูที่จะมาเรียนปริญญาโทมากขึ้นจากหลักสูตรนี้ สวนการจะเปน
หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น คณะตองการจะใหเปนหลักสูตรนานาชาติ แตเกณฑการเปน
หลักสูตรนานาชาตินั้นตองมีอาจารยชาวตางชาติ ซึ่งในระยะแรกยังไมแนใจวา จะสามารถมีอาจารยชาว ตางชาติ
ไดมากนอยเพียงใด แตคงจะมีการแลกเปลีย่ นกันมากขึ้น เพราะฉะนั้น ในเบื้องตนจะทําเปนหลักสูตรภาษา
อังกฤษไปกอน แตเปาหมายคือเปนหลักสูตรนานาชาติ โดยหวังวาจะมีนักศึกษาจากประเทศตาง ๆ ขณะนี้
หลักสูตร MIR. มีนักศึกษาจากประเทศเพือ่ นบาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุน มา
เรียนอยูด วย ดังนั้น หลักสูตรนี้ก็มีแนวโนมวา จะเปนหลักสูตรนานาชาติได
7. ประธานกลาววา กรณีนจี้ ะเปนหลักสูตรแรกของ มธ. ที่เปนปริญญาตรีควบปริญญาโทที่เปน
ภาษาอังกฤษ เพราะที่ผานมา 2 หลักสูตร ในสวนของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกับคณะเศรษฐศาสตรนั้น
เปนปริญญาตรีควบปริญญาโทภาษาไทย หลักสูตรจะเปนนวัตกรรมอีกอันหนึง่ ของมหาวิทยาลัย
8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีของคณะเศรษฐศาสตรนั้น เนื่องจากจัดทําในลักษณะที่
อยูภายใตโครงสรางหลักสูตรคลายของเดิม เพียงแตตอยอดตรีควบโท เพราะฉะนั้น การเรียนการสอนก็ยังขนาน
กันอยู จะมีภาษาอังกฤษอยูด ว ย ในสวนปริญญาตรีควบปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร ขอสอบถามวา ใน
หลายวิชาจะมีสวนเนื้อหาพืน้ ฐานที่อาจจะมีประเด็นทางเศรษฐศาสตรพอสมควร แตเมื่อดูวิชาพืน้ ฐานแลว

- 43 จะไมมีทางเศรษฐศาสตร ใชหรือไม
คณบดีคณะรัฐศาสตรกลาววา ในขณะนีว้ ิชาพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตรคอนขางมีนอย แต
คณะตั้งใจจะใหมีวิชาทางเศรษฐศาสตรอยูด วย ซึ่งคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก จะทราบวา ในครั้งนี้คณะ
เสนอการจางอาจารยใหมที่ไดรับการอนุมตั ิใหบรรจุไปแลว จะจบปริญญาตรีและปริญญาโททางเศรษฐศาสตร
จบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรกับทางรัฐศาสตร ก็เปนกําลังอีกคนหนึ่งที่จะชวยในโครงการนี้ และเห็นวานอย
ครั้งที่จะมีผูที่จบปริญญาตรี/ปริญญาโททางเศรษฐศาสตรแลวมาอยูกับคณะรัฐศาสตร จะมีอาจารยประเภทนี้มาอยู
กับคณะรัฐศาสตรจํานวนหนึ่ง และจะมาชวยวิชาทางเศรษฐศาสตรไดในการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ดวย
ประธานกลาววา ขอสังเกตอื่น ๆ ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการกับคณบดีคณะรัฐศาสตรรับ
ไปพิจารณาในชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการตางประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) คณะรัฐศาสตร และ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะรัฐศาสตรรับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาตอไป

4.3 เรื่อง พิจารณาตัวบงชี้ ปการศึกษา 2551
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษาแถลงวา จากการที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ซึ่งเปนคณะกรรมการจากภายนอกทีไ่ ดมกี ารประเมินไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.
วรากรณ สามโกเศศ เปนประธานคณะกรรมการประเมิน ไดมีการประกาศคะแนนประเมินแลว ซึ่งตามเกณฑ
ของ สกอ. เปน 3 คะแนน ในสวนของ มธ. ได 2.63 คะแนน อยูใ นระดับดีมาก โดยทีป่ ระธานคณะกรรมการได
เนนย้ําวา มธ. มีจุดเดนก็คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพดี มีทรัพยากรที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
วัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการบริหารวิชาการที่หลากหลาย และมีศิษยเกาสนับสนุนอยางเขมแข็งและผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยเปนอยางดี โดยองคประกอบที่มีการประเมิน 9 องคประกอบ ทุกองคประกอบ มหาวิทยาลัยไดเกณฑ
ดีมากทั้งหมด ยกเวนองคประกอบที่สอง ซึ่งเปนองคประกอบที่เกีย่ วกับการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูใน
ระดับดี อยางไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการประเมินยังกลาวย้ําวา เนือ่ งจาก มธ. มีวสิ ัยทัศนวา จะมุงพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อสูความเปนเลิศ เพราะฉะนั้น คณะกรรมการจึงมีขอสังเกตและเสนอแนะไววา ในระดับปริญญา
ตรี ขอใหมหาวิทยาลัยเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ และใหเพิ่มหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ นนการวิจัยให
มากขึ้น โดยใหมหาวิทยาลัยใหคาน้ําหนักองคประกอบการวิจยั มากกวาองคประกอบอื่น ๆ และควรมีการเทียบกับ
คณะเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทัง้ ในและตางประเทศดวย เพือ่ ที่จะไดมีการพัฒนาคณะทีอ่ ยูในระดับ
เดียวกันและมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยควรเตรียมการความพรอมในการออก
นอกระบบ โดยการเรียนรูจากประสบการณของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดก็คือ มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาระบบฐานขอมูลใหรองรับการประเมินผลของหนวยงานตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย และใชประกอบการ

- 44 ตัดสินใจของผูบริหาร โดยเปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ สํานัก สถาบัน ดวย
สําหรับตัวบงชี้คุณภาพปการศึกษา 2551 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 และในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2551 ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรกําหนดแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ และขอเสนอตัว
บงชี้คุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. แนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 ไดแก
1.1 เปนตัวบงชี้ที่มีความสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนั้น จึงยังคงกําหนดตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จํานวน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้ของ มธ. เชนเดียวกับปการศึกษา 2550
1.2 รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยยังคงกําหนดตัวบงชีท้ ี่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 21 ตัวบงชี้ เนื่องจากฝายวิชาการพิจารณาแลว เห็นวาตัวบงชี้
คุณภาพของ สมศ. เปนตัวบงชี้ที่สามารถสะทอนคุณภาพของการจัดการอุดมศึกษาไดในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
ขณะนีย้ ังไมทราบรายละเอียดของการประเมินคุณภาพรอบสามของ สมศ. จึงขอจัดเก็บขอมูลและประเมินตัวบงชี้
ดังกลาวไปกอน เมื่อไดความชัดเจนจาก สมศ. จะพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
1.3 พัฒนาตัวบงชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีหลักการ ดังนี้
1.3.1 เปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) และสะทอนคุณลักษณะเฉพาะของ มธ.
1.3.2 เปนตัวบงชี้ที่สอดคลองกับการแขงขันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
(World Ranking)
2. ตัวบงชี้เฉพาะของ มธ. เสนอใหมกี ารกําหนดตัวบงชี้เฉพาะของ มธ. รวม 7 ตัวบงชี้ ดังนี้
1. อัตราการแขงขันในการสอบเขาศึกษาใน มธ. (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
2. คาระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สอบเขา มธ.ได (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
3. คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี
4. คะแนนเฉลี่ย TU-GET ของนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกําหนด
6. จํานวนชัว่ โมงสอนของอาจารยตอคนตอป
7. ผลงานวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรตออาจารยประจําทุกระดับ
โดยตัวบงชี้ที่ 1,2,5,6,7 เปนตัวบงชี้ที่ใชในปการศึกษา 2550 สวนตัวบงชี้ที่ 3,4 เปนตัวบงชี้ที่
ปรับจากตัวบงชี้ปการศึกษา 2550 ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ตัวบงชี้คณ
ุ ภาพระดับมหาวิทยาลัยจะเปนตัวบงชี้เดียวกับตัวบงชี้ของคณะ/หนวยงาน

- 45 จัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยังเสนอตัวบงชี้เพิ่มเติม
เพื่อใหคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอนนําไปใชตามความสมัครใจ อีก 3 ตัวบงชี้ ไดแก รอยละของอาจารย
ประจําที่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรตออาจารยประจําทุกระดับ รอยละของอาจารยที่ใหบริการวิชาการ
ระดับชาติ และรอยละของอาจารยที่ใหบริการวิชาการระดับนานาชาติ (การใหบริการวิชาการของอาจารย ไดแก
การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ผูประเมินวารสาร/กรรมการจัดประชุมวิชาการ เปนตน)
3. ตัวบงชี้ของสถาบันวิจัย และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ไดเสนอใหใชตัวบงชี้เดียวกับป
การศึกษา 2550
4. เกณฑการประเมินตัวบงชี้ กําหนดเปนเกณฑ 5 คะแนนเชนเดียวกับปการศึกษา 2550 โดย
ประกอบดวย
4.1 การเทียบเกณฑมาตรฐาน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
สมศ. แลวแตประเภทของตัวบงชี้ สวนตัวบงชี้เฉพาะของมธ. ที่เปนตัวบงชี้เดิมใหใชเกณฑเดิมของปการศึกษา
2550
สวนตัวบงชีใ้ หม 2 ตัวบงชี้ เสนอใหกําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
25-40
41-55
มากกวา 56
ทั้งนี้ หากไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 25 คะแนน ถือวาได 0 คะแนน
เกณฑดังกลาวเปนเกณฑทใี่ ชกับทุกคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
- คะแนนเฉลี่ย TU-GET ของนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
251-350
351-450
มากกวา 450
ทั้งนี้ หากไดคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 250 คะแนน ถือวาได 0 คะแนน
เกณฑดังกลาวเปนเกณฑทใี่ ชกับทุกคณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน
4.2 การเทียบคะแนนอิงพัฒนาการ ใหเทียบผลดําเนินการปปจจุบันกับปที่ผานมา และจะถือวา
มีคะแนนพัฒนาการเมื่อผลดําเนินงานในปปจจุบันเทากับหรือมากกวาปที่ผานมา
4.3 การเทียบประสิทธิผลของแผน เทียบกับเปาหมาย ถาบรรลุเปาหมาย ได 1 คะแนน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบตัวบงชี้คุณภาพ มธ. (ตัวบงชี้คุณภาพ/หนวยงานจัดการเรียนการ
สอน) สถาบันวิจัย สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 2551
2. พิจารณาใหความเห็นชอบเกณฑการประเมินตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ ปการศึกษา 2551

- 46 ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เปนความเห็นของคณะกรรมกาประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยที่ได
พิจารณาเรื่องตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินตัวบงชี้ กรณีที่เปลี่ยนไปก็คือ คะแนนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี
กับคะแนน TU – GET ระดับปริญญาโทเทานั้นที่เปนตัวใหม ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม และหากที่ประชุม
ไมมีขอขัดของ จะไดเวียนใหทุกหนวยงานไปตรวจสอบในตอนจัดทํารายงานการประเมินตนเองสําหรับป
การศึกษานีต้ อไป
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา ในสวนของเกณฑขอ 3 คะแนนเฉลี่ย O–NET วิชา
ภาษาอังกฤษ กรณีนี้สําหรับทุกคณะทุกโครงการ ประเด็นก็คือ อาจจะทําให Under Estimate เพราะมีโครงการ
ภาคภาษาอังกฤษของคณะ ซึง่ บางครั้งไมไดผานทาง O–NET เชน นักศึกษาที่ผานมาจากตางประเทศโดยตรงหรือ
แมแตนกั ศึกษาที่สามารถยื่นคะแนนได ในกรณีการรับนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร จะใหนักศึกษายืน่ หลาย
ทาง เพราะฉะนั้น จะมีตวั เทียบเคียงไดเชนกันวา ถาคะแนนผานมาทางชองทางอื่น เมือ่ เทียบเปนO–NET แลว จะ
สูงประมาณเทาใด หากตัดตรงนั้น ตองเขียนตรงนี้ใหชัดเจน
ประธานกลาววา เขาใจวา กลุมนั้นจะไมนับ จะนับเฉพาะผูที่ผานระบบการสอบปกติเทานั้น
ประเด็นนี้ขอใหฝายมาตรฐานการศึกษารับไปพิจารณา เฉพาะนักศึกษาที่มีคะแนน O–NET ไมรวมนักศึกษา
ตางประเทศ ไมรวมนักศึกษาที่นํา IELTS มายื่น ในกรณีที่เปน Program ภาษาอังกฤษ
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตรกลาววา ในตัวบงชี้ มธ. ขอ 7 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร
ตออาจารยประจําทุกระดับ กับตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยใหคณะทําเพิ่มเติมตามความสมัครใจ 3 ตัวบงชี้ ในตัวแรกก็
คือ รอยละของอาจารยประจําที่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพมิ พเผยแพรตออาจารยประจําทุกระดับ กรณีนี้เปนตัว
เดียวกันหรือไม เขาใจวานาจะเปนตัวเดียวกัน โดยทีต่ ัวบนเปนการคิดสัดสวนหรืออัตราสวน แตตวั ลางจะเปนการ
คิดเปนรอยละ หากเปนตัวเดียวกัน นาจะอยูที่ใดทีห่ นึ่งหรือไม
ในเอกสารแนบ 1 ในตัวบงชี้เดียวกันหนา 4 ขอ 4.6 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุก
ระดับ กรณีนี้จะเปนผลงานทางวิชาการที่ตพี ิมพเผยแพรหรือไม เพราะหากเปนผลงานทางวิชาการเฉย ๆ โดยที่
ไมไดตีพมิ พเผยแพร เชน ผลงานทางวิชาการหมายถึง (1) ตํารา (2) บทความทางวิชาการ (3) บทความวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน สวนนี้เวลานับ หากเปนลักษณะที่ไมไดตีพิมพเผยแพร ก็จะมีการนับ
ผลงานทางวิจยั ที่ไมไดตีพิมพ แตนําไปใชประโยชน จะนับรวมในสวนตรงนี้ จึงไมแนใจวาเปนตัวเดียวกัน และ
ไมทราบวาจะสรุปอยางไร
ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานกลาววา สําหรับในขอ 7 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรตอ
อาจารยประจําทุกระดับก็คือ จะดูจํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด สวนอีกตัวบงชี้เปนรอยละของอาจารยเพื่อจะ
ดูอัตราของจํานวนผลงาน ซึง่ ฝายประกันคุณภาพขอรับไปปรับแกสวนนี้ตอไป สวนในขอ 4.6 ผลงานทางวิชาการ
ตออาจารยประจําทุกระดับ กรณีนี้เปนการนับผลงานทางวิชาการทั้งหมดทั้งตําราและกรณีอื่นดวยทีเ่ ปนผลงาน
ทางวิชาการทีต่ ีพิมพเผยแพร
4. ประธานกลาววา ในกรณีนี้ฝายมาตรฐานการศึกษารับจะไปทําใหชัดเจนขึ้นวา จะเอารอยละ
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หลายทานที่จะตองสงใหผูรบั ผิดชอบในระดับคณะไปดําเนินการตอ แมจะไดรับทราบในที่ประชุมแลวก็ตาม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตัวบงชีค้ ุณภาพ มธ. (ตัวบงชี้คุณภาพ/หนวยงาน
จัดการเรียนการสอน) สถาบันวิจยั สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 2551 และเกณฑการประเมินตัว
บงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2551 ตามที่เสนอ และใหฝายมาตรฐานการศึกษารับขอสังเกตไปปรับปรุง และเวียนแจง
ใหทุกหนวยงานดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณากรณีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนผูบริหาร
ประธานแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2551 ไดมีมติใหรับประเด็นการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร ใน
กรณีรองอธิการบดีไมควรจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งในกลุมคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก นั้น ไดมี
การนําประเด็นดังกลาวเขาหารือในคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 มาตรา 14 (3) ที่กําหนดวา “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเกาคน ซึ่ง
เลือกตั้งจากผูด ํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาแผนกอิสระ ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามมาตรา 8 วรรคสอง” และมาตรา ๑๕ ที่กําหนดวา
“การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 14 (3) ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี หัวหนาแผนก
อิสระ ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม
มาตรา ๘ วรรคสอง เปนผูเลือกตั้ง” เห็นวาการที่จะกําหนดใหมกี ารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนผูบริหารเฉพาะกลุม กลาวคือ รองอธิการบดีออกเสียงเลือกตั้งเฉพาะกลุมรองอธิการบดี และคณบดีและ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักออกเสียงเลือกตัง้ เฉพาะกลุมคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หรือจะให
อธิการบดีเปนผูออกเสียงเลือกตั้งแทนรองอธิการบดีนั้น ไมสามารถที่จะกระทําได เพราะโดยกฎหมายกําหนดให
รองอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนผูออกเสียงเลือกตั้งและผูถูกเลือกในคราวเดียวกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง ศูนยบริการการกีฬาชี้แจงการใชไฟฟา
ประธานแถลงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2551 มีมติใหผูอํานวยการศูนยบริการการกีฬาชี้แจงเหตุผลถึงการใชไฟฟา ซึ่งมีการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 44.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2550 ในชวงเวลาเดียวกัน นั้น ศูนยบริการการกีฬา
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เนื่องจากปงบประมาณ 2550 ศูนยบริการการกีฬา ไมไดเปดใหบริการสนามกีฬา ระหวางเดือน
ตุลาคม 2549 – เดือนมิถุนายน 2550 โดยชวงดังกลาวเปนการปดสนามกีฬาเพื่อปรับปรุงสนาม สําหรับการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 และสงมอบพื้นที่ใหแกบริษัทผูรับจาง เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ศูนยบริการการ
กีฬา จึงไมสามารถเปรียบเทียบตามความเปนจริงได ดังนั้นจึงขอเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2549 เพื่อพิจารณา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

ปงบประมาณ
/อาคาร-มิเตอร
1
สนามกีฬาหลัก
976-000040
การเปรียบเทียบ
การใชไฟฟาระหวางป

2

ศูนยกีฬาทางน้ํา
976-000030
การเปรียบเทียบ
การใชไฟฟาระหวางป

หมายเหตุ
3

ยิมเนเซี่ยม 4,5,6
976-000010
การเปรียบเทียบ
การใชไฟฟาระหวางป

หมายเหตุ

2549 (บาท)
ต.ค.48 – มิ.ย. 49
1,115,437.82

2550 (บาท)
ต.ค.49 – มิ.ย. 50
872,715.87

2551 (บาท)
ต.ค.50 – มิ.ย. 51
998,892.27

ป 2549 กับ 2550
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
(242,722.25) (27.81)

ป 2550 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
126,176.70
12.63

ป 2549 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
(116,515.55)
(11.67)

2,086,934.68

1,609,358.96

2,288,261.66

ป 2549 กับ 2550
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
(477,575.72) (29.67)

ป 2550 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
678,902.70
29.67

ป 2549 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
201,326.98
8.80

เนื่องจากชวงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก มีการชํารุดของมิเตอรไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฯ จึงเรียกเก็บคา
กระแสไฟฟาในอัตราเหมาจาย โดยประเมินจากปทผี่ า นมา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550

2,197.26

2,197.26

808,628.40

ป 2549 กับ 2550
ป 2550 กับ 2551
ป 2549 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
0.00
0.00
806,431.14
99.73
806,431.14
99.73
เดิมมิเตอรดังกลาว ไมมีการใชงานเปนมิเตอรสํารองสําหรับอาคารยิมเนเซี่ยม 4,5,6 จึงมีคาใชจาย
เฉพาะคาบํารุงมิเตอร เดือนละ 244.14 บาท แตในชวงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก การไฟฟาฯ
ไดสับเปลี่ยนวงจรไฟฟาของมิเตอรดังกลาวไปใชเฉพาะอาคารยิมเนเซี่ยม 5 และ 6 ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2550 จึงมีคาไฟฟาเพิ่มขึ้น
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ยิมเนเซี่ยม 4,5,6
976-000020
การเปรียบเทียบ
การใชไฟฟาระหวางป

1,775,463.62
ป 2549 กับ 2550
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
(939,483.69)

หมายเหตุ

5

ระบบดับเพลิง
976-001000
การเปรียบเทียบ
การใชไฟฟาระหวางป

ยิมเนเซี่ยม 7
976-002000
การเปรียบเทียบ
การใชไฟฟาระหวางป

หมายเหตุ

ป 2550 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
(420,397.88)

(101.16)

415,582.05
ป 2549 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
(1,359,881.57)

(327.22)

เดิมมิเตอรดังกลาว ใชงานเปนมิเตอรไฟฟารวม สําหรับอาคารยิมเนเซี่ยม 4,5,6 แตในชวงการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก การไฟฟาฯ ไดสับเปลี่ยนวงจรไฟฟาของมิเตอรดังกลาวไปใช
เฉพาะอาคารยิมเนเซี่ยม 4 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2550 จึงมีคาไฟฟาลดลง

หมายเหตุ
6

(112.38)

835,979.93

2,197.26

2,197.26

2,197.26

ป 2549 กับ 2550
ป 2550 กับ 2551
ป 2549 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เดิมมิเตอรดังกลาว ไมมีการใชงานเปนมิเตอรสําหรับระบบดับเพลิงของอาคารยิมเนเซี่ยม 4,5,6
จึงมีคาใชจายเฉพาะคาบํารุงมิเตอร เดือนละ 244.14 บาท
305,672.13

318,198.11

593,466.57

ป 2549 กับ 2550
ป 2550 กับ 2551
ป 2549 กับ 2551
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
บาท
รอยละ
12,525.98
3.94
275,268.46
46.38
287,794.44
48.49
เดิมมิเตอรดังกลาว ใชงานเปนมิเตอรไฟฟาเฉพาะอาคารยิมเนเซียม 7 แตในชวงการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก การไฟฟาฯ ไดสับเปลี่ยนวงจรไฟฟาของมิเตอรดังกลาว โดยนําไฟฟาของ
สนามเทนนิส มารวมกับมิเตอรของอาคารยิมเนเซี่ยม 7

สรุปปริมาณการใชไฟฟาโดยรวมทั้งหมด
1. ปงบประมาณ 2549
เปนเงิน 5,287,902.77 บาท
2. ปงบประมาณ 2550
เปนเงิน 3,640,647.09 บาท
3. ปงบประมาณ 2551
เปนเงิน 5,107,028.21 บาท
เปรียบเทียบการใชระหวางป
1. ป 2549 กับ ป 2550 ลดลง 1,647,255.68 บาท
2. ป 2550 กับ ป 2551 เพิ่มขึ้น 1,466,381.12 บาท
3. ป 2549 กับ ป 2551 ลดลง 180,874.56 บาท

- 50 ทั้งนี้ ศูนยบริการการกีฬาไดเปรียบเทียบปริมาณการใชอาคารสถานที่ของนักศึกษา บุคลากร
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ซึ่งมีจํานวนเพิม่ มากขึ้นในทุกปการศึกษา จะเห็นไดวามีการใชไฟฟา
ลดลง รวมถึงศูนยบริการการกีฬา ก็มไิ ดนงิ่ นอนใจในการประหยัดพลังงาน และประหยัดงบประมาณ เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่ใชงบประมาณสวนใหญจากรายไดภายนอก จึงมีความจําเปนที่ตองใชงบประมาณใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง การติดตามงบการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ดวยสํานักงานตรวจสอบภายในไดดาํ เนินการติดตามและ
รวบรวมงบการเงินประจําป 2550 ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 42 หนวยงาน และสรุปผลการดําเนิน
งานประจําป 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ในภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบรายงานตามที่เสนอโดยไมมีขอสังเกตเพิ่มเติม ประเด็นตาง ๆ ที่เสนอสรุปได ดังนี้
1. การติดตามงบการเงินประจําป 2550 และกอนป 2550 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551
1.1 งบการเงินประจําป 2550
(ก) จัดสงภายใน 60 วัน นับแตวนั สิ้นปงบประมาณตามระเบียบฯ จํานวน 13 หนวยงาน
(ข) จัดสงหลังจากครบกําหนด 60 วัน ตามระเบียบฯ (ลาชาประมาณ 1 - 240 วัน) จํานวน 20 หนวยงาน
(ค) ยังคางสงงบการเงินตั้งแต 241 วัน ขึ้นไป จํานวน 9 หนวยงาน เนือ่ งจาก อยูระหวางเสนองบ
การเงินตอผูบริหาร 1 หนวยงาน ยังทําบัญชีไมแลวเสร็จ 1 หนวยงาน และอยูระหวางการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตรวม 7 หนวยงาน
1.2 งบการเงินประจําปกอนป 2550
ผลการติดตามการจัดสงงบการเงินประจําปกอนป 2550 พบวา ไมมหี นวยงานคางสงงบการเงิน
แตอยางใด
1.3 เปรียบเทียบจํานวนหนวยงานทีจ่ ัดสงงบการเงินประจําปภายในระยะเวลากําหนด 60 วัน ตาม
ระเบียบฯ ระหวางปงบประมาณ 2548 – 2550 (รวม 3 ป) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
2. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน เงินรายไดหนวยงานประจําป 2550
2.1 สรุปผลการดําเนินงาน เงินรายไดหนวยงานประจําป 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 โดย
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน งบรายได - คาใชจาย กับ ประมาณการรายรับ - รายจาย ปรากฏวา มี 2 หนวยงาน ที่มีผล
การดําเนินงานขาดทุนเพียงตัวเลข และทีม่ ีคาใชจายสูงกวารายได (ขาดทุนสุทธิ) 1 หนวยงาน รวมเปน 3
หนวยงาน
2.2 ฐานะการเงิน เงินรายไดหนวยงานประจําป 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีสินทรัพยรวม
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2.3 เงินลงทุน เงินรายไดหนวยงานประจําป 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีเงินลงทุนรวม
1,193.68 ลานบาท และผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 34.45 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.89
3. รายงานการรับ- จายเงินกองทุนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยประจําป
2550 จํานวน 18 หนวยงาน มียอดเงินกองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เปนเงินรวม 3,088.35 ลานบาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา จะขอใหผูบริหารดูในหนาสุดทาย โดยเฉพาะคณะที่จัดการเรียนการสอน
คณบดีอาจจะไมทราบวา ทานมีเงินเหลืออยูในกองทุนคาธรรมเนียมของคณะเปนเงินเทาใด ขอเรียนวา สูงสุดคือ
คณะวิศวกรรมศาสตร ขณะนี้มีอยู 54 ลานบาท รองลงมาคือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มี 48 ลานบาท
คณะนิติศาสตร มี 39 ลานบาท คณะแพทยศาสตร มี 32 ลานบาท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 39 ลานบาท
เงินเหลานี้คือ เงินที่ตั้งใจจะใหมีการใชจา ยภายใน 1 – 2 ป ที่ไดรับมาเพื่อประโยชนของนักศึกษา ไมไดประสงค
จะใหคณะเก็บ หากคณะใดเก็บก็เปนเรื่องดําเนินการผิดวัตถุประสงค สวนจะใชจายอยางไร ถาคณะมีแผนที่จะใช
จายอยูแ ลว จะรวมเปนกอนใชจายครั้งเดียว ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตเจตนาของการมีเงินสวนนี้เพื่อจะใหนักศึกษาที่
เขามาในขณะนั้นไดรับประโยชน ขอฝากคณบดีดูเงินสวนนีด้ วย หลายทานอาจยังไมทราบวามีเงินอยูคอนขาง
มาก เพราะเงินจะเพิ่มขึน้ ทุก ๆ เทอม หากไมไดใช ขอใหกลับไปดูเพราะเจตนาก็คือ ใหนักศึกษารุนนั้น ๆ ขอให
ผูบริหารไปดูแลใชประโยชนในเงินของนักศึกษาดวย
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา ขอเสนอเกี่ยวกับการสงงบการเงินวา ในระบบ
จริง ๆ ควรจะสงใหสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยสงไปใหสํานักงานตรวจสอบภายในหรือควรจะสงให
สํานักงานตรวจสอบภายในกอนแลวสงใหสภามหาวิทยาลัย ในปจจุบัน สํานักงานจัดการทรัพยสินสงใหสภา
มหาวิทยาลัย แตไมสงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน นาจะเปนระบบที่เปนชองทางเหมือนกันทุกหนวยงาน
ประธานกลาววา ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการคลังรับไปพิจารณาในประเด็น
ดังกลาว
3. ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาววา จะขอใหฝายการคลังไดจัดสงหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาสอนใหแกอาจารยประจําของ มธ. ที่สอนนอกเวลา ในวันเสาร – อาทิตย เพราะสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัครไดรับแจงวา ใหระงับการจายเงินคาสอนแกอาจารยทมี่ ีชั่วโมงสอนในเวลาปกติไมครบกี่
ชั่วโมง เมื่อสํานักบัณฑิตอาสาสมัครสอบถามทางเจาหนาที่ฝายการคลังวา มีหลักเกณฑใด ก็ไมสง หลักเกณฑเปน
ลายลักษณอกั ษร ทําใหมีปญ
 หาเรื่องการจายคาสอนใหกับอาจารย
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายการคลังรับไปพิจารณาปญหาเฉพาะที่ผูอาํ นวยการ
สํานักบัณฑิตอาสาสมัครกลาวถึง

- 52 4. คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา ในเรื่องประมาณการรายรับ-รายจายกับ
รายรับจริงและรายจายจริงของปงบประมาณ 2550 ของบางหนวยงานคือ ถาคํานวณ Margin ออกมาแลว ถาคณะ
ทางดานที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ Margin คอนขางต่ํา ก็ยังรับไดวาตรงนี้มีการนําเอาเงินไปใชเพื่อจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เชน คณะรัฐศาสตร หากนํารายรับสุทธิเปนตัวตั้งและหารดวยรายรับ
จริง จะอยูที่ 13.98% คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 15.68% คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 35.68% หาก
พิจารณาจากหนวยงานที่ไมไดนําเงินไปใชเพื่อจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี กรณีสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย มีความสงสัยวา หากดูจาก Margin ที่รับสุทธิเหลือ 1,706,000 บาท และหารดวยรายรับจริงก็คือ
13 ลานบาท จะเปน 12.8% จะต่ําที่สุดในบรรดาหนวยงานตาง ๆ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษารายรับสุทธิอยูที่
800,000 บาท และมีรายรับจริงอยูที่ 4 ลานกวาบาท Margin ตรงนี้ก็อยูที่ 19.2% มีความสงสัยวา สถาบันทรัพยากร
มนุษยนั้นรายรับสวนใหญเปนรายรับจากการดําเนินการในเรื่องของงานวิจยั และการฝกอบรม หากเปนงานวิจัยก็
พอรับไดวา รับเงินมาเทาใด สวนใหญจะจายไปเพื่อนักวิจัย แตเชื่อวาเปนเงินที่ไดมาจากการจัดโครงการฝกอบรม
ตาง ๆ เปนจํานวนคอนขางมาก และ Margin ตรงนี้ต่ําเหลือเพียง 12% เงินตรงนี้ไปอยูที่สวนใดไดมีการจัดใหกับ
มหาวิทยาลัยหรือเปนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานมากนอย เพียงใด หรือไดเงินมาแลวจัดไปสําหรับผูที่มา
สอนหรือผูประสานงานการจัดโครงการอบรม ตรงนี้ก็จะหมดไป จะไมยุติธรรมสําหรับคณะอืน่ ที่มีรายได ก็นาํ มา
จุนเจือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรภายในองคกร จะขอทราบวา โดยขอเท็จจริงแลวเปน
อยางไร
ประธานกลาววา สวนใหญเปนรายรับทีม่ าจากการวิจยั ซึ่งไดลงนามในโครงการวิจัยไปหลาย
โครงการ เปนโครงการใหญ โครงการอบรมจะไมเปนโครงการใหญ
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษยกลาววา จะขอรับไปหารือกับผูอํานวยการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษยอีกครั้ง
5. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกลาววา การจัดสงงบการเงิน เนื่องจากในระเบียบการจัดตั้งวิทยาลัย
นวัตกรรมกําหนดใหสงรายงานการเงินภายใน 150 วัน อาจจะเปนระเบียบที่แตกตางจากคณะอืน่ ๆ ในมหาวิทยาลัย ขอยืนยันวาสงทันภายในกําหนด ปที่ผานมาสงภายใน 130 วัน
6. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง กลาววา จะขอสอบถามวา จะใช 60 วัน
หรือ 150 วัน ในสวนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองก็เขียนไวในระเบียบชัดเจนวา 150 วัน และ
ทางคณะก็สงไดภายใน 132 วัน
ประธานกลาววา คงขึ้นอยูก ับระเบียบของแตละคณะ เกณฑมาตรฐานของหนวยงานทั่วไปจะ
เปนเกณฑของมหาวิทยาลัยคือ 60 วัน นับแตวันปดงบการเงิน แตกรณีที่หนวยงานทีม่ ีระเบียบสภามหาวิทยาลัย
เฉพาะในการจัดตั้งหนวยงานก็เปนไปตามเกณฑนั้น รองอธิการบดีฝายการคลังคงจะตองใหสํานักงานตรวจสอบ
ภายในทําหมายเหตุไว เพราะบางหนวยงานจะไปไดไกลกวากรอบเวลาเดิม เขาใจวาตอนเริ่มตนอาจจะมองเห็น
ความยากลําบาก แตขณะนี้อาจจะตองปรับใหคลายกัน เมือ่ มีบุคลากรทางการเงินการบัญชีครบถวนแลว ขอฝาก
รองอธิการบดีฝายการคลังไปพิจารณา อาจจะตองทําหมายเหตุไวในรายงานวา ตามระเบียบเปนอยางไรและใน
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ั ชีครบถวนแลว อาจจะขอแกไขระเบียบใหเปน
มาตรฐานเดียวกันตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการคลังรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
ดําเนินการตอไป

5.4 เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดเอกลักษณและจุดเนน มธ. และหลักเกณฑประเมิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีแถลงวา ตามที่ กบม. ในการประชุมครั้งที่
14/2551 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ไดกําหนดตัวชี้วดั เอกลักษณและจุดเนน มธ. สําหรับคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. รอยละที่เพิม่ ขึ้นของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ
2. รอยละที่เพิม่ ขึ้นของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ไดเห็นชอบตามที่ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเสนอให คณะ/สํานัก/สถาบัน/
หนวยงานที่ฐานะเทียบเทา กําหนดคาเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเปนขอมูลประกอบการเจรจา ใน
วันที่ 17 กันยายน 2551
ผลการเจรจากับกรรมการเจรจา มีรองศาสตราจารย ปรีชา จรุงกิจอนันต เปนประธาน และกรรมการ
ประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ดร.อรพินท สพโชคชัย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
และนาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส สรุปไดดงั นี้
1. ตัวชีว้ ัดเอกลักษณและจุดเนน มธ. กรรมการเจรจาใหเปลี่ยนจากการวัดผลผลิต เปนการวัด
กระบวนการ และผลผลิต/ หรือผลลัพธ ดังนี้
1.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ
1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้ กองแผนงานไดแจงใหหนวยงานที่จดั การศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/เทียบเทา กําหนดคา
เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2551
2. ตัวชีว้ ัดทีก่ รรมการเจรจากําหนดเกณฑการใหคะแนน โดย มธ.ไมตองเจรจา (ภาคบังคับ) จํานวน
2 ตัวชี้วดั ดังนี้
ตัวชี้วัด
4.1.3 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี(เฉพาะแพทย พยาบาล วิศวกรรม) ที่สอบ
ผานไดใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
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(ผลรวมทุกหนวยงาน เปนเปาหมาย มธ.) และ มธ. (โดยฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี) เสนอตอ
กรรมการเจรจา ผลการเจรจามีดังนี้
ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป
4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือ
เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
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คูเจรจา

ประเด็นเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
1. ทราบผลการเจรจาตัวชีว้ ัดและเกณฑการใหคะแนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีดําเนินการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด ดังรายละเอียดในขอเท็จจริง และถือเปนแนวปฏิบัติตอไปวาหากมีการเจรจา
เกีย่ วกับตัวชี้วดั การปฏิบัติราชการกับภายนอก ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะดําเนินการตามที่ ก.บ.ม. กําหนด ผลเปน
ประการใดจะนํามารายงานตอ ก.บ.ม. ตอไป
2. ทราบรายละเอียดตัวชี้วดั เอกลักษณและจุดเนน มธ. ตามทีก่ รรมการเจรจากําหนด
ประเด็นเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
1. กําหนดผูกํากับดูแลตัวชี้วดั เอกลักษณและจุดเนน มธ. ดังนี้
1.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ เสนอใหมี
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ดังนี้
1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3) รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอใหมีผกู าํ กับดูแลตัวชีว้ ดั คือ
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2. พิจารณาตัวชีว้ ัดเอกลักษณและจุดเนน มธ. จํานวน 12 ตัวชีว้ ัด และเกณฑการประเมินในแตละตัววา
เหมาะสมกับ มธ. หรือไม หากไมเหมาะสม ประสงคปรับในประเด็นใดในตัวชีว้ ัดดังตอไปนี้
2.1 ตัวชี้วดั ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ
1) มหาบัณฑิตรอยละ 80 ขึน้ ไปไดรับการตีพมิ พเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธเปน
ภาษาตางประเทศ
2) ดุษฎีบณ
ั ฑิตรอยละ 80 ขึน้ ไปไดรับการตีพมิ พเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธเปน
ภาษาตางประเทศ
3) สัดสวนของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรภาษาไทยตัง้ แตรอยละ 20 ขึน้ ไป
4) รอยละของนักศึกษาชาวตางชาติ (ไมไดถือสัญชาติไทยหรือไมไดใชภาษาไทยเปนภาษา
หลัก) ในหลักสูตรนานาชาติตอนักศึกษาชาวไทย ตัง้ แตรอ ยละ 10 ขึน้ ไป
5) รอยละของอาจารยแลกเปลีย่ น (Visiting scholar/Fellowship/Professor) ที่สงออกไป
ตางประเทศ และที่รับเขามาในมหาวิทยาลัยตัง้ แตรอยละ 30 ขึน้ ไป
6) รอยละของนักศึกษาแลกเปลีย่ น (Exchange student) ทั้งที่สงออกไปและที่รบั เขามาใน
มหาวิทยาลัย ตัง้ แตรอยละ 10 ของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดขึ้นไป
2.2 ตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7) บทความวิทยานิพนธระดับปริญญาโทรอยละ 80 ขึน้ ไป ไดรับการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ
8) บทความวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกรอยละ 80 ขึน้ ไป ไดรับการตีพิมพในระดับ
นานาชาติ
9) จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ (มากกวาหรือเทากับคาเฉลีย่
ของผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง)
ั นาการดานอาชีพ (มีงานทําตรงตามสาขาที่เรียน
10) ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 80 ขึ้นไป ที่มีพฒ
ไดเลื่อนตําแหนง หรือปรับเพิ่มคาตอบแทน) หลังสําเร็จการศึกษา
11) ผูใชบณ
ั ฑิตรอยละ 80 ขึน้ ไป มีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอกใน
ระดับดีขนึ้ ไป
12) นักศึกษารอยละ 75 ขึน้ ไป ที่จบการศึกษาตามเวลาขัน้ ต่ําของหลักสูตร
ทั้งนี้ ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีมีความเห็นวา ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของการขับเคลือ่ นการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติทั้ง 6 ตัวชีว้ ัดในขอ 2.1 ไมเหมาะสมกับ มธ. เนื่องจากตามพันธกิจของ มธ. คือ
การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศ หากจะใช 6 ตัวชีว้ ัดดังกลาว ควรใชสาํ หรับหนวยงานที่จดั ตั้งขึน้ โดย
มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน วิทยาลัยนานาชาติ
ในสวนนี้ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะขอไปเจรจา และเปนไปไดมากที่สุด จะขอเฉพาะบาง
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สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา อาจจะไปได คงจํากัดเฉพาะหนวยงานที่มีลักษณะเปนนานาชาติชัดเจน กรณี
ที่กลาวกันวา หลักสูตรภาษาอังกฤษอาจจะไมใช เพราะเทอมไมตรงกับเทอมของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และ
โอกาสที่จะมีนักศึกษาตางชาติแลกเปลี่ยนมาเรียนเกิน 30% นั้น เปนเรือ่ งเปนไมไดอยูแลว เพราะฉะนั้น หากเปน
สถาบัน SIIT. จะตรงเลย นอกจากหลักสูตรนานาชาติ การเปดภาคการศึกษาก็เปนนานาชาติเชนกัน วัตถุประสงค
ยังเปนนานาชาติดวย คงจะเปนตัวชีว้ ัดเฉพาะสถาบันเทานั้น ไมใช มธ. ทั้งหมด หากจะแจงวา นักศึกษาปริญญา
โทคณะสังคมสงเคราะหศาสตร จะตองตีพิมพเผยแพรวทิ ยานิพนธเปนภาษาตางประเทศ 80% เพียง 0.8% ยังเปน
เรื่องที่ลําบากมาก เพราะเริ่มตนจากการจัดทําภาษาไทย ไมไดจัดทําเปนภาษาอังกฤษ เพราะฉะนัน้ จะจัดทําเปน
บทความเปนภาษาอังกฤษ มีเพียง 1 บทความจากผูที่จบแตละรุน ก็เปนเรื่องยากอยูแลว คงตองยืนยันในกรณีนี้
2. รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยทีร่ ะบุวา เปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในระดับนานาชาติ คงไมไดหมายถึงการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ แตเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ Recognize
ในระดับนานาชาติ ชั้นนําอยูใ นระดับ TOP ไมไดหมายความวาเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ ตรงนี้มีความเขาใจผิด
คลาดเคลื่อนกันหรือไม
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา กรณีนเี้ ปนความเขาใจผิดกันอยาง
รุนแรง ตามทีไ่ ดชี้แจงไปแลวคือ ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีพยายามใหนิยามคําวา นานาชาติของ มธ. นั้น
คือ มาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดกับนานาชาติ แตมิใชมหาวิทยาลัยนานาชาติ และตามพันธกิจของราชการที่ไดรับ
มอบหมายให ก.พ.ร. มาคุมก็คือ เรื่องของการสนองพันธกิจภายในประเทศเปนหลัก ดังนั้น ไมใชเรือ่ งนานาชาติ
การที่ตัวแทนของ ก.พ.ร. หรือ สมศ. ถือวาเปน Agency หนึ่งที่จะมากําหนดเรื่องทํานองนี้ ถือวาไมเขาใจหลักการ
พื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งไดทักทวงเรื่องนี้
4. ประธานกลาววา นอกจากสถาบันหรือคณะเฉพาะแลว ใหรวมบางโครงการของหนวยงานที่มี
ลักษณะเชนนีช้ ัดเจนดวย นึกถึงโครงการปริญญาเอกรวมของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี กับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษของคณะเศรษฐศาสตร
โครงการ MIR. ของคณะรัฐศาสตร โครงการเหลานี้อาจจะมีลักษณะเชนนี้ได แตคงไมใชโครงการอื่น ๆ กลาวคือ
ตองยกเปนกรณีที่ชัดเจนวา มหาวิทยาลัยทําทั้งภารกิจในแงของการผลิตบัณฑิตมารับใชสังคมไทย ทั้งผลิตบัณฑิต
ในลักษณะนานาชาติดวย คงไมยอม จะเอาหนวยเดียวก็คงไมได แตคงจะเปนตัวอยางแบบนี้วา คณะรัฐศาสตรก็
สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะไปเปนนายอําเภอ ปลัดอําเภอดวย ไมไดสอนเฉพาะใหไปเปนทูตเทานั้น มี
โครงการในลักษณะเชนนี้
5. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค กลาววา ตองขอขอบคุณรองอธิการบดีฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีที่เขาใจในเรื่องความเปนนานาชาติของ มธ. ขอเรียนเพิ่มเติมคือ เรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยน
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going ที่ออกไป สวนใหญเปนหลักสูตรภาคปกติ เชนภาควิชาภาษาญี่ปุนของคณะศิลปศาสตร สงออกไปประเทศ
ญี่ปุนมากกวานักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพราะฉะนั้น การไปจํากัดไวในหลักสูตรนานาชาติเทานั้น จะทําให
ตัวเลขไมดี
6. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี กลาววา ในขอ 2.2 นั้น คงจะพยายามเจรจา
เรื่องบัณฑิตศึกษาใหมีความชัดเจนวา กรณีบัณฑิตศึกษาก็มิใชเกณฑนานาชาติเชนกัน ดังนัน้ ตัวเลขเคยมี
Reference อยูแลววา สถาบันอื่นตกลงกันเทาใด จะกลับไปหาเกณฑนนั้ ขอให ก.บ.ม. ใหแนวทางที่ชัดเจนวา มธ.
เปนมหาวิทยาลัยที่พยายามสอนแบบนานาชาติ แตไมใชมหาวิทยาลัยนานาชาติ
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา ในสวนตัวชี้วดั ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ คือ คณะทันตแพทยศาสตรเห็นวา หากนําตัวชี้วดั นี้มาใช ในรายละเอียด
หนา 4 นั้น เขาใจวาสวนของคณะทันแตพทยศาสตรอาจจะตกก็ได เพราะความเปนนานาชาติ ไมวาจะเปนตาม
เอกสารหมายเลข 1.1 ดานหลักสูตร ดานอาจารย นักศึกษาหรือภาษา ในสวนของวิชาชีพของทันตแพทยศาสตร ก็
มีองคกรวิชาชีพดูแลอยู เพราะฉะนัน้ มีเรื่องเกี่ยวกับในหลักสูตรหรือบุคคลใดก็ตามที่เขามาเรียนตรงนี้ จะตอง
เรียนภาษาไทยดวย โดยเฉพาะหลักสูตรดานคลินิก ซึ่งจะตองไปดูแลผูป วยหรือประชาชนของประเทศไทย ดังนัน้
ไมแนใจวารายละเอียดตรงนี้จะตองปรับเปลี่ยนหรือไม
ประธานกลาววา ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะไปเจรจาและปรับเปลี่ยนทั้งหมดเพราะ
ไมใชเฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร เขาใจวาจะตกทุกคณะในมหาวิทยาลัย คงเปนเงือ่ นไขที่จะใหฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีไปเจรจาใหมวา อาจจะจํากัดเฉพาะหลักสูตรหรือคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่มีลักษณะเปน
นานาชาติทั้งสํานัก/สถาบันเทานั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตัวชีว้ ัดเอกลักษณและจุดเนน มธ. และเกณฑ
ประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเจรจา
เงื่อนไขกําหนดตัวชีว้ ัดใหมอีกครั้งตามขอสังเกตของที่ประชุม

5.5 เรื่อง พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 11
เดือน (1 ตุลาคม 2550 – 31 สิงหาคม 2551)
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีแถลงวา ตามที่ กบม. ในการประชุมครั้งที่
7/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบตามที่ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเสนอ กลาวคือ เพื่อให
การรายงานผลการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ สามารถรายงานไดภายในกําหนด จึงเสนอใหมี
ผูแทนจากทุกหนวยงานที่มผี ลงานตามตัวชี้วัดรวมเปนคณะทํางาน โดยใหคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบัน/
หนวยงานที่มฐี านะเทียบเทา สงผูแทนหนวยละ 1 ทาน นั้น เนื่องจากฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดพัฒนา
Software สําหรับหนวยงานภายใน มธ. ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการแบบรายเดือน และไดชี้แจง
คณะทํางานจํานวน 43 หนวยงาน ใหมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกีย่ วกับขอมูลที่ตองรายงาน และ
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รายงานผลผาน Software 2 ครั้ง เปนผลงานรอบ 10 เดือน และ 11 เดือน ตามลําดับ และไดกําหนดใหมีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการเปนประจําทุกเดือน โดยใหรายงานผล ณ วันสุดทายของทุกเดือน และสงมายังกอง
แผนงานอยางชาไมเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
สําหรับการรายงานรอบ 11 เดือน กําหนดใหรายงานภายในวันที่ 10 กันยายน 2551 ผลปรากฏวา
มีเพียง 13หนวยงาน ที่รายงานผลตามกําหนด และ ณ วันที่ 26 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นเปน 27 หนวยงาน ในสวน
ของความครบถวนของขอมูลที่ตองรายงาน ปรากฏวากรณีที่ตองรายงานตั้งแต 9 ตัวชี้วัดขึ้นไป หนวยงานที่
รายงานผาน Software ไดสมบูรณที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร รายงานไดรอยละ 91.30
โดยที่ มธ. ตองสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ให กพร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2551 กรณีสงชา จะถูกปรับลด วันละ 0.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จึงขอใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากํากับดูแลใหรายงานผลงานรอบ 12 เดือน ผาน Software และนําสงหลักฐาน
ประกอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 เพื่อฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะไดประมวลเปนภาพรวม และ
นําสงภาพรวมพรอมหลักฐานประกอบใหผูกํากับดูแลตัวชี้วดั และตรวจสอบความถูกตอง ความตรง และความ
ครบถวนของหลักฐานประกอบกอนสง กพร. ไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตอไป
นอกจากนี้ ขอความวา “หนวยงานที่มีปญหาในการสงขอมูล” ขอแกไขเปน “หนวยงานที่ขอมูล
มีปญหา” หนวยงานมิไดมีปญ
 หาในการสงขอมูล ในจํานวน 23 – 27 หนวยงานไดขอมูลทั้งหมดแลว เพียงแต
รูปแบบของ File Software นั้น ไมตรงกันและไดมกี ารปรับแลว ในสวนของบางคณะที่ไมสงขอมูล กรณีนี้ไมมี
การใชภาษาผิดแตอยางใด ไมสงจริง ๆ และทราบเหตุผลแลว ก็ไดติดตามกันอยางชัดเจน เพราะงานนี้เปนงานที่
เกี่ยวของ 2 เรือ่ ง คือ
(1) การดําเนินการตามคํารับรองของ ก.พ.ร.
(2) มหาวิทยาลัยใหเกณฑไววา คณะใดถาสงลาชา จะมีการถูกปรับลดคะแนนไปเรื่อย ๆ และ
การปรับลดคะแนนนั้น จะเกีย่ วของกับตัวชีว้ ัดของ มธ. ในการปฏิบัติราชการดวย ดังนั้น ในเรื่องของคะแนน
ขอเรียนวาการสงชาใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี จะมีผลเสียอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัย เพราะจะยืดออกไป
จนวันสุดทายถึงวันที่ 26 กันยายน 2551 ไมสามารถที่จะมาจัดการขอมูลออกมาใหหนาตาดูดไี ด เพราะวันที่ 30
กันยายน 2551 เปนเกณฑวันสุดทายที่ ก.พ.ร. จะรับ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะถูกปรับลดคะแนนลงไปเรื่อย ๆ
ดังนั้น ถาขอมูลนั้นมาลาชาและจัดการตามเอกสารใด ๆ มีเอกสารประกอบไมครบ มหาวิทยาลัยจะเสียประโยชน
โดยตรง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ไมทราบวาเมื่อครบ 12 เดือนแลวเปนอยางไรบาง ยังเหมือนเดิมหรือไม
เพราะในขณะนี้ครบ 12 เดือนแลว
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กันยายน 2551 ที่ผานมา หลายหนวยงานไดทยอยสงเขามาบาง แตหนวยงานที่ยังไมเสร็จจริง ๆ ในเชิงสงขอมูล
ก็ติดตามได วันที่ 7 ตุลาคม 2551 จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ อีกรอบหนึ่ง เขาใจวาขอมูลนาจะมาครบ แต
บางสวนอาจจะเขามาในลักษณะที่แกไขอะไรไมทันเหมือนปที่แลว
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา เนื่องจากเจาหนาทีแ่ จงวา จัดสงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 แต
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแจงวา วันที่ 7 ตุลาคม 2551
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา วันที่ 7 ตุลาคม 2551 คือ วันประชุม
คณะกรรมการฯ แตวันที่สงชาที่สุด คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2551 ที่ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะไมไดตรวจ
อะไรแลว เพราะเกณฑของ ก.พ.ร. นั้น เอกสารทุกอยางและการดําเนินการจริงตองเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน
2551 กลาวคือ หากเอกสารทีร่ วบรวมมาได แตถางานบางอยางที่ตองมีหลักฐานจริงและตองปฏิบัติภายใตกรอบ
เวลา จะไปทํายอนตรงนั้นไมได ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีเปนประธานคณะทํางานยอย
ขอใหชี้แจงรายละเอียดดวย
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา การรายงานตามตัวชีว้ ัดตาง ๆ ได
ขอใหคณะสงทีมงานคณะละ 1 คนมาชวยในการติดตามผลงานที่เกิดขึน้ ในแตละเดือน โดยทีแ่ ตละคณะจะมี
ตัวชี้วดั ตาง ๆ จํานวนไมเทากัน ซึ่งขึ้นอยูก บั ลักษณะการทํางานของแตละหนวยงาน ซึ่งไดตกลงกันภายใน
คณะทํางานวา ตัวชี้วดั ทุกตัวในรอบ 1 – 11 เดือน ขอใหสงทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ในรอบ 12 เดือน ก็คือ
จะตองสงในวันที่ 10 ตุลาคม 2551 กรณีวนั ที่ 7 ตุลาคม 2551 จะมาประชุมกันกอนวา จะมีตัวชีว้ ัดใดบางที่ในรอบ
11 เดือน ยังคงมีปญหา ซึ่งวันนั้นจะไดทราบเปนพิเศษวา เมื่อถึงรอบ 12 เดือน ตองติดตามเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จะกําหนดใหเปนวันสุดทายทีส่ งขอมูล เพื่อใหกองแผนงานจะไดมีโอกาสตรวจผล
ขอมูลไดกอน
ประธานกลาววา เขาใจวา หลายเรื่องที่เปนเรื่อง กระบวนการที่ตองทํา หากผานไปแลวไมได
รายงาน และรายงานในภายหลัง จะทําใหความนาเชื่อถือลดลง และอาจจะนําไปสูการปรับลดคะแนนดวยก็ได แต
หวังวากรณีทยี่ ังคาง ๆ นาจะเปนเรื่องผลลัพธมากกวาทีจ่ ะเปนเรื่องกระบวนการทีจ่ ะตองรายงานกันตั้งแตตน
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เมื่อไดทราบขอมูลแลว มีความไมสบายใจวา
เหตุใดกองงานศูนยรังสิตและสํานักงานอาคารสถานที่ศูนยรังสิตจึงไมไดสงขอมูล แตไดสอบถามแลววา ปญหา
คืออะไร และรับรูปญหาหรือไมวา ไดสง file ไปแลวไมมีขอมูล ทางกองแผนงานไดติดตอกลับมาหรือไม ก็ไดรับ
แจงวา ไมเคยติดตอ จึงใหจดั สงกลับไปแลว รวมทั้งของกองงานศูนยรังสิต ซึ่งในระบบอาจจะเขาใจไมตรงกัน
หรือไม ในเรื่องเชนนี้ตองรีบติดตามกัน ไมตองรอเขา ก.บ.ม. ก็ได เพราะจะไดขอมูล
ประธานกลาววา ในกลุมที่มีปญหาในการสงขอมูล คงจะไปแกไขปญหาที่ระบบ เขาใจวาใน
ระยะนี้ Mail ของมหาวิทยาลัยลมบอยมาก ขอฝากผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการ
พัฒนาไวดว ย
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ใหความสําคัญกับ ก.พ.ร. มาก และไดสงขอมูลตั้งแตวนั ที่ 10 กันยายน 2551 จะมาทราบเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2551 วา ขอมูลรับไมได ก็ไดสง E- mail อีกรอบหนึ่ง วันที่ 11กันยายน 2551 และไมไดรับแจงจากกองแผนงานวา
เปดไมได และไมทราบเลยจนเอกสารปรากฏออกมาเชนนี้ ซึ่งผูปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดตั้งใจทํางานมาก
และหากสวนนี้จะทําใหมหาวิทยาลัยเสียคะแนนก็ไมควรจะเกิด เพราะสํานักหอสมุดไมไดลาชาในการสงขอมูล
ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนกลุมที่มีปญหาในการสงขอมูล เปนปญหาภายใน อาจจะมีบุคคล
ที่ 3 เขามาเกี่ยวของดวยคือ สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา คงจะตองไปตรวจสอบกันอีกครั้ง
แตในกรณีทยี่ งั ไมสงขอมูล ผูบริหารทุกทานคงจะตองกลับไปดูวา เกิดจากปญหาอะไร
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรกลาววา กรณีหนวยงานที่สง ขอมูลตัวชี้วัดทั้งหมด 23 ตัว สมมติสง
10 หรือ 15 ตัว หมายความวาสงมากอน และสวนที่เหลือจะเปนอยางไร เพราะในสวนของคณะเศรษฐศาสตร
เทาที่เห็นมีอยูบ างตัวที่ยังไมครบ จึงยังไมไดสง คงจะพยายามสงใหครบ แตมีความสงสัยวา กรณีคณะอื่นมี
ตัวชี้วดั 23 ตัว แตสงเพียง 15 ตัว หมายความวา สวนทีเ่ หลือไมตองสง หรือสงครึ่งทางได
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ขอตอบสวนหนึ่งกอน แตขอรับขอติ
ติงไวไปดําเนินการตอไป กรณีของสํานักหอสมุด ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีทราบดีวา สํานักหอสมุดเปน
หนวยงานทีใ่ หความรวมมืออยางดียิ่ง แตคงตองยอมรับวา เปนเรื่องของการประสานงานกัน ตนเองทราบ
รายละเอียดในการจัดสงขอมูลของสํานักหอสมุดแลววา มีปญหาอะไร แตกรณีนี้เปนการรายงานตามรอบของ
เวลา กลาวคือ ณ วันนั้นที่ทําเอกสารก็ทํามาแบบนี้ ตองขออภัยไวดว ย ดังที่ไดกลาวไวตงั้ แตแรกแลววา มิใช
หนวยงานที่มปี ญหาในการสงขอมูล แตลักษณะของขอมูลมีปญหาและมีการแกไขแลว
สําหรับในกรณีของรองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิตนั้น ขอเรียนวาทานสงเปน File Excel
มาให แตตรงนี้ไดพัฒนาเปนระบบ Microsoft Access เพื่อใหใชงานได หากสงเปน File Excel มา ตองไป
Convert ใหมทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง เทากับจะตองมีกระบวนการทํางานเปนรอบหรือสองรอบ และผูที่เขามา เปน
คณะทํางานจริง และไดตดิ ตามแลวก็ไดฝกอบรมมาอยางดีแลว หากมีปญ
 หาก็หารือกันได ซึ่งไมใชเรื่องใหญ เปน
เรื่องใหม ๆ ทีย่ ังไมเคยทํา กลาวคือ ตอไปพยายามจะไมสรางความรําคาญใจใหกับหนวยงาน โดยการตองมาสง
ทุกเรื่องทุกครั้ง จึงพยายามพัฒนา Access มาใหเปนศูนยกลางของขอมูล และ Update ก็จะใชประโยชนไดเลย
สําหรับรายละเอียดคําถามทีว่ า สงมากี่ชิ้นและใชเมื่อใด จะเปนเรื่องสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft
Access ที่ไดเรียนใหทราบไปแลว
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา โดยขอเท็จจริงไดตกลงกันแลววา
ขอใหรายงานทุกตัวชีว้ ัด เพราะจะไดทราบในระยะแรก ๆ วา มีตัวใดที่มี Static จริง ๆ และตอไปก็ไมตองรายงาน
อีก และมีขอตกลงกันวา หนวยงานใดที่รายงานลาชา จะนํามารายงาน ก.บ.ม. เพื่อผูบริหารจะไดทราบวา มีการ
ติดตาม เมื่อไมไดรับการรายงาน จะมีทั้งหมด 6 ตัวชีว้ ัด ซึ่งตัวแทนของหนวยงานทราบดีวา เปนตัวเลขใดบาง
เพียงแตในครัง้ นี้ที่นํามารายงาน เนื่องจากเปนครั้งแรก และตองการใหเกียรติกับคนทีส่ งมากกวา 6 ตัว เพื่อใหเปน
กําลังใจวา ไดทํามาดีมากกวาที่ตองการ จะมี 6 ตัวชี้วดั หลัก ๆ หรือบางหนวยงานอาจจะมีนอยกวานัน้
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ซึ่งผูแทนของแตละหนวยงานทราบดีอยูแ ลววา ตัวใดบาง สําหรับปญหาในการสงขอมูลในการรับขอมูล ขอชี้แจง
วา ในการบันทึกวาใครสงหรือไมสง ซึ่งมีการสงตรงเวลา ขอเรียนวา สงตรงเวลา และไดพยายามประสานกัน แต
บางครั้งเนื่องจากหนวยงานมีจํานวนมาก อาจจะเวียนประสานงานไดไมทั่วถึง และเมื่อสงมาแลว จะมีปญหาเรื่อง
การเปด File เทานั้น ไมไดหมายความวาทานไมไดสง
6. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนรายงานในรอบ 11 เดือน เขาใจวา วันที่ 7 และ 10 ตุลาคม 2551
จะมีรายงานรอบ 12 เดือน มาเสนอ หวังวาจะเหลือนอยมาก เฉพาะปญหาทางเทคนิคจริง ๆ เพราะทุกหนวยงาน
ไดรบั ทราบตั้งแตตนแลว และมีการมอบหมายบุคลากรประจําหนวยงานแลว ในชั้นนี้ผูบริหารหลายทานอาจจะมี
ขอวิตกอยู เพราะยังไมไดสงขอมูล แตหวังวา ในคราวหนาที่รายงานหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2551 คงจะหมดไป
หรือมีนอยมาก เปนเรื่องที่ฝา ยวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีคิดวา หลังจากปนี้ไปแลว ระบบเหลานี้จะลงตัวและ
คงจะไมมีอะไรที่จะตองมาสอบถามกันบอย ๆ โดยจะตองไปแกไขปญหากัน ปนี้เปนปแรกก็เปนปญหาที่เกิดขึน้
ได ขอเสนอวาหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2551 แลว นําเสนอ ก.บ.ม. คราวหนา คงจะมีหนวยงานนอยมากที่ไมได
สง ตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแจงไววา มีขอมูลทีจ่ ะสงมาได เพียงแตมีปญหาการติดตอสื่อสารกันบาง
เทานั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 12 เดือน ในการประชุมครั้งตอไป

5.6 เรื่อง พิจารณาการรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใชจายงบประมาณ (PART) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีแถลงวา ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม
วันที่ 4 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณ นําเครื่องมือการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ หรือ Performance Assessment Rating Tool
(PART) ไปใชในการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จฯ ทุกผลผลิต หรือ
โครงการ สงใหสํานักงบประมาณ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีตอไป ผลผลิต จึงตองรายงานผลรวม โดยฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีขอเสนอขอมูลดังนี้
1. PART ประกอบดวยชุดคําถาม 30 ขอ แบงเปน 5 หมวด คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด 100 คะแนน
แยกเปน
จํานวนคําถาม
คะแนน
ก. จุดมุงหมายและรูปแบบ
6
10
ข. การวางแผนกลยุทธ
7
20
ค. การเชื่อมโยงงบประมาณ
5
20
ง. การบริหารจัดการ
7
20
จ. การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ
5
30
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งบประมาณปจจุบัน มธ. มี 9 ผลผลิต จึงตองรายงานผลรวม 270 ขอ (30 ขอ คูณ 9 ผลผลิต)
2. การรายงานผลมี 2 ระดับ คือ
2.1 หนวยงาน หมายถึงมหาวิทยาลัย
2.2 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน หมายถึง คณะ/สํานัก/สถาบัน/โครงการที่เปน
หนวยงานหลักตามโครงสรางงบประมาณ
“ระดับหนวยงาน” รายงาน 4 หมวด คือ หมวด ก, ข, ค และ จ “ระดับหนวยปฏิบตั ินําสงผลผลิตของ
หนวยงาน” รายงาน 1 หมวด คือ หมวด ง ประกอบดวยชุดคําถามดังนี้
ง-1 มีการจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนและระยะเวลาใหบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนดของแตละผลผลิตหรือไม อยางไร
ง-2 มีการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแตละผลผลิตที่เชื่อถือได และตรงตาม
กําหนดเวลาหรือไม อยางไร
ง-3 มีการนําขอมูลที่รวบรวมและประมวลผลจากขอ ง-2 มาใชในการบริหารจัดการและ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหดขี ึ้นหรือไม อยางไร
ง-4 มีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการบริหารจัดการหรือไม อยางไร
ง-5 มีกระบวนการจัดการทีช่ วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคาหรือไม อยางไร
ง-6 มีรายงานผลการตรวจสอบทางการเงินที่แสดงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และ
เปนไปตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของหรือไม อยางไร
ง-7 มีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพหรือไม
อยางไร
ดังนั้นหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานจึงตองรายงานผลในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2551
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. กําหนดคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา รวมเปน
คณะกรรมการกํากับและติดตามการรายงานผลดวย PART อยางนอย 9 ทาน (ตามจํานวนผลผลิต) ทั้งนี้ ฝาย
วางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะไดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตอไป
2. หนวยปฏิบตั ินําสงผลผลิตของ มธ. จํานวน 27 หนวยงาน สงผูแทนหนวยงานละ 1 ทาน รวม
เปนคณะทํางานรายงานผลชุดคําถามหมวด ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีจะ
มีหนังสือแจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ติดตามการรายงานผล ซึ่ง PART เปนเรื่องการรายงานผล ไมใชเรื่องไปทําอะไรใหม จะตองไปหาคําตอบให เมือ่
ไปเอาเงินมาแลวใชอยางมีประสิทธิภาพหรือไม จะดูจากการใชจายของมหาวิทยาลัย ไมไดทําตัวใหมขึ้นมา
เพราะฉะนั้น จะตองมีผูที่รับผิดชอบเกี่ยวของอยูในฝายตาง ๆ ไปเปนกรรมการในชุดนี้ สวนของมหาวิทยาลัยจะ
มอบใหรองอธิการบดีฝา ยวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกับรองอธิการบดีฝายการคลังใหไปดูแลการติดตามผล
เรื่องนี้เปนหลักและจะมีผูชวยอธิการบดีอีกหลายฝายเขาไปดูแล จะเปนฝายมาตรฐานการศึกษา ฝายกีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม และรองอธิการบดีฝายวิจยั เขาไปดูแลดวย แตในสวนของคณะ/สํานัก/สถาบัน ขอเรียนวา
เนื่องจากมีองคประกอบคอนขางมาก ไดหารือเบื้องตนกับฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแลว ขอเสนอวาจะมี
คณบดี 5 – 6 คน ที่จะเขาไปชวยคิดเรื่องเหลานี้ แตคณะกรรมการชุดนี้เปนฝายกํากับ ซึง่ มหาวิทยาลัยจะจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งตอไป จะมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร คณบดีคณะแพทยศาสตร และคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แต
ละเรื่องจะมีความแตกตางกัน สาขาขาดแคลน สาขาวิทยาศาสตร สาขาสังคมศาสตร เรื่องการใหบริการตาง ๆ
และจะมีผูอํานวยการสํานัก/สถาบันอีก 2 คน คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ กับผูอํานวยการสํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม ที่จะเขามาดูแลในเรื่องเหลานี้ เพราะจะมีตวั ที่เกีย่ วของโดยตรงกับงานของทาน
มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งกรรมการชุดนี้ และกําหนดหนาทีใ่ หชัดเจนวา จะเปนกรรมการกํากับดูแลเรือ่ งเหลานี้
โดยตรง จะขอฝากผูบริหารที่ไดเอยชื่อแลววา ขอไดมาประชุมดวยตัวเอง หรือหากจะมอบหมายบุคคลอื่น ขอให
มอบหมายรองคณบดี/รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานักคนใดคนหนึ่งทีจ่ ะมาไดเปนประจํา เปนคนชวยดูแลชวยคิด
ในเรื่องนี้ เพราะจะไปโยงกับงานที่แตละฝายทําอยู เรื่อง PART เปนเรื่องที่ตองตอบคําถามใหไดวาใชเงินอยางไร
ไมใชไปทําอะไรใหม กรณีทที่ ํามานั้นไดทาํ มากเพียงพอที่จะตอบไดอยูแลว ในการประเมินของ 3 กลุม แตตองจัด
ระบบการจัดเก็บขอมูล การรายงานที่ดีเทานั้น ขอเรียนวามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว และจะนัด
ประชุม จะนําความคืบหนามาแจงใหที่ประชุม ก.บ.ม. ทราบตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามการรายงานผลดวย PART
ตามที่ประธานเสนอ

5.7 เรื่อง รายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอทักทวง/ขอเสนอแนะของ
หนวยรับตรวจ
รองอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา ดวยสํานักงานตรวจสอบภายในไดติดตามการดําเนินการตามขอ
ทักทวง / ขอเสนอแนะ จากหนวยรับตรวจ รวม 18 หนวย ตามรายงานผลการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2550 และได
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 สรุปผลการติดตามและ
ขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ผลการติดตามสรุปได ดังนี้
1. การติดตามผลการดําเนินการตามขอทักทวง / ขอเสนอแนะจากหนวยรับตรวจ ไดตดิ ตามโดยสง
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2. เปรียบเทียบผลการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอทักทวง / ขอเสนอแนะ ของหนวยรับตรวจ
พบวา ขอทักทวงไดรับการแกไขมากที่สุด 98 รายการ จากทั้งหมด 178 รายการ คิดเปนรอยละ 79.21
3. ประเด็นขอทักทวง / ขอเสนอแนะ จําแนกได 4 ประเด็น พบวา ขอทักทวงจากการปฏิบัติงานดาน
การเงินการบัญชีมีมากที่สุด 98 รายการ คิดเปนรอยละ 55.05
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีขอสังเกต ดังนี้
1. จากการติดตามการดําเนินการตามขอทักทวง / ขอเสนอแนะของหนวยรับตรวจ พบวามีหลาย
หนวยงานที่ออกระเบียบการเงินโดยมีหัวหนาหนวยงานเปนผูลงนาม ไมใชอธิการบดีลงนาม เชน คณะเศรษฐศาสตร
สถาบันทรัพยากรมนุษย และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา เปนตน ซึง่ เปนเรื่องที่พบบอยครั้ง ดังนั้นที่ประชุมเห็นวา
ควรเสนออธิการบดีเพื่อสั่งการใหหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหถูกตอง โดยตองเรียกคืนเงินทีจ่ ายไปตามประกาศ
ทั้งหมด หรือออกประกาศใหมแลวใหสัตยาบัน
2. ยังมีบางหนวยงานที่มีความเห็นแยงกับสํานักงานตรวจสอบภายในเกีย่ วกับการออกระเบียบ
โดยชี้แจงวาไดสอบถามจากกองคลังแลว เพื่อใหเกิดความชัดเจน ควรเสนออธิการบดีใหหนวยงานที่เกีย่ วของคือ
กองคลังและสํานักงานนิติการ กับสํานักงานตรวจสอบภายในรวมกันปรึกษาเกีย่ วกับการออกระเบียบของหนวย
งานใหชดั เจนวาควรจะเปนอยางไร และแจงใหทกุ หนวยงานถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจอางถึงราง
คูมือสําหรับผูบริหารที่คณะกรรมการตรวจสอบเคยเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อใหทกุ หนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
3. กรณีสํานักพิมพ ชี้แจงวามีความประสงคจะเลือกบันทึกบัญชีเมื่อไดรับทราบรายงานยอดขาย
ทุก ๆ เดือนจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) แทนวิธีการบันทึกบัญชีฝากขาย ที่ประชุมเห็นวาเรื่องดังกลาว
ถาเกิดขึ้นระหวางปไมนาจะถือเปนเรื่องสําคัญมากนัก แตสิ้นปตองทํางบการเงินใหถูกตอง ซึ่งถือวาเปนการลด
ภาระงานลงได ประกอบกับสํานักพิมพไมมีทรัพยากรบุคคลทางดานบัญชีเพียงพอทีจ่ ะจัดทําเรื่องดังกลาวดวย
4. กรณีคณะแพทยศาสตร เบิกจายเงินอุดหนุนงบประมาณแผนดิน รายการโครงการเรงรัดผลิต
บัณฑิตสาขาทีข่ าดแคลนเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะ ซึ่งการเบิกจายดังกลาวไมตรง
ตามวัตถุประสงคเงินอุดหนุนตามระเบียบ มธ. วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนทัว่ ไปที่ไดรับจากเงินงบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. 2542 ขอ 11 โดยคณะชี้แจงวาสามารถเบิกจายไดตามระเบียบทบวง มหาวิทยาลัย วาดวยการใชจา ย
งบประมาณโครงการเรงรัดการผลิตแพทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ขอ 4 ซึ่งที่ประชุมเห็นวา การใช
จายเงินอุดหนุนงบประมาณแผนดินมีการกําหนดวัตถุประสงคการจายไวเปนการเฉพาะแลว การที่คณะนําไปใช
เปนคาใชจายในการบริหารงานของคณะเปนการใชจายเงินไมตรงตามวัตถุประสงคของเงินอุดหนุน เห็นควรแจง
คณะใหนําเงินที่จายไมตรงตามวัตถุประสงคสงคืนคลังตั้งแตปที่เริ่มมีการจายจนถึงปจจุบัน
5. กรณีศูนยบริการการกีฬา
5.1 ศูนยจดั ตั้งขึ้นโดยมีภารกิจใหบริการดานกีฬาแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประชาชนทั่วไป รวมถึงสมาคมกีฬา ในการฝกซอมเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติ จัดกิจกรรมเผยแพรกีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรมใหแกเยาวชน ตลอดจนเพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การ
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การดําเนินงานของโครงการ เชน คาสอนเทนนิส คาสอนวายน้ําใหกับเจาหนาที่ของศูนย จึงไมสอดคลองกับ
ภารกิจและลักษณะการดําเนินการเขาขายเปนโครงการบริการสังคม ซึ่งตองขออนุมัติจัดโครงการฯ จาก
มหาวิทยาลัยพรอมนําสงเงินคาบํารุงตามระเบียบ มธ.วาดวยโครงการบริการสังคมของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 ขอ 10 และขอ 12
5.2 ศูนยตองพิจารณาในเรื่องการออกระเบียบ/ประกาศรองรับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่โครงการฯ ใหถกู ตอง และดําเนินการขอสัตยาบันตอสภามหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนทีถ่ ือปฏิบัติไปแลวดวย
5.3 การหักภาษี ณ ที่จายทุกครั้งที่มีการจายเงินจากเงินไดพึงประเมินและการออกหนังสือ
รับรองเงินไดใหแกผูมีเงินได เพื่อนําไปคํานวณภาษี ณ สิน้ ป เปนหนาทีข่ องเจาหนาทีก่ ารเงินในฐานะผูจายเงิน
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 50 และมาตรา 50 ทวิ
ในการนี้ฝายตรวจสอบไดนําความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ 2, 4 และ 5 เสนอ
มหาวิทยาลัยแลวตามบันทึกที่ ศธ 0516.09/211 ลงวันที่ 2 กันยายน 2551 บันทึกที่ ศธ 0516.09/195 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2551 และบันทึกที่ ศธ 0516.09/204 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.1 เรือ่ ง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
รองอธิการบดีฝายการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในไดแจงรายชื่อ
หนวยงานที่คางสงงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ดังนี้
1. กองคลัง งบการเงินป 2550
2. สํานักงานจัดการทรัพยสนิ งบการเงินป 2550
3. คณะรัฐศาสตร งบการเงินป 2550 ของโครงการพิเศษ
4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร งบการเงินป 2550
5. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ งบการเงินป 2550
6. โรงพิมพ มธ. งบการเงินป 2550
7. สํานักอํานวยการกิจการสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ งบการเงินป 2550
8. ศูนยบริการการกีฬา งบการเงินป 2549-2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

- 66 -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ประธานแถลงวา ดวยมหาวิทยาลัยขอเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2551 (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ Teleconference) ระหวาง
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
8.1.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวาง
ขาราชการที่เกิดขึ้น ชวงที่ 4
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดสรรอัตรา/วงเงิน และการ
ถัวจายเงินในการจางพนักงาน โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราวาง
ขาราชการทุกกรณี คืนหนวยงานปละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ตามเกณฑการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย คือ
1. สายวิชาการ จัดสรรคืนใหเต็มจํานวนเงินคาจางขั้น 13,450 บาท/เดือน หรือ 18,310 บาท/เดือน
แลวแตกรณี
2. สายสนับสนุนวิชาการ จัดสรรคืนใหรอ ยละ 70 กรณีที่มีเศษ .50 ขึน้ ไปใหปดเศษเปน 1 หรือ
หนวยงานใดที่มีอัตราวางเพียง 1 อัตราใหคืนเต็มจํานวน วงเงินคาจางขึ้น 9,570 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)
3. สายสนับสนุนวิชาการ กรณีเปนตําแหนงในสายวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงที่มหาวิทยาลัย
ขาดแคลนไดแก ตําแหนงนิตกิ ร นายแพทย พยาบาล บรรณารักษ และนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหนงอืน่ ที่
ก.บ.ม. จะกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสมใหจัดสรรคืนเต็มจํานวน
4. หามมิใหหนวยงานนําอัตราที่ไดรับจัดสรรไปแตกอัตราเพิ่มเกินกวาจํานวนอัตราที่ไดรับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย
5. กรณีหนวยงานจางเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหถัวจายวงเงินในการจางได แตจะตองไมเกิน
วงเงินคาจางทีไ่ ดรับจัดสรรตอเดือน และไมเกินจํานวนอัตราที่ไดรับจัดสรร โดยใหถวั จายวงเงินไดตาม
หลักเกณฑการถัวจายเงิน
ในการนี้ ฝายบริหารบุคคลไดตรวจสอบอัตราวางขาราชการของหนวยงานตาง ๆ ทีว่ างตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2551 (ชวงที่ 4) ซึ่งมีสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 อัตรา จึงเห็นควรจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนแกหนวยงานตาง ๆ ตามเกณฑที่ ก.บ.ม. จํานวน 3 อัตรา เปนวงเงินรวมทั้งสิ้น
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

8.1.2 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะรัฐศาสตรเสนอขอดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5326 ตําแหนงอาจารย เดิมขัน้ วุฒิปริญญาโท – เอก เปน
“ปริญญาโทหรือเอกทางเศรษฐศาสตรการเมือง”
2. จาง นายอรรถกฤต ปจฉิมนันท เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5326) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายอรรถกฤต ปจฉิมนันท เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะรัฐศาสตร ตามที่เสนอ

8.1.3 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอดําเนินการ ดังนี้
1. เปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่ 5046 ตําแหนงอาจารย เดิมขั้น 13,450 บาท เปน
“ปริญญาโทหรือเอกทางสาธารณสุขศาสตร”
2. จาง น.ส.ประกายเพชร สุภะเกษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 5046 โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง น.ส.ประกายเพชร สุภะเกษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

8.1.4 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนกรณีพิเศษ ตาม
เหตุผลความจําเปนที่คณะฯ แจง ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไมเห็นชอบในการจาง

- 68 หรืออนุมัติใหจางตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัตเิ ปนตนไป (วันที่ 6 ตุลาคม 2551) หนวยงานจะตองรับผิดชอบในสวน
ที่ไมไดรับการจาง (รายละเอียดตามนัยหนังสือสํานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร ที่ ศธ 0516.53/829
ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 ทีแ่ นบ)
ก. นายพีระพล รัตนะ
1. กําหนดเงือ่ นไขการจางตําแหนงเลขที่ 5429 ตําแหนงอาจารย เดิมขั้นวุฒิปริญญาโท ซึ่ง
คณะฯ ไดรับจัดสรรป 2550 เปน “ปริญญาโทหรือเอกทางวิทยาศาสตร”
2. จาง นายพีระพล รัตนะ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (ตําแหนง
เลขที่ 5429) โดยใหไดรับคาจางขั้น 13,450 บาท
ข. นางสาวจารุวรรณ ธาดาเดช
1. กําหนดเงือ่ นไขการจางตําแหนงเลขที่ 5430 ตําแหนงอาจารย เดิมขั้นวุฒิปริญญาโท ซึ่ง
คณะฯ ไดรับจัดสรรป 2550 เปน “ปริญญาโทหรือเอกทาง Development Administration” และกําหนดคาจางเปน
ขั้น 18,310 บาท
2. จาง นางสาวจารุวรรณ ธาดาเดช เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (ตําแหนงเลขที่ 5430) โดยใหไดรับคาจางขั้น 18,310 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา ในกรณีคณะสาธารณสุขศาสตร เขาใจวามีความเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการบรรจุอาจารยในเรื่องคุณสมบัติที่ไมตรงตามเกณฑในระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 ราย ซึ่งคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ไดมีมติวา เมื่อไดพิจารณาผลงานทางวิชาการอื่น ซึ่งสามารถทดแทนไดแลว เห็นควรจาง แมจะมี
เกรดระดับปริญญาตรีต่ํากวาเกณฑที่เคยกําหนดไวโดย อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยก็ตาม ขอเรียนประเด็นนี้ เพราะเปน
เรื่องที่อาจจะมีความแตกตางจากเกณฑทวั่ ไป จึงมาเปนเงือ่ นไขที่กําหนดวา หากไมไดจาง ใหทํางานกอน คณะ
จะตองรับผิดชอบ แตกรณีนไี้ ดผานความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มาแลว และไดดูผลงานทางวิชาการ
ที่ไดทํามากอนหนานี้แลว เห็นสมควรจางได ขอแจงเพื่อใหมีความชัดเจนในประเด็นนี้ดวย
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีกลาววา ในการจางทุกครั้ง จะเนนเรื่องวุฒิ
การศึกษากอน แตในเรื่องการจางลูกจางชาวตางประเทศ ไมแนใจวาใชเกณฑเรื่องวุฒกิ ารศึกษาดวยหรือไม เพราะ
พิจารณารายละเอียดแลว จบมาไมเหมือนกัน จบ Social Sciences จบ Business Administration จบ Education บาง
ไมแนใจวาเปนอยางไร เพราะเคยหารือกันเรื่องนี้ในสวนของสถาบันภาษาตอนทีจ่ ะขอขึ้นคาธรรมเนียมทีจ่ ะเก็บ
นักศึกษา ก็แจงวาจะตองไดชาวตางประเทศที่จบปริญญาตรีทางดานการสอนมาภาษาอังกฤษหรืออยางนอยตองมี
วุฒิทางดานครู ซึ่งคณะศิลปศาสตรไดจัดเก็บอยูแลว มีเกณฑในลักษณะทํานองเดียวกัน แตเมื่อเปนตัวจริงก็ไมได
เปนเชนนัน้
ประธานกลาววา รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีไดสอบถามในระเบียบ
วาระที่ 3.2.10 ซึ่งเปนเรื่องการจางลูกจางชาวตางประเทศของคณะศิลปศาสตร แตบังเอิญคณบดีคณะศิลปศาสตร

- 69 ไมไดเขาประชุมในครั้งนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการจะมีคําชี้แจงเรื่องนีห้ รือไม ในกรณีที่วุฒเิ ปนเรือ่ งที่มิใชสาขา
การสอนภาษาโดยตรง
รองอธิการบดีฝายวิชาการกลาววา โดยทั่วไปแลว จะสอบถามไปที่คณะวา ในกรณีที่วุฒิ
ปริญญาตรีไมตรง หรือปริญญาโทไมตรง แตโดยรวมแลววา คณะไดพจิ ารณาโดยรอบคอบแลววา บุคคลเหลานี้มี
ความสามารถ แมกระทั่งอาจารยประจําเองก็ตาม เชน สถาบันภาษา จะมีอาจารยที่จบระดับปริญญาตรีทางดาน
สาธารณสุขศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และมาเรียนตอ กลาวคือ จะเปลี่ยนสาขา ซึ่งคนพบตัวเองวา ชอบทาง
ภาษา ก็มาเรียนทางปริญญาโทที่สถาบันภาษา และไดรบั การจาง ฝายวิชาการก็สอบถามไปวา อาจารยเหลานี้จะมา
สอนไดหรือไม เพราะพื้นฐานระดับปริญญาตรีสําคัญมาก ซึ่งไดรับการยืนยันวา พืน้ ฐานภาษาอังกฤษของผูที่จะ
จางคนนี้ดีมากและมาเรียนปริญญาโทตอที่สถาบันภาษา และมีเปาหมายเหมือนกับวา จะไปสอนทางดานสาย
วิทยาศาสตร เพราะมีเรื่องของศัพททางเทคนิคทั้งหลาย เพราะหนวยงานตนสังกัดไดพิจารณาคอนขางจะรอบคอบ
และฝายวิชาการไดพยายามที่จะสอบถามกลับไปในสวนนั้นดวยแลว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

8.1.5 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะศิลปศาสตรเสนอขอปรับวุฒิ นางสาวเมลดา
สุดาจิตรอาภา ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ 4005) ขั้น 17,180 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Ph.D.
(ภาษาศาสตรประยุกต) จาก University of Edinburgh เพิ่มขึ้น เปนใหไดรับคาจางขั้น 18,130 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่
27 มิถุนายน 2551 (วันที่สําเร็จการศึกษา)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวเมลดา สุดาจิตรอาภา วุฒิปริญญาโท
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ

8.1.6 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจายเงิน
สนับสนุนการทําผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ...
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีแรงจูงใจในการจัดทําผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย นัน้ กองการเจาหนาที่ไดดําเนินการรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจายเงินสนับสนุนการทําผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และ
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5,000 บาท ซึ่งไดตั้งงบประมาณเอาไวเรียบรอยแลว เพียงแตนํามาเสนอที่ประชุมนี้ใหผานระเบียบฯ เทานั้น
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เปนเรื่องเงินที่สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการที่จะเสนอขอตําแหนง
ชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญและผูเชี่ยวชาญพิเศษ จะจายใหคนละ 5,000 บาท เมื่อไดผานการพิจารณาผลงานแลว เปน
การสนับสนุนสายสนับสนุนวิชาการในการที่จะเลื่อนระดับตําแหนงเพือ่ ความกาวหนาในการปฏิบัตริ าชการ หาก
ที่ประชุมไมมขี อขัดของ ขอใหความเห็นชอบและจะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และในเชิง
งบประมาณนัน้ ฝายบริหารบุคคลไดตั้งงบประมาณเพือ่ รองรับไวแลวในปงบประมาณนี้
2. ประธานสภาขาราชการกลาววา เปนระเบียบที่จะจายใหกับผูที่ทําผลงานเพื่อเสนอตําแหนง
ชํานาญการ ฯลฯ ซึ่งผูที่ทําผลงานวิชาการของตนเอง มหาวิทยาลัยจะจายเงินสมทบให
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลกลาววา ไมไดใหเปนรางวัล แตใหไปเพื่อชวยเหลือคาใชจายที่
จะตองมีภาระในการจัดทําเอกสารเปนเงินจํานวนมาก เปนการแบงเบาภาระ แตมีขอแมวา จะตองมีผลงานมา
เสนอแลวจึงจะจายเงินใหได
3. ประธานสภาขาราชการกลาววา Reader ที่เปนผูอานผลงานของผูขอตําแหนงชํานาญการ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนใหในอัตราที่ต่ํามาก จําไมไดเปนเงินเทาใด มหาวิทยาลัยไมไดพจิ ารณาในประเด็นนี้
สําหรับผูอานผลงาน แตกลับจายคาตอบแทนใหกับผูที่ทําผลงานทางวิชาการ เห็นวามีความขัดแยงกันหรือไม
ประธานกลาววา ขอมอบใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลรับประเด็นนี้ไปพิจารณาแกไข
เพิ่มเติม ในสวนของฝายวิชาการกําลังเสนอขอปรับคาตอบแทนสําหรับ Reader ในการอานผลงานวิชาการของ
สาย ก. ไปแลว ในกรณีของสาย ข. ค. อาจจะตองอานในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ควรจะปรับอยางไร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การจายเงินสนับสนุนการทําผลงานแสดงความเปนผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชีย่ วชาญพิเศษ พ.ศ. .... และ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลพิจารณาประเด็นเรื่องคาตอบแทนของ Reader ตอไป

8.1.7 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิยาย/ตัดโอนอัตราขาราชการ สาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลแถลงวา ดวยคณะสาธารณสุขศาสตรเสนอขอดําเนินการ ดังนี้
1. ยาย นางพัชรา พรหมเพ็ชร ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ตําแหนงเลขที่ 350) ระดับ 8
ขั้น 37,320 บาท เลขานุการคณะรัฐศาสตร ไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 (ตําแหนงเลขที่ 1267)
ระดับ 8 ขั้น 37,320 บาท สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร และแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงเลขานุการคณะสาธารณสุข
ศาสตร โดยใหขาดจากตําแหนงและอัตราเงินเดือนเดิม (ตําแหนงเลขที่ 350)
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อัตราเกษียณอายุกอนกําหนดไปตั้งจายที่คณะรัฐศาสตรเพื่อสับเปลี่ยนกัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไปและไมกอนวันที่คณะสาธารณสุขศาสตรไดรับการ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณอายุกอนกําหนด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติยาย นางพัชรา พรหมเพ็ชร เลขานุการคณะรัฐศาสตร ไป
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร และแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
คณะสาธารณสุขศาสตร

8.2 เรื่อง การสงแบบสอบถามของฝายวิชาการ
ประธานแถลงวา เมื่อประมาณ 2 เดือนทีแ่ ลว ฝายวิชาการแจกแบบสอบถามเรื่องงานวิจัย
ประเมินผลประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยแจกไป 1,500 ฉบับ ในทุกคณะ ในสายอาจารย
การประเมินนีเ้ ปนเงื่อนไขหนึ่งที่ ก.พ.ร. กําหนดไว โดยเมื่อมีนโยบายแบบนี้แลว ไดมกี ารประเมินหรือไม แต
ปรากฏวา ขณะนี้มีผูตอบกลับมาเพียง 420 ชุด ยังไมถึงครึ่งหนึ่ง รองอธิการบดีฝายวิชาการขอใหทวงถามให
โดยเฉพาะในคณะที่ไมตอบมาเลย 100% มี 3 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง และสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร และมีคณะทีต่ อบกลับมา 100% คือ คณะศิลปกรรมศาสตร ขอขอบคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร สวนคณะที่เหลือก็สงมาบาง ตนเองก็ไดรับแบบสอบถามนี้ดวยในฐานะอาจารยคน
หนึ่งของคณะนิติศาสตร ทั้งนี้จะขอใหฝายวิชาการจัดทําบันทึกทวงถามไปอีกครั้งสําหรับคณะใดทีย่ ังไมได
สงกลับในจํานวนที่สงู เกินกวา 50% หากหนวยงานใดสงมาแลวถึงครึ่งหนึ่งก็ดีแลว ในกรณีนี้ไมคาดหมายวา ทุก
ทานตองตอบ แตตองการจะไดประมาณครึ่งหนึ่งเปนอยางนอย เพื่อจะไดเปนหลักฐานไปยืนยันกับ ก.พ.ร.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และใหฝายวิชาการจัดทําบันทึกถึงหนวยงานที่ยังสงแบบสอบถามไมถึง
ครึ่งหนึ่งตอไป

8.3 เรื่อง การสงแบบสอบถามของฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีแถลงวา เรื่องภาวะการมีงานทําของนักศึกษา
มธ. เปนหัวขอหนึ่งที่มหาวิทยาลัยไดไปตกลงไวกับ ก.พ.ร. ซึ่งจะเห็นวามีการปรับเกณฑลงไปที่ 80% คือ มธ. ใน
ปที่แลวไดวิเคราะหตวั เลขคอนขางดีมาก และตัวเลขการมีงานทําของบัณฑิตตรงมาก เพียงแต ก.พ.ร. ประเมิน
สถานการณโดยการใชเพียงตัวเลขทางสถิติ ซึ่งไมไดมีอะไรที่ใกลเคียงกับเศรษฐศาสตรแรงงาน ในสวนของ มธ.
จะตรงเลย แต ก.พ.ร. ขอปรับขึ้นไป ในปนี้ ก.พ.ร. เห็นวา มหาวิทยาลัยทําได ก.พ.ร. ก็นําตัวเลขสถิติ 3 ป มารวม
กัน ในสวนนีจ้ ะไมยินยอมที่จะทําเชนนัน้ ในเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตรยอมรับได แตในเชิงที่เปนมหาวิทยาลัยที่
มีภูมิปญญาทางดานนี้ จะยอมรับไมได ดังนั้น ขอไป 74% ไมไดแปลวา บัณฑิต มธ. จะหางานไดเพียง 74% แต
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อาจจะไดประมาณ 70% กวา ก็มีบางทานกลาววา หากเทียบกับมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดนั้นจะได 80% - 90%
ก็ไดแจงวา รับปริญญาชากวา มธ. เกือบ 1 ป และในขณะเดียวกัน มธ. ไมนับผูที่ทํางานต่ําระดับดวยในความเปน
ธรรมศาสตร ซึ่งไดแจงไปในขณะที่ทําการตกลงกับ ก.พ.ร. เชนนี้ ผลจากการเจรจาในที่สุด มหาวิทยาลัยไป
ยอมรับกันไดตรงที่คากลางอยูที่ 80% ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใดก็ได แตปหนาก็มองไววา 80%
ก็นาเปนหวงเหมือนกัน ถึงแมตัวเลขการมีงานทําในปนี้จะสูงขึ้นกวาคาเฉลี่ยในปทแี่ ลว โดยสถิตโิ ดยธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งคํานวณไดดีกวาสํานักงานสถิติแหงชาติ แตจะอยางไรก็ตามตัวเลขทั้ง 2 แหงนัน้ ตรงกันเรื่องหนึ่ง
ก็คือ ตัวเลขอุดมศึกษานั้นยังเปนตัวเลขที่ขยายตัวต่ําที่สดุ มีแนวโนมวาไมขยายตัว ซึง่ ปที่ผานมาเปนเชนนี้ ปนี้มี
วิกฤตมากขึ้นเล็กนอย ซึ่งดูแลวหากจะตก จะไมเดือดรอนกันมาก เห็นวาคงจะตกกันทั้งหมด เพียงแตอยากจะให
ก.พ.ร. รับรูไว ในปที่ผานมาประธานในชุดที่ตกลงกันแจงวา ยอมรับวา มธ. คํานวณถูกตอง จะปลอยใหมา แตจะ
ปลอยใหต่ํากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมได ซึ่งตองขอเรียนวาในเมื่อ ก.พ.ร.
กําหนดเกณฑเชนนั้น มหาวิทยาลัยคงตองยินยอม กรณีที่ต่ํากวานั้นไมไดแปลวาไมดี แตหลังจากจบในเดือน
มีนาคมหรือเมษายน รอบการรับปริญญาไมตรงกัน และแตเดิมตัวเลขที่คํานวณก็คือ รับปริญญาเดือนใด ก็นํา
ตัวเลข ณ เดือนนั้น ดังนั้น เมื่อ มธ. และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรับปริญญาตอนเดือนกรกฎาคม หลังจากจบไป
ไมกี่เดือน ยอมนอยกวาโดยธรรมชาติ แตสถิติการทํางานอยางเต็ม ๆ มธ. จะมากกวาอยูแลว
ประธานกลาววา ในปหนาจะมีปญหามาก เพราะภาวะเศรษฐกิจ คงไมตองอภิปรายมาก หลาย
ทานคงทราบอยูแลว ขอฝากประเด็นทีเ่ กี่ยวเนื่องเทานั้นวา ในแงของการตั้งงบประมาณ ผูบริหารคนใดที่มี
งบประมาณของคณะสํานัก สถาบัน ที่ไมใชงบประมาณแผนดิน ขอใหใชวิจารณญาณในการใชงบประมาณ หาก
มีความจําเปนตองใช ก็ใหใช เขาใจวา ปหนางบประมาณแผนดินจะมีการหดตัวอยางรุนแรง ดวยเหตุผลของวิกฤต
เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นแลวและกําลังจะรุนแรงขึ้นในชวงอีกหลายเดือนขางหนา เพราะฉะนั้น อาจจะตองเก็บเงินคณะ
สํานัก สถาบัน เก็บเงินมหาวิทยาลัยไปทดแทนงบคลังที่อาจจะไมไดอกี จํานวนมาก ในปนี้ก็ไมไดมากแลว ถูกตัด
ไปหลายสิบลานบาทในหมวด 300 ของมหาวิทยาลัยโดยรวม ซึ่งมีผลกระทบคณะอยูแลว แตในปหนาเห็นวาจะ
หนักมากขึ้นในงบประมาณแผนดิน เพราะฉะนัน้ รายการใดในงบประมาณซึ่งมาจากเงินคณะหรือเงินสํานัก
สถาบัน ถาตั้งไวแลว หากทบทวนความจําเปนได ตองการจะใหทบทวน คงจะพยายามอดออมอยางเต็มที่เพื่อ
รองรับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่กําลังจะมาในปหนาคอนขางชัดเจน เปนประเด็นที่ขอฝากผูบริหารไวดวย
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