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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2554
วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2554
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
---------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธินันท วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
7. รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
8. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย คชตระการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
9. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิติศาสตร
10. รองศาสตราจารย ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
11. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
12. อาจารย ดร.ดมิศา
มุกดมณี
แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
14. อาจารย ศรวนีย
สรรคบุรานุรักษ แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร
15. รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
16. ผูชวยศาสตราจารย จิราภา วรเสียงสุข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17. รองศาสตราจารย สายทอง อมรวิเชษฐ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
19. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
21. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
22. ผูชว ยศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
23. อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

-224. รองศาสตราจารย ดร.นันทวรรณ วิจติ รวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
26. รองศาสตราจารย พรทิพย สัมปตตะวนิช แทนผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
29. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวชิ ชญ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต แทนผูอํานวยการสถาบันภาษา
31. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิษณุ ตูจินดา
แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
33. นางสาวสมสุณีย
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
34. รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
35. รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ประธานสภาอาจารย
37. นางนวลรักษ
ชอบชื่น
ผูทําหนาที่ประธานสภาขาราชการ
38. อาจารย ดร.ปาริยา
ณ นคร
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
39. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแทนขาราชการฝายบริการและธุรการ (สาย ข.)
40. นางอุบล
แปะยิ้มลอง ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
41. รองศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
42. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และรักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย

ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร ขัมภลิขิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
5. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด
6. รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
7. อาจารย ธีรยุทธ
บุญมี
ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย

-38. อาจารย ดร.ธเนศ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชั
10. นางสาวจารุณี

เมฆจําเริญ
ศุภชลาศัย
มุมบานเซา

ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ผูอํานวยการศูนยออสเตรเลียศึกษา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพันธ วิสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย ดร.วีรยา ฉิมออย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญ ผลประไพ
6. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน บุญญภิญโญ
7. อาจารย ดร.ศุภชัย
ศรีสุชาติ
8. อาจารย สรรพจน
มาพบสุข
9. นางสาวศิรพิ ร
อัญญณรงคกุล
10. นายสมพงษ
กันบุญ
11. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
12. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ
13. นางสุพิณ
หิรัณยะวสิต
14. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
15. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
16. นายศิริศักดิ์
สรานุกูล
17. นางสาวมยุลี
สุดสระ
18. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
19. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
20. นายภูมนิ าถ
สวัสดี
21. นายอดิศร
เพชรคุม

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยพัทยา
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจยั
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทัว่ ไป
คณะเศรษฐศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
หัวหนางานยานพาหนะและขนสงมวลชน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง งานไหวครู ประจําปการศึกษา 2554

-4รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกปที่ผานมา
ในชวงหลังจากเปดภาคการศึกษาแรกประมาณ 3 สัปดาห จะมีพิธีไหวครู โดยจะมีการงดบรรยายในชวงเชา ซึ่ง
มีเสียงสะทอนจากนักศึกษาในการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะวา มีหลายคณะที่ไมงดบรรยาย
นักศึกษาแจงวาตองการมารวมงาน แตไมสามารถมาได เพราะอาจารยบางคนไมงดบรรยาย แมจะมีประกาศงด
บรรยายก็ตามจะขอหารือทีป่ ระชุมวา หากมหาวิทยาลัยมีประกาศใหงดบรรยาย แตอาจารยไมปฏิบัติตาม จะทํา
อยางไร หรือจะมีการอนุโลมไปเชนทุกปทผี่ านมา เนื่องจากในงานไหวครูตองการใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวม
หากมีคณะใดที่นักศึกษารองเรียนมาที่ตนเอง จะขอประสานงานไปทีค่ ณะโดยตรง
กําหนดการพิธีไหวครู ประจําภาคการศึกษา 2554 จะมีสิ่งใหมคือ นักศึกษาตองการใหมีพิธี
ทําบุญตักบาตร “บูรพคณาจารย” คือ ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ
ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ เพราะถือวาเปนครูของทุกคน และหลังจากนั้นพิธจี ริงจะเริ่มเวลา 09.30 น.
อธิการบดีและคณาจารยจะเขาสูลานพิธี ซึ่งทางฝายจัดงานตองการใหไปซักซอมเพื่อเตรียมงานกอนหนึ่งชั่วโมง
คือ เวลา 08.30 น. จึงขอเชิญผูบริหารและคณาจารยไปพรอมกันในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30
น. ณ อาคารยิมเนเซียม 2 สวนผูที่จะรวมพิธีทําบุญตักบาตร “บูรพคณาจารย” ขอเชิญรวมงานไดตั้งแตเวลา
07.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียม 2

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การมีสวนรวมของนักศึกษา มธ. กับการเลือกตัง้
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแจงใหที่ประชุมทราบวา เรื่องการใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา ใน
วันเสารที่ 26 มิถุนายน 2554 มีนักศึกษา มธ. ลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่ทําการเทศบาลทาโขลง
จํานวน 367 คน โดยฝายการนักศึกษาจะจัดรถบริการรับสงนักศึกษาเหลานี้
สวนการรับสมัครนักศึกษา มธ. เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งลวงหนา ณ เทศบาลทา
โขลง ซึ่งเปนการรองขอจาก กกต. จังหวัดปทุมธานี โดยปดรับสมัครเมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2554 สามารถรับ
สมัครนักศึกษาเต็มตามจํานวนที่ตองการคือ 1,089 คน นักศึกษาที่ทําหนาที่เปนกรรมการตองเขารวมการ Work
Shop กับ กกต. จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ อาคาร บร.5 การ Work Shop จะแบงเปน
2 รอบ คือ เวลา 08.30 – 12.00 น. และระหวางเวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดยฝายการนักศึกษาจะจัดรถรับสง ชวง
เชาเวลา 07.00 น. รถจอดบริเวณสระน้ําอาคารโดมบริหาร สวนขากลับรับกลับเวลา 16.30 น. หลังหมดเวลา
ลงคะแนนแลว
การรับสมัครนักศึกษา มธ. เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งในวันจริง คือ วันที่ 3 กรกฎาคม
2554 เฉพาะในศูนยรังสิตมี 12 หนวย มีนกั ศึกษา มธ. สมัครทํางานเปนกรรมการประจําหนวย จํานวน 108 คน
เรื่องแผนการณรงคใหนักศึกษา มธ. ใชสทิ ธิลงคะแนน ในการเลือกตัง้ ป 2550 ในหนวย

-5เลือกตั้งของ มธ. ศูนยรังสิต มีนักศึกษาไปใชสิทธิเลือกตั้งเพียง 4% ซึ่งเปนจํานวนที่นอ ยมาก ในป 2554 จึงมีการ
รณรงคใหคณะกรรมการนักศึกษาแตละคณะแขงกันเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาไปเลือกตั้ง เปนการเชิญชวน
โดยทั่วไป แตนักศึกษาในหอพักที่เปนนักศึกษาชั้นป 2-4 ซึ่งทราบขอมูลวามีจํานวน 6,000 คน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง
และทราบคณะแนนอน ซึ่งจะมีการแขงขันกันวา คณะใดจะนํานักศึกษาในหอพักไปเลือกตั้งไดมากกวากัน โดย
จะมีรางวัลซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลามอบใหกับนักศึกษาที่สามารถรณรงคใหมีผูไป
เลือกตั้งไดมากที่สุด และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ขึ้นมา เพื่อใหเกิดการตื่นตัวในการไปเลือกตั้งและในเรื่อง
ประชาธิปไตย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง ประชาสัมพันธโครงการของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา สํานัก
ทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจมีการจัดกิจกรรมจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อบมเพาะนักประดิษฐรุนใหม ประจําป 2554 เรื่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการสูการประดิษฐและนวัตกรรม”
ระหวางวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ ศูนยประชุมธรรมศาสตรรังสิต จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติ (วช.) รวมกันสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ โครงการนี้จัดขึ้นสําหรับอาจารยทั่ว
ประเทศที่สมัครเขารับการอบรม เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการประดิษฐตาง ๆ ซึ่งจะจัดเปนสองชวง
ชวงแรกระหวางวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ชวงที่สองระหวางวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ขอเชิญอาจารยคณะ
ตาง ๆ ที่สนใจ เพราะขณะนีม้ ีผูที่สนใจทั่วประเทศประมาณ 100 กวาคน จะมีการนําสิ่งประดิษฐของ มธ. ไป
นําเสนอประมาณ 10 เรื่อง และใหอาจารยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดูเปนตัวอยางเพื่อที่จะนําไปจัดโปรแกรมหรือ
ทํา Work Shop ตอไป
โครงการที่สองจัดโดยสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ คือโครงการ TU – IP
Forum “ทรัพยสินทางปญญา อนาคตของธรรมศาสตร” จะจัดในวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมปรีดี
พนมยงค ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนยรังสิต โดยหลักจะเปนการแนะนําสํานักทรัพยสินทางปญญาและบม
เพาะวิสาหกิจ และเรื่องการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญา จะมีการนําเสนอระเบียบที่ผานการพิจารณาจาก
ก.บ.ม. และมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิคือ ดร.กริชผกา บุญเฟอง ผูเชี่ยวชาญจากสํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ อาจารย สัตยะพล สัจจเดชะ ผูเชีย่ วชาญทางดานทรัพยสินทางปญญา รองศาสตราจารย
นายแพทย ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ เสวนาในเรื่อง
ระเบียบทรัพยสินทางปญญาที่กําลังดําเนินการอยู ขอฝากวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ และในชวงบายจะมีการ
Work Shop โดยจะมีเจาหนาที่จากกรมทรัพยสินทางปญญามาใหความรูและคําแนะนํา หากมีปญหาใดใหนํามา
หารือไดไมวาจะเปนเรื่องการขอโอนสิทธิหรือเรื่องอื่น ๆ จะมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-61.4 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
คือ รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ในนามของ
มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีและตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง ระบบการลงทะเบียนนักศึกษาขัดของ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลแจงใหที่ประชุมทราบวา ในสัปดาหที่ผานมามีการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และเกิดปญหานักศึกษาเขาระบบไมไดเปนเวลา 6 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจาก
ระบบจัดการภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล ในสวนของการกําหนดปฏิทนิ ใหซ้ําซอนกับระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีเจตนาใหเสร็จภายในเวลาเดียวกันโดยไมไดคํานึงถึง Load Balance ที่นักศึกษา
จะเขามาใชระบบ ตองขออภัยไว ณ ที่นดี้ วย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง นักศึกษาคณะนิติศาสตรสอบไดอันดับที่ 1 จากเนติบัณฑิตยสภา
คณบดีคณะนิติศาสตรแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยมีบัณฑิตคณะนิติศาสตรสอบเนติ
บัณฑิตยสภาไดอันดับที่หนึ่งและไดเกียรตินิยม หลังจากที่ไมมีมา 32 ปแลว โดยนักศึกษาคนดังกลาวเปน
นักศึกษาภาคบัณฑิต
ประธานกลาววา เขาใจวาตั้งแตกอตั้งเนติบณ
ั ฑิตยสภา นักศึกษาคนนี้เปนคนที่ 3 คนที่ 2 ไดเมื่อ
30 กวาปทแี่ ลว และนักศึกษาคนนี้ไดคะแนนสูงที่สุดตั้งแตตั้งเนติบณ
ั ฑิตยสภา ซึ่งเรือ่ งนี้เปนขาวใหญในวงการ
นิติศาสตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีกลาววา นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ไดรับรางวัลชนะเลิศ MFC Talent Award และรางวัลชนะเลิศ Asia Venture Challenge 2011
ประธานกลาววา เปนเรื่องทีด่ ีสําหรับการชวยกันสรางชื่อเสียงให มธ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีหนวยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. จุลสารขาวคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม –
เดือนเมษายน 2554
2. จุลสารคณะสหเวชศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 16 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2554

-73. ประชาสัมพันธโครงการของสํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
4. จดหมายขาวสํานักทะเบียนและประมวลผล ปที่ 4 ฉบับที่ 43 เดือนเมษายน 2554
5. จุลสารธรรมศาสตร ปที่ 44 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสือเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 โดยกําหนดใหแกไขภายในวันที่
8 มิถุนายน 2554 นั้น เนื่องจากไดพน กําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวา ไมมีการเสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (พิจารณาลับ)
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒขิ องผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน 9 ราย และมีมติดังนี้
1. ผูสมควรไดรับตําแหนงผูชว ยศาสตราจารยจํานวน 4 ราย
1.1 อาจารย วรรณวดี พูลพอกสิน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
1.2 อาจารย เพ็ญศรี พันพา
วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณะแพทยศาสตร
1.3 อาจารย ดร.นายแพทย ภาคภูมิ เขียวละมาย
1.3 อาจารย ปยาภา แกวอุทาน
คณะสหเวชศาสตร
2. ผูสมควรไดรับตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 3 ราย
2.1 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง อรวรรณ เล็กสกุลไชย
คณะแพทยศาสตร
2.2 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง พรภัทร ธรรมสโรช
คณะแพทยศาสตร
2.3 ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ วงศอาษา
คณะพยาบาลศาสตร
3. ผูสมควรไดรับตําแหนงศาสตราจารยจํานวน 2 ราย

-83.1 รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
3.2 รองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 9 ราย และใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

3.1.2 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติใหขา ราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ พนจากตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอให น.ส.กรรณิกา พงศทรางกูร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตําแหนงวิชาชีพ
เฉพาะ ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ (อัตราเลขที่ 2348) เงินเดือน 27,460 บาท หัวหนางานเภสัชกรรมผูปวยนอก
พนจากตําแหนงหัวหนางานเภสัชกรรมผูป วยนอก ทั้งนี้ ตั้งวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป ตามความประสงคใน
การขอลาออกจากตําแหนงหัวหนางานของบุคคลดังกลาว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติให น.ส.กรรณิกา พงศทรางกูร พนจากตําแหนงหัวหนา
งานเภสัชกรรมผูปวยนอก สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติตามที่เสนอ

3.1.3 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัตติ ัดโอนขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางดุษฏี ปยะรัตนพิพัฒน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงพยาบาลชํานาญการพิเศษ อัตราเลขที่ 1462 เงินเดือน 39,700 บาท
กองกิจการนักศึกษา ไปตั้งจายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปน
ตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางดุษฏี ปยะรัตนพิพัฒน ไป
ตั้งจายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามทีเ่ สนอ

-93.1.4 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจาง
นายวิรชา ดาวฉาย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย (อัตราเลขที่ 5219) โดยใหไดรับ
คาจางขั้น 13,450 บาท โดยมีเงื่อนไข “ ปริญญาโท หรือเอกทางการละคร” (เงื่อนไขเดิม) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
เนื่องจาก นายวิรชา ดาวฉาย มีระดับผลการศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตร สาขาวิชา
ภาษาไทย ที่ตา่ํ กวาเกณฑ คณะศิลปกรรมศาสตร จึงไดตงั้ ผูทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ ผลการ
ประเมินเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ กําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางนายวิรชา ดาวฉาย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.5 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะเศรษฐศาสตรเสนอขอดําเนินการดังนี้
(1) คงวงเงินคาจางตําแหนงเลขที่ 4138 อัตราคาจางขั้น 35,640 บาท เปนอัตราคาจางเทากับ
คาจางของผูที่จะไดรับการบรรจุตามประสบการณ เนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการตามขัน้ ตอนการ
บรรจุกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรอัตรา/วงเงินและการถัวจายในการ
จางพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(1) จาง นายอนันต ภาวสุทธิไพศิฐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก (อัตราเลขที่ 4138) โดยใหไดรับคาจางขัน้ 22,520 บาท สูงกวาวุฒิ 4 ขั้น เนื่องจากมี
ประสบการณการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนเวลา 3 ป 10 เดือน 19วัน สําหรับอัตราคาจาง
ขั้น 23,620 บาท ตามที่คณะฯ ประสงคจะจางนั้น เปนคาจางที่สูงกวาเกณฑการจางสูงกวาวุฒิที่ ก.บ.ม. กําหนด
คณะฯ จะตองเปนผูรับผิดชอบสวนเกิน โดยอาจใชเงินของหนวยงานจายเพิ่มอีกเดือนละ 1,100 บาท จนกวา
บุคคลดังกลาว จะพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
เนื่องจาก นายอนันต ภาวสุทธิไพศิฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีระดับผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต่ํากวาเกณฑ คณะเศรษฐศาสตรจึงไดตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ ผลการประเมินเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ กําหนด

- 10 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง นายอนันต ภาวสุทธิไพศิฐ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ

3.1.6 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจา งพนักงาน
เงินรายได สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
เสนอขอจาง น.ส.ธฤษวรรณ ผองลําเจียก เปนพนักงานเงินรายได ประเภทประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท มีเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโท-เอกทางดานสถาปตยกรรมภายในหรือมัณฑนศิลปหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ” ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติเปนตนไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจาง น.ส.ธฤษวรรณ ผองลําเจียก เปนพนักงานเงินรายได
ประเภทประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ตามที่เสนอ

3.1.7 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา คณะศิลปกรรมศาสตรเสนอขอจางอาจารย
วิรุฬห นวทิศพาณิชย ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย อัตราคาจางเดือนละ 26,480
บาท ตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 – 30 มิถุนายน 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติจางอาจารย วิรฬุ ห นวทิศพาณิชย ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.2.1 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษยขออนุมัติเทียบเคียงลักษณะงานของ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา เนื่องจากยังไมสามารถสรุปความชัดเจนได
จึงขอถอนเรื่อง

- 11 มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบใหถอนเรื่องนี้

3.2.2 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา เนื่องจากถึงกําหนดเวลาดําเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงไดรวบรวมหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ซึ่งไดใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ก.บ.ม. ไดใหความเห็นชอบแลวโดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑที่ใช ดังนี้
1. หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
1.2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพือ่ ใชในการพิจารณาเลื่อนขั้น
คาจางประจําป ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550
1.3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใชในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําป ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
2. การกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นคาจาง 2 ขั้น
สําหรับการกําหนดสัดสวนผูที่สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบ เปนกรณีพิเศษ
(โควตา 2 ขั้น) ของพนักงานมหาวิทยาลัยนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ไมจํากัดจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ะไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 2 ขั้น ทั้งนี้ใหขนึ้ อยูกับผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และวงเงินเลือ่ นขั้นคาจาง
3. การกําหนดวงเงินในการเลื่อนขั้นคาจาง
ก.บ.ม. กําหนดวงเงินทีใ่ ชเลื่อนขั้นคาจาง ไมเกินรอยละ 6 โดยคํานวณจากจํานวน
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ของหนวยงานตาง ๆ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปที่เลื่อนขั้นเงินเดือน ทัง้ นี้ พนักงาน
มหาวิทยาลัยทีไ่ ดรับการจางมานับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่เลื่อนขั้นเงินเดือนไมครบ8 เดือน ไมใหนํามาคิด
วงเงินเลื่อนขัน้
สําหรับการเลื่อนขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 2555 นั้น
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เห็นสมควรใหเปนไปตามหลักเกณฑการเลือ่ นขั้นคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 12 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธกี ารเลื่อนขั้นคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง แนวทางการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ของขาราชการ
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแถลงวา ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
21 กันยายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบใหนําหลักการระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ มาปรับ
ใชกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(กพอ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับการเลื่อนเงินเดือนเพือ่ ใหสอดคลองกับระบบ
บริหารงานบุคคลใหม และใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดแนวทางการเลือ่ นเงินเดือนของขาราชการ
ในสังกัดนั้น
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ไดมอบ
อํานาจใหแก ก.บ.ม. ในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสวนขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ สกอ. หรือ ก.พ.อ. กําหนดใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ดังนัน้ เพื่อใหการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการในสังกัด โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและแนวทางดังนี้
1. ระเบียบและหลักเกณฑทเี่ กี่ยวของกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
1.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
1.1.1 หนังสือเวียนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12
มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
1.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ และ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
1.4 หลักเกณฑ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.4.1 อาจารยผูสงผลสอบลาชา ใหพิจารณางดการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้

- 13 (ก) ผูสงผลสอบลาชาภาคการศึกษาที่ 1 ใหงดการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่
1 เมษายน 2554 (มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่8 กันยายน 2546)
1.4.2 อาจารยผูไดรบั อนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ใหรายงาน
ความกาวหนาทุก 3 เดือน เพือ่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการดังกลาว และสงผลงานเมื่อ
สิ้นสุดการลาดวย หากไมปฏิบัติตามระเบียบจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบประจําป
1.5 หลักเกณฑภายในของแตละหนวยงาน ที่กําหนดขึ้นตามความเหมาะสมและประกาศให
ขาราชการในหนวยงานไดทราบโดยทั่วกันแลว
2. ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ของขาราชการในสังกัด โดยพิจารณาจากองคประกอบดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (เกณฑเดิมของหนวยงาน) รอยละ 70 โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
ของงาน ไดแก คุณภาพของงาน ปริมาณผลงาน
2.2 สมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ) รอยละ 20 โดยพิจารณาจาก
(1) สมรรถนะหลัก
(2) สมรรถนะในการเปนมืออาชีพ ระดับบริหาร
(3) สมรรถนะประจําตําแหนงงาน
การกําหนดกรอบของระดับสมรรถนะสําหรับบุคลากรของ มธ. ใหเปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2.3 องคประกอบอื่น ๆ รอยละ 10 เชน ขอมูลการลา การมาสาย พฤติกรรมการมาทํางาน
การรักษาวินัยและการปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะใน
การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ โดยใหนําผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบความดี
ความชอบ ตั้งแตวนั ที่ 1 เมษายน 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2554 สําหรับแบบประเมินใหนําแบบประเมินของ สกอ. เปนแบบกลาง หากหนวยงานใดเห็นควรกําหนด
เพิ่มเติม ก็ใหกระทําไดโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน โดยใหนําผลการประเมินฯ
มาเทียบคาคะแนนตามตารางคาคะแนนการประเมินฯ ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันลาและระยะเวลาการมาปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี้
3.1 การกําหนดจํานวนครั้งของการลา วันลา และการมาสายในแตละรอบที่จะนํามาใชใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหอยูใ นดุลยพินิจของแตละหนวยงานกําหนดไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยทํา
เปนหนังสือและแจงใหทราบลวงหนากอนถือปฏิบัติดว ย

- 14 3.2 ในกรณีที่ลาปวย/กิจ เกิน 23 วันทําการ ไมสามารถเลื่อนเงินเดือนได (ตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553)
3.3 ผูที่ไดรับอนุญาติใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือ
ตางประเทศ ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปที่แลวมาไมนอยกวา 4 เดือน หากมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปที่แลวมา ไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน หากผูบังคับบัญชา
พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้น
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจึง
จะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
4. ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนขาราชการ ทั้งนี้โดยใหถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนัยหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23
มิถุนายน 2540 หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2540 และบันทึก
งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ ที่ ทม 0701/6126 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 โดยเครงครัดในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนทุกครั้ง
5. วงเงินงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัยสําหรับการเลื่อนเงินเดือน ใหอยูภ ายในวงเงิน
รอยละ 3 ของเงินเดือนทีจ่ ายใหขาราชการในแตละครั้ง ดังนี้
5.1 ครั้งที่ 1 คํานวณวงเงิน 3% ของเงินเดือนขาราชการที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม
สําหรับเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
5.2 ครั้งที่ 2 คํานวณวงเงิน 3% ของเงินเดือนขาราชการที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน
สําหรับเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ทั้งนี้ ไมใหนําวงเงินที่เหลือของครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) มาใชในครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)
6. การแบงวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
6.1 ใหแบงวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเปน 3 กลุม
1) กลุมตําแหนงวิชาการ
2) กลุมตําแหนงบริหาร โดยใหรวมถึงผูบริหารระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
และเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน ในหนวยงานที่จดั ตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยดวย
3) กลุมตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมกับกลุมตําแหนงทั่วไป
6.2 ใหเลือ่ นเงินเดือนขาราชการภายในวงเงินของแตละกลุมกอน หากวงเงินงบประมาณของ
กลุมใดมีเหลือ สามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหกลุม อื่นได
7. การจัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับหนวยงานตาง ๆ มหาวิทยาลัย
จัดสรรวงเงินใหหนวยงานรอยละ 2.82 ของเงินเดือนทีจ่ ายใหขาราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 เพื่อใชในการ

- 15 เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 สําหรับวงเงินทีเ่ หลือใหมหาวิทยาลัยเปนผูบริหารวงเงิน
8. ใหจายเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลถึงเงินเดือนสูงสุดของ
สายงานหรือระดับตําแหนงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยคิดเปนรอยละของฐาน
ในการคํานวณที่กําหนดไวตามชวงเงินเดือนในแตละประเภทและระดับตําแหนง สวนเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตามขอ 1.3 ของหลักเกณฑฯ นี้
9. ใหนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาจัดกลุมตามผลคะแนน
โดยแบงกลุมคะแนนตามผลการประเมินเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
หากผลการประเมิน
ดีเดน
90 – 100
คะแนนมีเศษ
ดีมาก
80 – 89.99
0.5 ขึ้นไป ใหปดขึ้น
ดี
70 – 79.99
ต่ํากวา 0.5 ใหปดลง
พอใช
60 – 69.99
ตองปรับปรุง
ต่ํากวา 60
10. สําหรับการกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน
ในแตละระดับตามขอ 9 ใหหนวยงานสามารถกําหนดไดเองตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และประกาศแจงใหทราบทั่วกัน ทั้งนีก้ ารเลื่อนเงินเดือนในแตละคน ใหเลื่อน
ไดในอัตราไมเกินรอยละหาของฐานในการคํานวณ
11. การบริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ตองบริหารภายใตวงเงินทีไ่ ดรับ
จัดสรรเทานั้น และหามหารเฉลี่ย เพื่อใหทกุ คนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากัน
12. การเลื่อนเงินเดือนใหใชฐานในการคํานวณชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
แตละประเภทและระดับตําแหนง (Mid point) ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
13. การประกาศและแจงผลการเลื่อนเงินเดือน
13.1 กอนประกาศอัตราการเลื่อนเงินเดือนในแตละระดับผลการประเมิน ควรทําหลังจาก
ทราบผลการประเมินทั้งหมดแลว เพื่อจะไดไมเกินวงเงินเลื่อนเงินเดือนที่หนวยงานมี
13.2 ใหหนวยงานปดประกาศผลการประเมินของขาราชการในสังกัดเฉพาะผลการ
ประเมินระดับดีเดนและดีมากเทานั้น
13.3 ใหหนวยงานแจงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการทราบเปนขอมูลเฉพาะ
แตละบุคคล
13.4 การเลื่อนเงินเดือน หรือกรณีไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการผูใด ถือเปน
ความรับผิดชอบของรองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง ในฐานะผูบังคับบัญชาตนสังกัดที่
จะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และนําผลการประเมินนัน้ มาใชในการเลื่อนเงินเดือน

- 16 ดังกลาวอยางจริงจัง สวนวิธกี ารนั้น ขึ้นอยูก ับแนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑภายในของหนวยงานนั้น ซึ่งได
ประกาศใช สําหรับกรณีทหี่ นวยงานเห็นสมควรงดการเลือ่ นเงินเดือนใหกับขาราชการผูใด ถือเปนเรื่องสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดตองแจงเหตุผลใหผูนนั้ ทราบดวย โดยดําเนินการกอนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เพื่อเปดโอกาส
ใหผูถูกประเมินไดเขาพบเพือ่ ฟงคําชี้แจงจากผูบังคับบัญชา จากนั้นใหรายงานผลการพิจารณานัน้ พรอมดวย
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแกอธิการบดีตอไป
14. กําหนดสงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง สงผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ภายในวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะแพทยศาสตรกลาววา เรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะในครั้งนีจ้ ะเปนการนํามาใชจริง
อยางเต็มที่ในเปอรเซ็นตที่เพิม่ มาแลว ไดมกี ารเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มาแลว และไดมีการแสดงความคิดเห็นวา
ตองการใหมหาวิทยาลัยหารือในเรื่องสมรรถนะ เพราะเปนลักษณะของระดับซึ่งมีความก้ํากึ่งกัน ซึ่งไดเสนอวา
จะไปชีแ้ จงที่คณะและทางคณะไดชี้แจงไปในระดับหนึง่ แลว แตความเขาใจในแตละระดับของสมรรถนะยัง
ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจง
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีการ
ประสานงานกับหนวยงานแลววา จะมีการจัดประชุมในเรื่องสมรรถนะ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กลาววา สําหรับการประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยกําหนดจัดประชุมในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หองสัมมนา 3 สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา ในสวนนี้ทางฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีหนังสือเชิญคณบดีและรองคณบดีคณะตาง ๆ ที่
รับผิดชอบดานบริหารบุคคล เลขานุการประจําคณะ ผูอํานวยการกอง และเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบงานบริหาร
บุคคลของหนวยงานเขารวมการประชุมชี้แจง
ประธานกลาววา ขอใหรีบชี้แจง มิฉะนั้นอาจจะเกิดปญหา เพราะหากผลการพิจารณาไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คงไมมีปญหา แตหากผลการพิจารณาเปลี่ยนเพราะสมรรถนะ บุคลากรก็จะรูสึกวา
ไมมีการชี้แจงขอมูลไดทันเวลา
2. ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากลาววา ในหนา 5 ขอ 13.3 เกี่ยวกับเรือ่ งของการ
เปดเผยขอมูล การชี้แจงผลการตัดสินเปนรายบุคคล ใหหนวยงานแจงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
ขาราชการทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล ในสวนนีจ้ ากเอกสารประกอบการประชุมหนา 3 ขอ 4 ใหนํา
ระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ หากใชระบบเปด หลักเกณฑในการพิจารณาเงินเดือน
ขาราชการ ขอ 4.4 หัวหนาหนวยงานตองติดประกาศรายชื่อผูมีระดับดีและดีเดน พรอมทั้งแจงผลประเมิน
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ในขอ 10. การเลื่อนเงินเดือนในแตละคน ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกินรอยละหาของฐานในการคํานวณโดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทุกครั้งใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตอบวา เมื่อมีการแจงวาตองติดประกาศ หมายถึง
ผลประเมินดี ดีเดน ดีมาก ทีต่ องมีการติดประกาศ สวนทีแ่ จงเปนการเฉพาะรายบุคคลและใหมีเวลาที่จะขอรับ
ทราบเหตุผล กรณีนี้เปนเรื่องผลการเลื่อนเงินเดือนวา ไดเลื่อนเงินเดือนกี่เปอรเซ็นต ซึ่งเปนคนละสวนกันกับผล
การประเมิน
3. ประธานกลาววา เมื่อมีการติดประกาศไมไดติดประกาศทุกคน มีคนจํานวนหนึ่งทีไ่ ดต่ํากวา
ที่ติดประกาศ ซึ่งจะไมทราบวาตัวเองเปนอยางไร สมมติมีการติดประกาศวันที่ 1 ผูทมี่ ีชื่อในประกาศวันที่ 1 ก็จะ
ทราบวาตัวเองไดหรือไม สวนผูที่ไมถูกติดประกาศอาจจะทราบในวันที่ 30 หรือ 30 วันหลังจากนัน้ ขอสอบถาม
คือ มีกําหนดเวลาหรือไมสําหรับการติดประกาศของคนจํานวนหนึ่งและคนที่เหลือ ควรจะเปนวันเดียวกันหรือ
เหลื่อมกันเล็กนอย ควรจะทําอยางไร แตไมควรหางกันมาก
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตอบวา โดยหลักที่ผานมาคือ กอนที่หนวยงานจะ
สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสงมาทีก่ องการเจาหนาที่ หนวยงานควรที่จะดําเนินการเรื่องเหลานั้นให
เรียบรอย หมายความวาตองมีชวงระยะเวลาที่สามารถใหคําอธิบายได ในกรณีของผูทไี่ มไดอยูใ นประกาศ
เนื่องจากผลการประเมินต่ํากวา ตองการทราบขอมูลหากติดประกาศไปแลวเหมือนกับเปนการเผยแพรใหทราบ
โดยทั่วไป ซึ่งควรจะทราบเมื่อจดหมายหรือหนังสือเฉพาะบุคคลสงไปถึง และหนวยงานควรจะดําเนินการใหมี
ชวงระยะเวลา 10 วันทําการที่สามารถขอทราบคําชี้แจงหรือคําอธิบายวา เหตุใดผลประเมินและผลการเลื่อน
เงินเดือนเปนเชนนั้น
4. ประธานสอบถามวา หากจะใหติดประกาศและแจงรายบุคคลภายในวันเดียวกัน คณะจะมี
ปญหาหรือไม หมายความวาเจาหนาทีต่ องติดประกาศและแจงเปนรายบุคคลในวันเดียวกัน กรณีนี้ไมนาจะมี
ปญหาและนาจะทําได หากยังไมไดเปนรายบุคคลก็ยังไมตองติดประกาศ หรือจะใหเวนควรเปนชวงเวลา
ประมาณ 7 วัน แตเห็นวาเปนงานเดียวกัน หากแจงเปนรายบุคคลจะวุนวายเล็กนอย หากติดประกาศแลวผูที่อยู
ในรายชื่อจะไดรับเอกสารอีกชิ้นหนึ่งเหมือนคนอื่นใชหรือไม กรณีติดประกาศและแจงใหทราบเปนรายบุคคล
ในวันเดียวกันมีปญหาใดหรือไม
5. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรสอบถามวา ตองทําขั้นตอนใหเสร็จเรียบรอยทั้งหมด จึงจะติด
ประกาศ หากมีประเด็นที่ประเมินแลวมีปญ
 หาตองเชิญอาจารยมาหารือใหเรียบรอยและสรุปทั้งหมดกอนแลว จึง
ติดประกาศในวันเดียวกันหรือไม
ประธานกลาววา สมมติทงั้ คณะมีอยู 100 คน ผูที่ติดประกาศมี 30 คน ผูที่ไมติดประกาศมี 70
คน ที่ผานมา 30 คนทราบเรื่องเพราะมีรายชือ่ ติดประกาศ แต 70 คน ไมทราบเรื่องจนกวาจะไดรับแจง หาก
ระยะเวลาระหวาง 30 คน และ 70 คน หางกันมากไป การโตแยงก็จะลําบาก 70 คนก็จะโตแยงวา 30 คนไม
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ไมนามีปญหาเพราะมีขอมูลทั้งหมดแลว เพียงแตพิมพหนังสือเพิ่มอีก 70 ฉบับ และสงใหเปนรายบุคคล
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา หากติดประกาศทั้งหมดพรอมกันวา ดี
ดีเดน ดีมาก หากมีคนหนึง่ ไดพอใช ก็ไมตอ งการใหตดิ ประกาศ เพราะจะเปนการเปรียบเทียบ
ประธานกลาววา กรณีนตี้ ดิ ประกาศไมได เชน ติดประกาศวา ได 1% หรือ 0.5% เจาตัวก็จะ
ไมยอม
7. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา กรณีที่ลําบากใจที่จะใหไดขอยุติในสวนนี้
เพราะที่ผานมาแตละหนวยงานมีกติกาตกลงกันภายในอยูบ างซึ่งแตกตางกัน แตเนื่องจากตั้งแตเปนระบบแทง
และมีการประเมินแบบใหม มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยตองแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลขึ้นมาชุด
หนึ่ง ซึ่งจะพิจารณาในเรื่องระเบียบ วิธีการ ผล เพราะฉะนั้นหากที่ประชุม ก.บ.ม. ซึ่งถือวารับมอบอํานาจจาก
สภามหาวิทยาลัย ตกลงวาจะกําหนดระยะเวลาชัดเจนเปนกี่วนั นั้นตองทําใหได เพราะมิฉะนัน้ จะกลายเปนหนึ่ง
ในเงื่อนไขของการกลั่นกรองวา ทําครบถวนหรือไม จากที่ไดนําเสนอตามเอกสารเปนการนําเสนอเพื่อใหครบ
องคประกอบ แตยังไมไดเสนอลงไปถึงการกําหนดเวลาและจํานวนวัน เพราะตองการเปดใหแตละหนวยงานซึ่ง
มีหลักปฏิบัติภายใน ในเรื่องระบบเปดและการแจงผลเปนรายบุคคลเดิมอยูแลวสามารถปรับไดบาง แตหากจะ
ตกลงและใหทุกหนวยงานทําเหมือนกัน กรณีนจี้ ะกลายเปนเงื่อนไขหนึ่งในตัววิธกี ารที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตองใชประกอบการกลั่นกรองผลที่แตละหนวยงานทํามาดวย ซึ่งกรณีนี้เปน
เหตุผลที่ยังไมชัดเจน แตหากจะใหชดั เจนตองปฏิบัติตามที่กําหนดไว เพราะกรรมการกลั่นกรองมีหนาที่นํามติท่ี
ประชุม ก.บ.ม. ไปถือเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบและกลั่นกรอง
ประธานกลาววา จากการพิจารณาแลวเห็นวาทําได เพราะสอบถามวา สามารถทําวันเดียวกัน
ไดหรือไม ก็ไมมีคณบดีทานใดมีขอโตแยง เพราะทราบอยูแลววา 100 คน ไดจํานวนเปอรเซ็นตเทาใด เพียงแต
ตองทําเอกสารสองฉบับ ฉบับหนึ่งคือ ฉบับที่ตองนําไปปดประกาศ อีกฉบับหนึ่งคือ ฉบับที่แจงเปนรายบุคคล
ขอใหสองฉบับนี้ทําในวันเดียวกัน ซึ่งเห็นวาไมมีปญหา เพราะหากแจงเจาหนาทีก่ ็จะสามารถทําได
ประเด็นที่สองในขอ 10 หนา 5 ระบุวาใหผา นความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน กรณีนี้
หมายความวา ทั้ง 100 คน ตองเสนอไปที่คณะกรรมการประจําคณะ ทีผ่ านมาเปนเชนนั้นหรือไม หรือไมผาน
คณะกรรมการประจําคณะ
8. คณบดีคณะสหเวชศาสตรสอบถามวา คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการประเมินที่
คณบดีแตงตั้งใชหรือไม เพราะจะมีการตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นมา และคณะกรรมการประจําหนวยงานหาก
เปนคณะกรรมการประจําคณะที่ผานมาสวนใหญไมไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดนี้
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยกลาววา แตในหลักเกณฑระบุวา ตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน หมายถึงการกําหนดรอยละตองไดรับความเห็นชอบ ผลประเมิน
ไมตองนําเสนอ แตการที่จะตกลงในเบื้องตนวา ในหนวยงานจะกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือน

- 19 ตามผลประเมินอยางไร กรณีนี้เปนผลสืบเนื่องจากขอ 3 ที่ยกเลิกมติเดิมกอนหนานี้ เพื่อใหหนวยงานมีความ
คลองตัวขึ้น ในการที่จะเลื่อนรอยละตามผลประเมินไดตรงมากขึ้น ขอตกลงหรือการกําหนดวา ผลประเมิน
เทาใด จะเปนรอยละของการเลื่อนเงินเดือนเทาใด ก็จะคลายกับกติกา หากจะใหถูกตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ตอง
ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ประธานกลาววา เกณฑตอ งผาน แตหากจะใหแตละบุคคลเทาใดไมตองผานคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน
9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรกลาววา เกณฑเลื่อนไดไมเกินรอยละ 5 โดยแตละคณะตองไป
กําหนดเกณฑวา อาจจะไมเกินรอยละ 4 โดยผานคณะกรรมการประจําคณะ
ประธานกลาววา เกณฑกลางกําหนดวา 60%-70% พอใช 70%-80% ดี 60%-70% ที่เรียกวา
พอใช ใหคณะกําหนดเอง คณะอาจจะให 2% จากคะแนน 60%-70% หรือให 1.5% ก็ได เพราะเดิมมหาวิทยาลัย
กําหนดไววา 60%-70% ตองให 2% ใหเปนอยางอื่นไมได แตขณะนี้มหาวิทยาลัยเปดชองใหไปตกลงกันในแต
ละคณะ แตการตกลงในลักษณะนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ หมายถึงตัวเลขและ
เปอรเซ็นตของการปรับเงินเดือน แตตวั เลขคะแนนมหาวิทยาลัยจะกําหนดไวอยูแลว เชน 60%-70% พอใช 70%80% ดี เดิมกําหนดทั้งคะแนน กําหนดวาพอใชหรือดี กําหนดทั้งเปอรเซ็นตที่ให แตขณะนีไ้ ดใหคณะไปกําหนด
เรื่องเปอรเซ็นตเอง
10. รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา ปญหาของคณะสวนใหญจะเปนเรื่อง
ระยะเวลาในการพิจารณา เพราะไมแนใจวาหลักเกณฑทพี่ ิจารณาไปนัน้ ถูกตองหรือไม และตัวเลขที่ไดออกมา
บางครั้งก็เหมือนกับไมพรอมที่จะชี้แจงใหกับผูที่ไดรับการประเมิน กรณีนี้จึงทําใหเกิดความลักลั่นในเรื่องที่จะ
ประกาศผล เพราะฉะนัน้ เห็นวาควรจะมีการกําหนดระยะเวลาใหแนนอน ในการพิจารณาแตละรอบจะตอง
กําหนดชวงปฏิทินอยางไร ผลออกมาตองชัดเจนและพรอมที่จะใหขอมูลกับผูที่ไมเห็นดวยหรือทักทวง ซึ่งที่
ผานมาโดยประสบการณของตนเองสวนนีจ้ ะมีปญหาเฉพาะบางคนเทานั้น หากมีการเลื่อนเงินเดือนนอยก็จะ
สอบถามวา ใหเทานี้เพราะสาเหตุใด เห็นวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจตัดสินใจตองกําหนดวา เมื่อตัดสินใจ
เชนนี้บุคคลใดตองมีหนาทีใ่ หคําชี้แจง ทีผ่ านมามีการเกี่ยงกันวา หัวหนางานเปนผูต ัดสินใจ ตองใหหวั หนางาน
เปนผูชี้แจง คณบดีไมสามารถชี้แจงไดเพราะพิจารณาตามขอมูลที่ไดมาจากหัวหนางาน เพราะฉะนั้นแตละ
หนวยงานตองพรอมที่จะชี้แจง และกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่ชี้แจงวา กรณีที่ไดคะแนนเทานีแ้ ละไดผลการเลื่อน
เงินเดือนเทานีเ้ พราะสาเหตุใด และพรอมทีจ่ ะชี้แจงในกรณีที่ไมเห็นพองดวย ตองมีกระบวนการอยางไรในการ
จัดการ เชน ใหไปรองทุกข หรือมีกระบวนการในการทบทวนเรื่องใดใหมในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ตอง
มีความชัดเจน เห็นวาปญหาจะไมเกิดขึ้น หากมีหลักเกณฑชัดเจน และกลาวถึงบุคคลที่รับผิดชอบที่พรอมจะทํา
หนาที่ในสวนนี้ สวนเรื่องระยะเวลาเห็นดวย ตองกําหนดวา หากพิจารณาเสร็จสิ้นแลว ตองพรอมประกาศ
สําหรับบุคคลที่ได ดีเดน ดี และมีหนังสือแจงเปนรายบุคคลวาไดกี่เปอรเซ็นต ตองแจงใหทราบเพราะระยะเวลา

- 20 จะเปนสวนทีส่ ําคัญ หากทราบลาชาปญหาก็จะเกิดขึน้ ตามมา เพราะตองมีการไปรองทุกขและระยะเวลาในการ
พิจารณาก็จะลาชามากขึ้น
11. ประธานสอบถามวา ในการประเมินรอบที่ผานมามีผูรองทุกขจํานวนกี่คน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร กลาววา การประเมินรอบที่ผานมามีผูรองทุกข
ประมาณ 5 คน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธกี ารเลื่อนเงินเดือนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ดวยคณะเศรษฐศาสตรไดเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยขอใหมผี ลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป ฝายวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรดังกลาวแลวขอเสนอขอมูลและ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ก. ขอมูล
1. คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ตั้งแตปก ารศึกษา 2540 และไดปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2549 จนกระทั่งปจจุบัน
จึงไดขอปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบนั
โดยเนนการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห การพยากรณ การวางแผน ที่จําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจ และสามารถประยุกต ผสมผสานความรูในเชิงการจัดการธุรกิจ และเศรษฐศาสตร เพือ่ เปน
ประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ
2. หลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรียบรอยแลว
3. สาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้
3.1 เพิ่มปรัชญาและปรับวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.2 ปรับคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาศึกษาจากตองมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
เปนตองมีประสบการณในการทํางาน ไมนอยกวา 1 ป
3.3 เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยเพิ่มชองทางการสอบขอเขียน ใหผูสมัคร
สามารถใชผลการสอบ SMART II หรือ สอบขอเขียนเพื่อวัดความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห
(ขอสอบแนว GMAT) และเพิ่มรายละเอียดการสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ คือ ใชผลสอบ TOEFL, IELTS ยื่น
สมัครสอบแทนผลสอบ TU-GET ได แตในการสําเร็จการศึกษาตองใชผลสอบ TU-GET หรือไดคาระดับ P วิชา

- 21 ภาษาอังกฤษเทานั้น
3.4 ปรับระบบการศึกษา การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของ สกอ.
3.5 ปรับเปลี่ยนโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร โดยปรับลดจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรลงจํานวน 9 หนวยกิต จาก 45 หนวยกิต เปน 36 หนวยกิต โดยยังคงจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับ
เปน 18 หนวยกิตเทาเดิม แตลดจํานวนหนวยกิตวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 จาก 15 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต
สวนแผน ข เปลี่ยนจาก 21 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต และยังคงจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระไวเทาเดิม
4. ปรับปรุงรายวิชา โดยสรุปหลักสูตรดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา
ยกเลิกวิชา และแยกรายวิชา ทั้งในวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาคนควาอิสระ และวิทยานิพนธ
จํานวนทั้งสิ้น 25 วิชา
ข. ความเห็น 1. หลักสูตรดังกลาวมีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งมีการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ในการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว คณะเศรษฐศาสตรไดปรับลดจํานวนหนวยกิตตลอด
หลักสูตรลงถึง 9 หนวยกิต จาก 45 หนวยกิต เปน 36 หนวยกิต ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพของบัณฑิต
หลักสูตรดังกลาวได ฝายวิชาการจึงขอใหคณะเศรษฐศาสตร ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการปรับลดจํานวน
หนวยกิตรวมลงคอนขางมาก เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร ชี้แจงวา การ
ลดจํานวนหนวยกิตรวมใหนอยลง เพื่อลดภาระและตนทุนที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกนกั ศึกษา และเปดโอกาส
ใหกวางขึ้นสําหรับบุคคลที่สนใจจะเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ คณะไดปรับคําอธิบายรายวิชา โดยรวมวิชาที่มี
เนื้อหาซ้ําซอนกันและครอบคลุมกับวิชาทีไ่ ดยกเลิกไป นอกจากนั้น เพื่อคงคุณภาพของมหาบัณฑิตในดานการ
วิจัย คณะไดบรรจุวิชา ศธ.798 การคนควาอิสระ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึง วิชา ศธ.618 ระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูก
ยกเลิก และมีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยนักศึกษาสามารถเสนอหัวขอการคนควาอิสระไดตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 2 รวมทั้งมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา
เชนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการทําวิจัย หรือการจัดสัมมนาวิชาการ จากรายละเอียดดังกลาวขางตนแสดง
ใหเห็นวา การลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร มิไดสงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการลดลงแตอยางใด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
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ประธานกลาววา การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตรเปนตัวอยางที่ดีในมุมมอง
ของมหาวิทยาลัย เพราะเปดกวางใหนกั ศึกษามีทางเลือกมากขึ้นในการสอบภาษาอังกฤษหลายชองทาง ประเด็น
ที่สอง มีการลดจํานวนหนวยกิตลง ซึ่งไดมีการหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการวา การปรับปรุงหลักสูตร มี
หลายคณะปรับปรุงแลวเพิ่มหนวยกิตมากขึ้น โดยขอเท็จจริงแลวหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น มธ. มีการเรียน
มากกวามหาวิทยาลัยอื่น คณะเศรษฐศาสตรเปนตัวอยางที่ดีในการลดจํานวนหนวยกิตลงจาก 45 หนวยกิต เหลือ
36 หนวยกิต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร และเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง พิจารณางบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแถลงวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได เพิ่มเติมระหวางป ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม และครั้งที่ 2 ในเดือน
พฤษภาคม 2554
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดทั้ง 3 ประเภท คือ งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน และงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ มีการจัดทํางบ
เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย ไดกลั่นกรองความเหมาะสม
ใน 4 ประเด็น คือ ประมาณการรายได การใชเงินสะสมมาตั้งเปนงบประมาณรายจาย งบประมาณการรายจาย
และการตั้งรายการภายใตงบประมาณรายจาย โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ดังนี้
ก. งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
1. ประมาณการรายได มาจาก
1. คาตอบแทนการตอสัญญา
6,550,000 บาท
1.1 อุปกรณสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่ ดาดฟาตึก 14 ชั้น
1,550,000 บาท
1) AIS
500,000 บาท
2) DTAC
550,000 บาท
3) TRUE
500,000 บาท
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5,000,000 บาท
2. คาตอบแทนจากปมกาซ NGV
450,000 บาท
3. คาสาธารณูปโภครานคา
20,000,000 บาท
รวม
27,000,000 บาท
2. งบประมาณรายจายจากรายไดพเิ ศษ จัดสรรตามรายการดังตอไปนี้
หนวยงาน/รายการ
จํานวนเงิน
เหตุผล
งบดําเนินการ
21,499,000
1. สํานักงานอธิการบดี
1) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแหง มธ.
200,000 - งานตามนโยบายมหาวิทยาลัย จัดสรรเปนปแรก
2) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบปรับปรุงเว็ปไซต
499,000 - งานตามนโยบายมหาวิทยาลัย และมอบหมาย
ตนแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ใหคณะสถาปตยฯเปนผูดําเนินการ
(Design - Content & Infrastructure )
3) โครงการพัฒนาฟารมเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจ
500,000 - งานตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดย
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ปรับปรุงพื้นดิน,เพื่อยกแปลงและขุด
คูน้ําในการทดลองดานการเกษตร
4) คาสาธารณูปโภครานคา
20,000,000 - เพื่อจายเปนคาสาธารณูปโภคสําหรับรานคา
ของมธ.เปนรายรับที่ตองนํามาตั้งเปนงบประมาณ
รายจายทั้งจํานวน
2. สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต
1) คาใชจายระบบบําบัดน้ําเสีย
300,000 - เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทีผ่ านการบําบัดน้ํา
เสียใหมีคาตามมาตรฐาน
งบลงทุน
5,501,000
1. สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยรังสิต
1) ติดตั้งมาตรวัดน้ําประปา มธ.ศูนยรังสิต
1.1 มีการติดตั้งใหม 17 จุด และทดแทนของเดิม 1 จุด
2) ปรับปรุงระบบและติดตัง้ อุปกรณไฟฟา
2.1 ติดตั้งสายเมนไฟฟาโคมไฟถนนพรอมอุปกรณ
2.2 ปรับปรุงอุปกรณไฟฟาแรงสูง
2.3 ปรับปรุงสายเมนไฟฟาตามปอม รปภ.

- เพื่อใชวัดปริมาณและควบคุมการใชน้ําของ
หนวยงานตาง ๆ
2,000,000 - เนื่องจากสายเมนไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
เสื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน หากไม
ดําเนินการแกไขอยางเรงดวนอาจเปนอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
243,500

- 24 หนวยงาน/รายการ
2.4. ปรับปรุงระบบ Power factor และชุดคาปาซิเตอร
ของตู MDB ควบคุมไฟฟาแรงต่ํา
2.5 ปรับปรุงตูควบคุมไฟสองสวางถนนเพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟา
3) ขุดลอกคูคลอง มธ.ศูนยรังสิต
2. กองแผนงาน
1) ปรับปรุงภูมิสถาปตยกรรมโดยรอบ มธ.ศูนยรังสิต

จํานวนเงิน

เหตุผล

500,000 - เพื่อปองกันน้ําทวม บริเวณ มธ.ศูนยรังสิต
2,757,500 - งานตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อให มธ.
ศูนยรังสิตเปนพื้นที่สีเขียว ดูรมรื่น รวมทั้งมี
ความปลอดภัยในการสัญจร
27,000,000

รวมงบประมาณรายจาย
ข. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
1. คณะนิตศิ าสตร
1. ประมาณการรายได มาจาก
1) ประมาณการรายไดสุทธิของโครงการบริการตางๆ ดังนี้
1.1 โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
498,500 บาท
1.2 โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3,702,800 บาท
1.3 โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 2,303,100 บาท
(ภาคภาษาอังกฤษ)
2) เงินบริจาคทีใ่ ชไดทั้งเงินตนและดอกผล
91,500 บาท
3) รายไดอื่นๆ
3.1 คาธรรมเนียมงานวิจยั
554,100 บาท
รวม
7,150,000 บาท
2. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 840,000 บาท
3. รายการที่ตงั้ งบประมาณ
1) เครื่องคอมพิวเตอร Notebook 17 เครื่อง
595,000 บาท
2) เครื่องคอมพิวเตอร 7 เครื่อง
245,000 บาท
รวม
840,000 บาท
2. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. ประมาณการรายไดมาจากประมาณการรายไดสุทธิ
1,817,500 บาท
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2. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 587,600 บาท
3. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) คาจางพนักงานเงินรายไดประเภทชั่วคราว
84,700 บาท
2) คาจางเหมาบริการซอมแซมทรัพยสิน
50,000 บาท
3) คาใชจายในการสอบบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
10,000 บาท
4) เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 เครื่อง
64,200 บาท
5) เครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพและอุปกรณ 6 ชุด
150,000 บาท
6) เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร (LCD) 2 เครื่อง
64,200 บาท
10,700 บาท
7) จอรับภาพขนาด 120 นิว้ 1 จอ
8) ชุดโตะทํางานพรอมเกาอี้พารทิชั่น 5 ชุด
58,000 บาท
9) มานบังแดด 2 ชุด
18,700 บาท
10) เครื่องพิมพระบบเข็มเจาะ 24 เข็มแครสั้น 1 เครื่อง
25,500 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการจัดทําวารสารสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
51,600 บาท
รวม
587,600 บาท
3. คณะทันตแพทยศาสตร
1. ประมาณการรายไดมาจากประมาณการรายไดสุทธิของคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
1,550,000 บาท
2. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 1,550,000 บาท
3. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
800,000 บาท
2) เงินคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข
750,000 บาท
รวม
1,550,000 บาท
4. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
1. ประมาณการรายได มาจาก
1) งบประมาณที่ตั้งไวเกินดุล ป 54
4,500,000 บาท
2) ประมาณการรายไดสุทธิของโครงการบริการตาง ๆ ดังนี้
2.1 รายไดจากโครงการประกันสุขภาพถวนหนา
- รายไดรายหัวของจํานวนผูขึ้นทะเบียน
2,000,000 บาท
- รายไดจากการรับสงตอจากหนวยงานอื่น
(1) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (IPD)
26,000,000 บาท
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14,000,000 บาท
- รายไดอนื่ (รายไดจากโครงการพิเศษ, จากคาใชจา ยสูง
3,000,000 บาท
ในสังกัดที่เรียกเก็บ, รายไดจากอุปกรณ)
2.2 รายไดโครงการคลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ
20,000,000 บาท
3) รายไดจากบริการรักษาพยาบาล
22,000,000 บาท
4) รายไดดอกเบี้ยรับ
3,000,000 บาท
5) รายไดอนื่ ๆ
5.1 รายไดเงินอุดหนุนคารักษาพยาบาลนักศึกษา มธ.
775,000 บาท
รวม
95,275,000 บาท
2. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 94,700,000 บาท
3. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) คาอาหารทําการนอกเวลา
20,000,000 บาท
2) คาวัสดุเวชภัณฑ (คายา)
30,000,000 บาท
3) คาวัสดุการแพทย
30,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนคาตอบแทนบุคลากรโครงการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 2,000,000 บาท
5) โปรแกรมสําเร็จรูปงานรังสีวิทยา Radiology Information System (RIS)
1 ชุด
2,000,000 บาท
6) ปรับปรุงลานดาดฟาอาคารบริการและทางเชื่อมตึกราชสุดา ระยะที่ 2
3,000,000 บาท
1,000,000 บาท
7) ปรับปรุงหองน้ํา อาคารผูปวยนอก ชั้นที่ 1
8) คาออกแบบและควบคุมงาน
6,700,000 บาท
รวม
94,700,000 บาท
5. คณะเศรษฐศาสตร
1. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 948,600 บาท โดยนําเงินสะสมมาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
2. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) โทรทัศน LED TV ขนาด 40 นิว้ 1 เครื่อง
55,000 บาท
2) ปรับปรุงผนังชั้นลางอาคารกลุมสังคมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ศูนย
รังสิต
893,600 บาท
รวม
948,600 บาท
6. สํานักทะเบียนและประมวลผล
1. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 850,000 บาท โดยนําเงินสะสม จํานวนเงิน 770,000 บาท และ
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2. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) ชุดอุปกรณระบบเครื่องลูกขายเสมือน (VDI) พรอมคาออกแบบและคา
ติดตั้ง 1 ชุด
500,000 บาท
2) โครงการการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
350,000 บาท
รวม
850,000 บาท
7. สถาบันประมวลขอมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา
1. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 2,732,100 บาท โดยนําเงินสะสมมาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
2. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) โครงการปรับปรุงหองอเนกประสงคและหองจัดอบรมสัมมนาของ
2,732,100 บาท
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาฯ
รวม
2,732,100 บาท
8. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
1. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 300,000 บาท โดยนําเงินสะสมมาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
2. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ
100,000 บาท
2) คาไฟฟา
200,000 บาท
รวม
300,000 บาท
ค. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ ปงบประมาณ 2554 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2 จํานวน 2 หนวยงาน
1. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
1. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 13,000,000 บาท โดยนําเงินสะสม จํานวนเงิน 12,556,100 บาท และ
งบประมาณทีต่ ั้งไวเกินดุล ป 54 จํานวนเงิน 443,900 บาท มาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
2. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) โครงการปรับปรุงและตกแตงภายในอาคารหอสมุดเดิม
13,000,000 บาท
เพื่อเปนวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
2. สํานักงานจัดการทรัพยสนิ ที่แจงม กันยายน2553 เปนเงิน 27,838,260.31 บาท
1. ประมาณการรายได มาจาก
1) งบประมาณที่ตั้งไวเกินดุล ป 54
13,020,000 บาท
2) รายไดบริหารพื้นที่ศูนยประชุมธรรมศาสตร
5,800,000 บาท
3) รายไดคา สาธารณูปโภค
1,680,000 บาท
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20,500,000 บาท
2. งบประมาณรายจาย เปนเงิน 20,500,000 บาท
3. รายการที่ตั้งงบประมาณ
1) คาไฟฟา
13,000,000 บาท
2) คาครุภณ
ั ฑศูนยประชุมธรรมศาสตร
2,500,000 บาท
3) งานปรับปรุงลานจอดรถศูนยประชุมธรรมศาสตร
5,000,000 บาท
รวม
20,500,000 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานสอบถามวา ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกีรยติมกี ารเพิ่มงบประมาณ
จํานวน 90 ลานบาท เปนการเพิ่มในเรื่องใด
รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังตอบวา สวนใหญจะเปนเรื่องของการซื้อยา เนื่องจาก
ประมาณการรายไดเพิ่มขึ้นก็จําเปนที่จะตองซื้อยาเพิ่มขึ้น
2. ประธานกลาววา เปนเรื่องที่อยูนอกเหนือจากที่คาดการณไว 90 ลานบาท
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต กลาววา เนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ
เกียรติมนี โยบายในการขยายคลินิกพิเศษนอกเวลาเพิ่มขึน้ และพบวาปจจุบันยอดคนไขเพิ่มขึ้น คาดวาจะมีรายได
เพิ่มขึ้น จึงมีการขยายอัตราในการจายงบประมาณเพิม่ ขึ้น มีคลินิกตรวจพิเศษเพิ่มขึ้น และมีการตั้งงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงานที่เพิ่มขึ้นไปเปนคาใชจายในเรื่องของเวชภัณฑและครุภณ
ั ฑบางอยาง ในการเปด
คลินิกนอกเวลา
ประธานกลาววา กรณีที่มกี ารเพิ่มมากจึงตองสอบถามวา การคาดการณตั้งแตตน ผิดพลาด
จึงคิดไมทันวาจะมีงบประมาณจํานวนมากเขามา แตอาจจะไมมาก หากเทียบงบประมาณของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติทั้งหมดที่มีอยู 2,000 ลานบาทโดยประมาณ
4. รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังกลาววา กรณีนี้มาจากประมาณการรายไดที่จะไดจาก
ผูปวยที่เพิ่มขึน้ เพราะฉะนัน้ จึงนําไปตั้งเปนรายจายเพือ่ ใชสําหรับซื้อยา คงเปนในลักษณะที่ผูปวยมีจํานวน
เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ งบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน และงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ ปงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม
ระหวางป ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

5.2 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจายคาเชาบานของ

- 29 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังแถลงวา โดยหลักการรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การจายเงินคาเชาบานของพนักงานมหาวิทยาลัย จะใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะขาราชการจะไดตามสิทธิ
ของขาราชการอยูแลว ในหลักการของรางระเบียบฯ ขอ 6 กําหนดวา พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั มอบหมาย
หรือมีคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการประจําจากวิทยาเขตแหงหนึ่งสูว ิทยาเขตอีกแหง
หนึ่ง ยกเวนระหวางทาพระจันทรและศูนยรังสิต และไดอาศัยอยูจริงในเคหสถานที่เชา ใหมีสิทธิเบิกเงินคาเชา
บานในเคหสถานที่เชานั้นได ตามหลักเกณฑและอัตราทีก่ ําหนดไวในบัญชีอัตราคาเชาบานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ หรือบัญชีอัตราเงินคาเชาบานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทาย
ระเบียบนีแ้ ลวแตกรณี เวนแต 6.1 มหาวิทยาลัยไดจัดที่พกั อาศัยไวใหแลว 6.2 มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองในที่ที่ถกู ยายไป 6.3 ไดรับมอบหมายหรือมีคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหกลับเขาปฏิบัติราชการประจําใน
วิทยาเขตแหงเดิม เวนแตเคยเปนผูมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานในวิทยาเขตเดิม และขอเพิม่ เติมขอ 6.4 ในกรณีที่
พนักงานมหาวิทยาลัยรองขอที่จะยาย ก็จะไมใหสิทธิในการเบิกคาเชาบาน ขอ 7. พนักงานมหาวิทยาลัยและคู
สมรสเปนผูมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานไดตามระเบียบนี้ ใหใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานไดในอัตราสูงสุดเพียงอัตรา
เดียว หากในกรณีที่ไดสิทธิตามกฎหมายอื่น เชน กรณีทคี่ นหนึ่งเปนขาราชการ และอีกคนหนึ่งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหใชสิทธิเบิกตามกฎหมายอืน่ กอน หรือตามสิทธิขาราชการกอน และหากไมไดตามอัตราที่
กําหนดใหมาเบิกในระเบียบฯ นี้เพื่อนํามาสมทบ สวนอัตราที่กําหนดใหจะกําหนดไวในขอ 10 คือ ตามบัญชี
แนบทาย เพื่อใหสะดวกหากมหาวิทยาลัยเห็นควรเปลี่ยนอัตราก็สามารถที่จะออกประกาศไดทนั ที ขอ 11 ใน
สวนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี จะใหเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แต
หากเปนกรณีของหนวยงาน ใหเบิกจายจากเงินรายไดของหนวยงาน เพราะฉะนัน้ ในบัญชีที่แนบทายจะมีทั้ง
สวนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยขึ้นอยูกับแต
ละหนวยงานที่จะใหสิทธิในการเบิกจาย ในสวนของประกาศเปนวิธปี ฏิบัติและแบบฟอรมที่จะตองใสขอมูล
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เดิมมีระเบียบวาดวยการจายคาเชาบานของขาราชการ เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานของกระทรวงการคลัง ในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยไมเคยมี ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่มีการ
รางระเบียบฯ ขึ้นมา กรณีนเี้ ปนการจายเงินคาเชาบานสําหรับผูที่ปฏิบัติงานที่ศูนยพทั ยา และศูนยลําปางเทานั้น
ผูที่อยูทาพระจันทรและศูนยรังสิตจะไมไดรบั สิทธินี้ตามสภาพ อัตราของการจายใกลเคียงกับขาราชการใช
หรือไม
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา มีอตั ราใกลเคียงกับขาราชการ แตจะแบงชวงหางกวา
ขาราชการเล็กนอย แตอัตราสูงสุดเทากัน

- 30 2. ประธานกลาววา กรณีนเี้ ปนเรื่องทางเทคนิค เพราะเดิมมีบางคนที่ยายไปทํางานที่ศนู ยพัทยา
และศูนยลําปาง ขอเบิกคาเชาบาน
3. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา มีขอสงสัยในความหมายของคําวา เชา
กรณีนี้รวมถึงการซื้อแลวผอนกับธนาคารดวยใชหรือไม
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา กรณีนี้รวมตามสิทธิเชนเดียวกับขาราชการ สามารถเชา
ซื้อไดดวย
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา จะไปชวยพนักงานมหาวิทยาลัยผอน
บานใชหรือไม
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา จะใหสิทธิเบิกไดในกรณีที่ถูกยายไปทํางานทีศ่ ูนยพัทยา
และศูนยลําปาง เชน บรรจุทศี่ ูนยรังสิตและถูกยายไปศูนยลําปาง และเห็นวาจะทํางานที่ศูนยลําปางตลอดอายุ
ราชการ และมีการเชาซื้อบาน ก็จะใชอัตรานี้ในการชวยเหลือเหมือนเปนคาผอนบานดวย
ประธานกลาววา พนักงานมหาวิทยาลัย มธ. ที่ไปทํางานศูนยลําปาง ตองมีบานอยู ซึ่งมี
ทางเลือกคือ (1) เชาบาน ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูแลว (2) การเชาซื้อ หากกรณีการเชาซื้อมหาวิทยาลัยจะจาย
ใหดว ย คําตอบของ มธ. คือ ใหดว ย เชน สมมติไดเดือนละ 1,000 บาท สามารถนําไปเชาบาน เชาซือ้ หรือผอน
บานก็ได ซึ่งมหาวิทยาลัยตองจายใหอยูแ ลว และมหาวิทยาลัยตองการชวยใหชวี ิตของพนักงานมหาวิทยาลัย มธ.
ดีขึ้น
5. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาววา ในสมัยที่ไดเห็นระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ก็ไมมีปญหาเพราะเปนเงินแผนดิน แตกรณีนี้เปนเงินของ มธ.
ประธานกลาววา อัตรานีเ้ ปนอัตราคาเชา ไมใชอัตราคาผอนบานเพราะเบิกไดเพียง 1,000 –
3,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไมสามารถผอนบานได กรณีนี้เปนเพียงเงินชวยคาเชาบาน
6. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลสอบถามวา กรณีเงินชวยคาผอนดอกเบี้ยธนาคาร
กับสหกรณก็ยงั ไดอยู และไดในสวนนี้เพิ่มอีกใชหรือไม
ประธานกลาววา กรณีคาเชาบานจะไดตอ เมื่อยายจากการบรรจุจากทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่ง หาก
บรรจุท่ศี ูนยลําปาง หรือศูนยพัทยา ก็จะไมไดคาเชาบาน เพราะฉะนัน้ ผูที่อยูในขายของการไดรับคาเชาบานมี
จํานวนนอยมาก ตั้งแตทําเรื่องนี้มามีเพียง 1-2 คนเทานัน้
7. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรกลาววา กรณีนี้เหมือนกับผูที่ทํางานที่ศูนยรังสิต คือ ตองการ
ทํางานที่ศูนยรงั สิตและซื้อบานหรือเชาบานอยู แตไมไดรับสิทธินี้ เพราะผูที่จะซื้อบานที่ศูนยพัทยาหรือศูนย
ลําปางคือ มีความประสงคทจี่ ะอยูใ นระยะยาว แตแนวคิดนี้คือ เปนการชวยในระยะสั้น จึงเปนการชวยในสวน
ของการเชาบาน เพราะการซื้อบานแสดงถึงความตองการตั้งรกรากอยูในสถานที่นั้น ซึ่งคลายกับบุคลากรที่อยูทา
พระจันทร และศูนยรังสิต
ประธานกลาววา กรณีนี้คอื ตองเริ่มตนจากการยายที่อยู ไมใชถูกบรรจุที่ศูนยพัทยาหรือ

- 31 ศูนยลําปาง ตองคิดเชนนี้ จะเปนการไปอยูชั่วคราวที่ศนู ยพัทยาหรือศูนยลําปาง ไมใชประเด็น หากอยู 3 เดือน
6 เดือนแลวเชาซื้อบานก็จะเปนเรื่องที่แปลกและไมมีบุคคลใดทํา แตหากอยู มธ. ศูนยรังสิต 20 ป และตองไปอยู
ที่ศูนยพัทยา และศูนยลําปาง อีก 20 ป ก็จะมีทางเลือกวาจะเชาบาน หรือเชาซื้อ หรือผอนกับธนาคารตามที่
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกลาว
8. คณบดีคณะนิติศาสตรกลาววา เรื่องนี้เริ่มตนจากการจายใหเฉพาะผูทถี่ ูกยายไปโดยไมมี
ความประสงค เพราะฉะนั้นปญหาที่เห็นวาจะมีมาก คงจะไมมี เพราะกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะยายไปศูนย
พัทยา เปนการถูกสั่งใหยายไป ขณะที่ตนเองดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายการคลังก็เห็นวามีปญหา และได
เสนอวาจะตองใหคาเชาบาน แตไมมีระเบียบรองรับ การที่ออกระเบียบมาเชนนี้เปนกรณีของการไมไดรับสมัคร
ใหปฏิบัติงานที่ศูนยพัทยา แตเปนการยายไปทํางานที่ศูนยพัทยา และสิง่ ที่ชัดเจนคือ อาจารยคณะนิติศาสตรที่
เปนขาราชการไปปฏิบัติงานก็ไดคาเชาบาน และเปนกรณีสมัครใจไปเองดวย เพราะฉะนั้นการที่ผูชวยอธิการบดี
ฝายการคลังกลาวถึง เฉพาะกรณีที่สั่งยายใหไป กรณีอื่นก็จะไมให ซึ่งชัดเจนวาตองเปนเชนนัน้
ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังกลาววา เปนเชนนัน้ สวนใหญผูที่จะขอยายในกรณีทมี่ ีบานอยู
ในละแวกนั้นก็จะไมให เปนไปตามขอยกเวนขอ 6.1- 6.4
ประธานกลาววา เปนเรื่องที่รับไดและเปนระเบียบเดียวกับกระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการจายเงิน
คาเชาบานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

5.3 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงตั้งกรรมการ
และคุณสมบัติของกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
4/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลใน มธ. โดยใหมีการแตงตั้งกรรมการประจําคณะในสวนที่เปนบุคคลภายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลัย ในจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยตําแหนง นั้น เพื่อใหเปนตามมติสภามหาวิทยาลัย
ดังกลาว มหาวิทยาลัยขอเสนอแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการแตงตั้งกรรมการ
และคุณสมบัตขิ องกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ พ.ศ. 2532 ในขอ 4 ดังนี้
ขอความเดิม
ขอ 4 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือแผนอิสระจากคณาจารย
ประจํา ศาสตราจารยพิเศษ อาจารยพิเศษ และผูบรรยายพิเศษในคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิอนื่ เปนจํานวนดังตอไปนี้
4.1 ในกรณีทคี่ ณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ มีภาควิชาถึงสี่ภาควิชา ใหแตงตั้งไมเกิน

- 32 กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง
4.2 ในกรณีทคี่ ณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ มีภาควิชาไมถึงสี่ภาควิชา ใหแตงตั้งไม
นอยกวา 7 คน แตไมเกิน 15 คน
ขอความใหม
ขอ 4 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือแผนอิสระจากคณาจารย
ประจํา ศาสตราจารยพิเศษ อาจารยพิเศษ และผูบรรยายพิเศษในคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิอนื่ เปนจํานวนดังตอไปนี้
4.1 ในกรณีทคี่ ณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ มีภาควิชาถึงสี่ภาควิชา ใหแตงตั้งไมเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง
4.2 ในกรณีทคี่ ณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ มีภาควิชาไมถึงสี่ภาควิชา ใหแตงตั้งไม
เกิน 15 คน ทั้งนี้ใหแตงตั้งจากคณาจารยประจําที่มิไดสังกัดคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระนั้น และศาสตราจารย
พิเศษ อาจารยพิเศษ และผูบรรยายพิเศษในคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ หรือผูทรงคุณวุฒิอื่น เปนจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. ที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งมีขอสังเกตวา กรรมการประจําคณะมักจะเปนกลุมของผูบริหาร และเปนที่มาของขอเสนอที่ตองการใหมี
การแตงตั้งบุคคลที่ไมไดมีผลประโยชน หรือความเปนพวกพองในกลุม ของผูบริหารคณะ ในสวนนี้ฝายบริหาร
รวมกับทางคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. ไดพิจารณาวาจะมีแนวทางอยางไรใน
การแกไขประเด็นนี้ มีการตรวจพบวาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปกันไวตั้งแตตนในเรื่องของ
การแตงตั้งในกรณีกรรมการประจําคณะทีม่ ีภาควิชาตั้งแต 4 ภาควิชาขึน้ ไป และเปนภาควิชาที่เปนทางการ
เพราะฉะนั้นในสวนนีแ้ กไขไมได หากจะมีการแกไขมหาวิทยาลัยตองไปแกไขพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปแลววา ในกรณีนถี้ ูกกําหนดโดย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา จะตั้งบุคคลที่เปนบุคคลภายนอกไมเกินกึ่งหนึ่งหรือเกินกึ่งหนึ่งทํา
ไมได สําหรับการจัดตั้งกรรมการประจําคณะและหนวยงานที่ไมมีภาควิชาเปนทางการ หรือมีภาควิชาไมถึง 4
ภาควิชา สวนนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปดชองไววา ใหเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยไปออก
ระเบียบเอง อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนดไววา ใหแตงตั้งจาก
อาจารยประจํา อาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมกัน ไมไดกลาวเฉพาะบุคคลภายนอก ในกรณีนี้ฝาย
บริหารพิจารณาแลว และไดหารือกับอธิการบดีวาจะพยายามทําในสวนนีใ้ หมีความเปนไปไดมากที่สุด จากเดิม
ที่ระเบียบฯระบุใหแตงตั้งกรรมการประจําคณะไดตั้งแต 7 คนถึง 15 คน ซึ่งหมายถึงคณะเสนอโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ จะเปนอาจารยภายในหรืออาจารยพิเศษก็ได หรือเปนผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกก็ไดจํานวน 7-15 คน และ
เดิมไมไดระบุวา ตองมีคุณสมบัติเปนอยางไร ดังนั้นทางฝายบริหารจึงไดตั้งเปนแนวความคิดเสนอในที่ประชุม
วา ในกรณีที่คณะไมมีภาควิชาเปนทางการ หรือมีภาควิชาแตไมถึง 4 ภาควิชา จะขอใหแตงตั้งกรรมการประจํา

- 33 คณะไมเกิน 15 คน ทั้งนี้จะตองไมใชอาจารยประจําของคณะ หรือกรณีบุคคลภายนอกใหมจี ํานวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่แตงตั้ง หมายความวาไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่แตงตัง้ ขอใหเปน
บุคคลภายนอกคณะ อาจจะเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยก็ได หรือเปนอาจารยพิเศษ หรือเปน
บุคคลภายนอกผูทรงคุณวุฒกิ ็ได แตตองไมเปนอาจารยประจําคณะ และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูท ่แี ตงตั้ง
โดยจะไมกลาวถึงผูที่ไดโดยตําแหนง เพราะฉะนัน้ หากมีจํานวน 15 คน ตองแตงตั้งจากบุคคลภายนอกคณะไม
นอยกวา 8 คน นอกจากนั้นเปนอาจารยในคณะซึ่งเปนขอเสนอของมหาวิทยาลัย สวนจะไปแตงตัง้ อาจารย
ภายในจากคณะอื่น หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนอาจารยพิเศษที่มาสอนใหคณะก็ตามแลวแต
ละคณะจะพิจารณา กรณีนี้เปนความพยายามในการแกปญ
 หาเรื่องทําอยางไรที่จะไมใหมีจํานวนอาจารยภายใน
คณะมาก เพราะฉะนัน้ หากแตงตั้ง 10 คน ตองแตงตั้งบุคคลภายนอกคณะอยางนอย 5 คน หากแตงตั้ง 11 คน
ตองแตงตั้งบุคคลภายนอกคณะ 6 คน เปนขอเสนอที่ทางมหาวิทยาลัยพยายามจะแกไข ในสวนนี้จะขอรับฟง
ความคิดเห็นจากที่ประชุมวา มีขอคิดเห็นอยางไร เดิมมีขอ เสนอวา หากแตงตั้งจากบุคคลภายนอกทัง้ หมดไมเกิน
15 คนไดหรือไม เห็นวาจะเปนปญหาภายในของคณะเอง เพราะปญหาที่เกี่ยวของกับองคประชุมอาจจะเปนเรื่อง
ใหญท่ตี ามมา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา เดิมคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. หรือ
Good Covernante ไดเสนอมาหลายเรื่อง เชน การเปลี่ยนประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจากคณบดี
เปนบุคคลภายนอก ซึ่งไมเห็นดวย มีหลายเรื่องที่เห็นดวย และหลายเรื่องที่ไมเห็นดวย เรื่องหนึ่งที่ทปี่ ระชุม
ก.บ.ม. เห็นดวยไปแลวคือ เรื่องการใหมีบุคคลภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยเปนกรรมการประจําคณะไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง โดยไดกลาวในหลักการนี้ไปแลว ขณะนี้รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไดเสนอขอบังคับ
เพื่อการพิจารณาแกไข โดยหลักการเสนอวา ใหมีบุคคลภายนอกคณะและผูทรงคุณวุฒิอื่นรวมกันแลวไมนอย
กวาครึ่งหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ไดหารือไว แตเนือ่ งจากไมไดเขียนเรื่องเวลาไว ขอใหไปเขียนวา ใหใช
บังคับเมื่อกรรมการประจําคณะชุดปจจุบนั ของแตละหนวยงานครบวาระ แลวจึงคอยเลือกคณะกรรมการประจํา
คณะชุดใหม หากกรรมการชุดปจจุบันไมเปนไปตามเกณฑนยี้ ังอยูตอไปจนครบวาระอีกประมาณสองป แตจะ
ขอหารือวาตองการใหเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมากกวาบุคคลภายนอกคณะ เพราะเกรงวาในสวน
บุคคลภายนอกจํานวนครึ่งหนึ่งจะนําบุคคลภายนอกคณะมาทั้งหมด เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
เชิญคนของคณะนิติศาสตร หรือคณะนิติศาสตรไปเชิญคนของคณะรัฐศาสตร โดยหลักการตองการใหเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและสามารถชวยเหลือมหาวิทยาลัยได เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิมได
เชิญศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา เปนตน คณะนิติศาสตรไดเชิญ อาจารย มานพ นาคทัต หรือ
ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีก็ไดมีการเชิญมาหลายคน หากเปน
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บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจริง ๆ อาจจะมาประชุมไดไมสม่ําเสมอ และมีปญหาเรื่ององคประชุม กรณีนี้ขอฝาก
ไปพิจารณา ไมตองการใหเมื่อระบุวาใหเปนบุคคลภายนอกคณะและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และเมื่อเชิญ
บุคคลภายนอกคณะมากก็จะมีปญหา
2. อาจารย ดร.ปาริยา ณ นคร กลาววา ขอ 4.1 ในกรณีทมี่ ีภาควิชา 4 ภาควิชา หากคณะใดมี
มากกวา 4 ภาควิชา ตองแกไขขอความดวยหรือไม
ประธานสอบถามวา หากเกิน 4 ภาควิชา ไมตองแกไขขอความใชหรือไม
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ตอบวา ไมตองแกไข เพราะกฎหมายบังคับวา ตอง
ตั้งไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการโดยตําแหนง กรณีนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดบังคับไว
3. คณบดีคณะแพทยศาสตรสอบถามวา ขณะนี้ไดแตงตัง้ กรรมการประจําคณะไปแลวและยัง
อยูในวาระ ตามขอบังคับที่เสนอมาจะมีผลใชบังคับในเดือนมิถุนายน 2554 กรณีนี้ตอ งมีการปรับเปลี่ยนเมื่อใด
ประธานกลาววา ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไปเพิ่มอีกขอหนึ่งวา ใหใช
บังคับเมื่อคณะกรรมการประจําคณะชุดปจจุบันพนจากตําแหนง หมายความวาผูที่อยูในตําแหนงใหอยูตอไปจน
ครบวาระและปรับเมื่อครบวาระ
4. ประธานสภาอาจารยกลาววา ตามที่อธิการบดีไดใหความเห็นเรื่องของกรรมการประจําคณะ
นอกมหาวิทยาลัยและนอกคณะ โดยขอเท็จจริงแลวเปนขอเสนอที่ใหคณบดีไปพิจารณาเอง หรือให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร ไปปรับแกเพื่อใหมีขอความที่มีลักษณะทํานองนั้น หากเปนกรณีที่สอง
เห็นวาสามารถเขียนไดโดยกําหนดวา ควรผสมผสานกันโดยใหมีสัดสวนอยางนอย 50% ระหวาง
บุคคลภายนอกและภายใน และเห็นดวยวาหากเปนไปไดนาจะสนับสนุนใหมีบุคคลภายนอกมากกวา แตอาจจะ
มีปญหาในบางคณะวา หากมีบุคคลภายนอกมากเกินไป จะทําใหเกิดปญหาเรื่องไมครบองคประชุม ซึ่งตองมี
การยืดหยุน แตหากไมมกี ารกําหนดตองใหคณบดีคณะตาง ๆ พิจารณาตามขอสังเกตของอธิการบดี
ประธานกลาววา ขอใหเปน Recommend เขาใจวาหลายคณะ เชน คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี คณะนิติศาสตร อาจจะรวมคณะรัฐศาสตรดวย มีการนําบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 100% เปน
กรรมการประจําคณะไมมกี ารเชิญบุคคลภายนอกคณะ แตบางคณะอาจจะตองการบางคนมาชวย เชน คณะ
แพทยศาสตรอาจจะใหคณะนิติศาสตรไปชวยในการพิจารณาเรื่องกฎหมาย ขอเปน Recommend วา ใหพิจารณา
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยใหมาก ไมควรเชิญบุคคลภายนอกคณะ เห็นวาควรเปนกรณีที่จําเปนอยางยิ่งที่จะ
เชิญบุคคลภายนอกคณะ แตในขอบังคับคงไมตองเขียนเพราะเขียนแลวจะเปนการลงละเอียด ขอกฎหมายก็จะ
แข็งเกินไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการ
แตงตั้งกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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5.4 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร แถลงวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542 ไปแลวนัน้ เนือ่ งจากระเบียบดังกลาวได
ใชมาเปนเวลานานและมีบางกรณีไดเปลี่ยนแปลงไปแลว จึงตองทําการแกไขใหมีความยืดหยุนมากขึ้นในเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารประจํามหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยซึ่งปจจุบันมีการ
ดําเนินงานทั้งที่ทาพระจันทร ศูนยรังสิต ศูนยพัทยา และศูนยลําปาง จึงตองการใหสวนนี้มีความยืดหยุนและ
ความเหมาะสม สวนขอที่ขอแกไขอีกขอหนึ่งคือ เรื่องการกําหนดสถานที่ที่เปนหองขอมูลขาวสาร เดิมมี
ศูนยกลางอยูท ที่ าพระจันทร ซึ่งระบุวาทาพระจันทรและศูนยรังสิตเปนเลขที่ใด แตเมือ่ มี Campus มากขึ้น การที่
ไประบุชัดเจนวาจะอยูในสวนใดอาจจะไมมีความจําเปน จึงเสนอวา จะมีที่ใดขอใหมหาวิทยาลัยออกประกาศ
เพราะเมื่อไปออกประกาศวามีที่ศูนยรังสิต แตโดยขอเท็จจริงแลวไมมี ซึ่งจะเกิดปญหา เพราะฉะนัน้ ในสวนนี้จึง
เสนอขอใหมคี วามยืดหยุน มากขึ้นในเรื่องของสถานที่ นอกเหนือจากเรื่องกรรมการขอมูลขาวสาร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ พิจารณาตอไป

5.5 เรื่อง ขออนุมัติแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา ชั้นปริญญาตรี ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาแถลงวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
หนังสือ ที่ ศธ 0508/ว.284 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 แจงเรื่องในกรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษากําหนดใหนักศึกษาทุก
คนทําประกันอุบัติเหตุ โดยชําระเงินคาเบีย้ ประกันพรอมการลงทะเบียน ทั้งนี้ วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและ
คุมครองนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ นัน้ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดไดมคี ําพิพากษาวา การบังคับใหนักศึกษา
ตองทําประกันอุบัติเหตุขัดกับหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาเพื่อทํานิติกรรม ดังนัน้ เพื่อไมใหเกิดปญหา ที่
ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติเห็นควร
แจงใหทราบถึงปญหานี้และเสนอแนวทางในการดําเนินการแกไขขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของใน
สองแนวทางคือ
1. ใหการทําประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาเปนไปตามความสมัครใจของนักศึกษา
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ประกันอุบัติเหตุ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูชําระคาเบีย้ ประกัน ทั้งนี้ โดยอาจใหเปนสวนหนึ่งของ
คาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการโครงการประกัน
อุบัติเหตุแกนกั ศึกษา เมื่อวันจันทรที่ 4 เมษายน 2554 และไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรใชแนวทางที่ 2 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเปนผูทํานิติกรรมกับบริษัทประกันภัยอยูแลว แตเพื่อใหเกิดความชัดเจนจึงเห็นควรแกไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ใน “ขอ 3 (12) คาประกันอุบัติเหตุ สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกคน รวมทัง้ ผูที่ลาพัก
การศึกษา (ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต) ปการศึกษาละ 110 บาท” โดยแกไขขอความเปน
“ขอ 3 (12) คาคุมครองอุบัติเหตุ สําหรับนักศึกษาชัน้ ปริญญาตรีทุกคน รวมทั้งผูที่ลาพักการศึกษา (ยกเวน
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิต) ปการศึกษาละ 110 บาท”
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและขอสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกลาววา กรณีนี้มหาวิทยาลัยตองการใหนกั ศึกษาทําประกันอุบัติเหตุโดยเก็บเงินจาก
นักศึกษาจํานวน 110 บาท ซึ่งเปนการตั้งใจจะบังคับ แตศาลปกครองตัดสินวาบังคับไมได หากสอบถามวาเหตุ
ใดตั้งใจบังคับ ขอใหพิจารณาจากกรณีอุบัตเิ หตุบนทางดวนดอนเมืองโทลเวย โดยทั่วไปนักศึกษาจะไมยอมจาย
เชนเดียวกับเจาหนาที่เมื่อใหจายสมทบประกันสังคม หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วิธคี ิดอาจจะแตกตางกัน แต
มธ. ตองการใหทุกคนทําประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไดรับเงินชดเชย แตเมื่อศาลปกครองตีความวา บังคับ
ไมได มธ. ก็ใชเทคนิคทางกฎหมาย ขอแกไขถอยคําวา ไมไดบังคับเก็บกับนักศึกษา แตเปนเรื่องที่ มธ. ไปเจรจา
กับบริษัทประกันแลวมาเก็บเงินกับนักศึกษา กรณีนี้เปนเรื่องเทคนิคทางกฎหมายซึ่งตองนําเสนอที่ประชุม
ก.บ.ม.
2. รองอธิการบดีฝายการนักศึกษากลาววา ปกติจะมีการเก็บเงินจํานวน 110 บาท จะมีการเชิญ
บริษัทประกันใหมายืน่ ขอเสนอ และไดมีการเลือกบริษัทที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งปกติจะต่ํากวา 110 บาท ในป
2553 ตกลงไดในราคา 90 บาท สวนที่เหลือ 20 บาทจะนําเขากองทุน สําหรับกรณีที่นกั ศึกษาไดรับเงินไม
เพียงพอจากการจายคารักษาพยาบาลของบริษัท กองทุนนี้จะเพิ่มเติมให เพราะบริษทั อาจจะมีคารักษาพยาบาล
ใหเพียง 20,000 – 30,000 บาท กองทุนก็จะเพิ่มเติมใหอกี 30,000 -40,000 บาท เปนเรื่องของมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษา สวนเรื่องบริษัทเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยกับบริษัท ซึ่งจะไมมีปญหาในขอกฎหมาย

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติเห็นชอบแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ฉบับแกไขเพิม่ เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ

- 37 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานตรวจสอบภายในไดรายงานการนําสงงบการเงิน
ประจําป 2553 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ดังนี้
1. งบการเงินเงินรายไดหนวยงาน จํานวนทั้งสิ้น 42 หนวยงาน ประกอบดวย
1.1 กลุมหนวยงานที่ถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จํานวน 24
หนวยงาน นําสงงบการเงินครบถวนแลวทั้ง 24 หนวยงาน
1.2 กลุมหนวยงานที่มีระเบียบกําหนดเปนการเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 18 หนวยงาน
1) หนวยงานทีค่ รบกําหนดการนําสงงบการเงิน
ก. นําสงภายใน 60 วัน จํานวน 10 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก ศูนยบริการการกีฬา และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
ข. นําสงภายใน 90 วัน จํานวน 7 หนวยงาน
- นําสงงบการเงินแลว จํานวน 6 หนวยงาน
- ยังคางสงงบการเงิน จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยสหวิทยาการ
2) หนวยงานที่ยังไมครบกําหนดการนําสงงบการเงิน
- หนวยงานที่ยังไมครบกําหนดการนําสงงบการเงิน เนื่องจากปดงวดบัญชีตามป
การศึกษา (สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554 นําสงภายใน 31 กรกฎาคม 2554) จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2. งบการเงินโครงการบริการการศึกษา หนวยงานถือปฏิบัติตามระเบียบ มธ.วาดวยโครงการ
บริการสังคมของหนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (นําสงภายใน 60 วัน) จํานวนทัง้ สิ้น 13 หนวยงาน รวม
62 โครงการ
- นําสงงบการเงินแลว
จํานวน 61 โครงการ
- ยังคางสงงบการเงิน
จํานวน 1 โครงการ
คือ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาสตรีศึกษา (วิทยาลัยสหวิทยาการ)
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

- 38 รองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานสถิติแหงชาติได
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ในการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ง ก.พ.ร. โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดกําหนดใหมีการ
สํารวจความพึงพอใจ 2 สวน คือ 1. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต โดยสัมภาษณผูใชบัณฑิต ไดแก
นายจาง/หัวหนา/ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 2. การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยสัมภาษณนิสิต
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตั้งแตวนั ที่ 25 มิถุนายน –
20 สิงหาคม 2553 สรุปประเด็นที่สําคัญได ดังนี้
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูที่ 4.1626 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 83.25 ของคะแนน ซึ่งจําแนกในแตละสวนได
ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตอยูที่ 4.2462 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 84.92 ของคะแนน
โดยผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก ความรูค วามสามารถพื้นฐาน และความรูความสามารถทางวิชาการ ตามลําดับ
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รอยละ 84.92)
เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวไดเทากับ
4.9840 คะแนน
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาอยูที่ 4.0790 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 81.58 ของคะแนน
โดยนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักดานการจัดการเรียนการสอน สูงกวาประเด็นหลักดานการ
ใหบริการ โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็นหลัก ดังนี้
2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารยผูสอนสูงที่สุด
รองลงมาไดแก สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนและการ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตามลําดับ
2.2 ดานการใหบริการ นิสติ นักศึกษามีความพึงพอใจในการใหบริการดานวิชาการสูงกวา
การใหบริการทั่วไป
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รอยละ 81.85)
เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวไดเทากับ
4.3160 คะแนน
ในสวนของมหาวิทยาลัยอธิการบดีไดขอใหพิจารณาวา มีประเด็นปญหาใดบางทีจ่ ะสามารถ
ปรับความพึงพอใจของนักศึกษาใหดีมากขึ้น ซึ่งไดมีการสํารวจในสวนของหองเรียนในอาคารเรียนรวมตาง ๆ
หองน้ําสําหรับใหบริการในสวนกลาง จะพยายามปรับมาตรฐานคุณภาพใหดีขนึ้ และจะทําในภาพรวมทั้งหมด

- 39 สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2554
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจดั ทํา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปใช
เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่
แตกตางกัน และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ไดรับการลงนาม
จากรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 และประกาศฉบับดังกลาวไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เลม 128 ตอนพิเศษ 47 ง วันที่ 24 เมษายน 2554 แลว พรอมทั้งได
เผยแพรใหทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ URL : http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog.htm
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Quacquarelli Symonds Ltd. (QS)
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิจัยแจงใหที่ประชุมทราบวา การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โดย Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) จะมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย (QS Asian University
Rankings) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ซึ่งการจัดอันดับจะมีการคิด
คะแนนโดยใชตัวชี้วดั และคาน้ําหนักที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียป 2011 (QS Asian University Rankings 2011)
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียป 2011 (QS Asian University Rankings 2011) ปรากฏวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในอันดับที่ 88 และเปนอันดับ 4 ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่
ติดอันดับใน 100 อันดับแรกของเอเชีย จํานวนทั้งสิ้น 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

- 40 มหาวิทยาลัย
อันดับป 2011
อันดับป 2010
อันดับป 2009
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
34
28
30
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
47
44
35
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
67
79
81
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
88
91
85
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
95
101
109
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย (QS Asian University Rankings) จําแนกตามสาขา
มหาวิทยาลัย
Life Science & Engineering & Natural Science Social Science
Arts &
Medicine
Technology
Humanities
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1. มหิดล
12 18 20 72 70 72 42 55 54 59 45 56 38 33 45
2. จุฬาลงกรณ
13 10 12 29 31 54 21 27 30 16 9 10 11 7 10
3. เชียงใหม
50 61 72 66 86 68 54 79 61 57 39 62 47 42 54
4. ธรรมศาสตร
90 77 86 81 68 75 163 - 30 26 33 30 26 28
5. สงขลานครินทร 53 52 77 76 82 90 70 84 93 94 64 73 84 88 91
เกณฑ ตัวชีว้ ัดและคาน้ําหนักในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย (QS Asian University Rankings)
เกณฑ
ตัวชี้วดั
คาน้ําหนัก
1. คุณภาพงานวิจัย (Research
1.1 การประเมินโดยผูรวมวิชาชีพ (Peer Review) ไดแก อาจารย
30%
Quality)
นักวิชาการ นักวิจยั ทัว่ เอเชีย (Asian Academic Peer Review)
1.2 สัดสวนจํานวนผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพตออาจารย
15%
(Papers per Faculty)
1.3 สัดสวนการอางอิงตอผลงานวิจยั ที่ไดรับการตีพิมพ (Citations
15%
per Paper)
2. คุณภาพของการสอน (Teaching สัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารย (Student Faculty Ratio)
20%
Quality)
3. การจางงานบัณฑิต (Graduate การประเมินจากผูจางงานทัว่ เอเชีย (Asian Employer Review)
10%
Employability)

- 41 4.1 สัดสวนจํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (International Faculty)
2.5%
4.2 สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติ (International Students)
2.5%
4.3 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ (Inbound Exchange 2.5%
Students)
4.4 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังตางประเทศ (Outbound
2.5%
Exchange Students)
2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ป 2010 (QS World University Rankings 2010)ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก ป 2010 (QS World University Rankings 2010) ปรากฏวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยู
ในอันดับที่ 451-500
มหาวิทยาลัย
อันดับป 2010
อันดับป 2009
อันดับป 2008
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
180
138
166
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
228
220
251
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
401-450
401-500
401-500
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
451-500
401-500
401-500
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
501-550
501-600
501+
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) จําแนกตามสาขา
มหาวิทยาลัย
Life Science & Engineering & Natural Science Social Science
Arts &
Medicine
Technology
Humanities
2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008
1. จุฬาลงกรณ
130 51 108 101 78 86 186 136 171 78 51 72 78 49 119
2. มหิดล
112 101 113 - 297 270 - 292 - 208 216 3. เชียงใหม
- 237 - 283 - 283 - 253 - 291 274 270
4. ธรรมศาสตร
- 351- - 169 169 199 258 156 232
400
5. สงขลานครินทร - 268 เกณฑ ตัวชีว้ ัดและคาน้ําหนักในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University
Rankings)
เกณฑ
ตัวชี้วดั
คาน้ําหนัก
1. คุณภาพงานวิจัย (Research
1.1 การประเมินโดยผูรวมวิชาชีพ (Peer Review) ไดแก อาจารย
40%
Quality)
นักวิชาการ นักวิจยั ทัว่ โลก (Global Academic Peer Review)
1.2 จํานวนการอางอิงผลงานวิจยั ตออาจารย (Citations per Faculty)
20%
4. ความเปนนานาชาติ
(Internationalization)

- 42 เกณฑ
ตัวชี้วดั
คาน้ําหนัก
2. คุณภาพของการสอน (Teaching สัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารย (Student Faculty Ratio)
20%
Quality)
3. การจางงานบัณฑิต (Graduate การประเมินจากผูจางงานทัว่ โลก (Global Employer Review)
10%
Employability)
4. ความเปนนานาชาติ
4.1 สัดสวนจํานวนอาจารยชาวตางประเทศ (International Faculty)
5%
(Internationalization)
4.2 สัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติ (International Students)
5%
โดยภาพรวมองคกรนี้เปนทีย่ อมรับในปจจุบัน เมื่อทําการสรุปก็จะมีการเผยแพรตามสือ่ ตาง ๆ
เห็นวานาจะเริม่ ปรับปรุงในเรื่องฐานขอมูล ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนและการคลังไดพยายามเนนในเรื่องนี้
และพยายามทีจ่ ะปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ดานงานวิจยั พยายามเพิ่ม Incentive และแรงจูงใจในเรื่องการวิจยั เพื่อ
เพิ่ม Citation ตาง ๆ
ประธานกลาววา กรณีนี้ตองรวมมือกันหลายเรื่อง เรื่องวิจยั ไดมีการพัฒนาแลว เรื่องจํานวน
อาจารยตอนักศึกษาก็ตองชวยกัน ขณะนี้มตี ําแหนงวางอยู 300 กวาตําแหนง หากมีการบรรจุเพิ่ม สัดสวนก็จะ
เพิ่มขึ้นดวย
สําหรับรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

7.3 เรื่อง การจัดเสวนาเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
ประธานสภาอาจารยแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากไดมีการหารือกับอธิการบดีและรอง
อธิการบดีฝายการนักศึกษา เรื่องที่สภาอาจารย อมธ. สภานักศึกษา และกรรมการสภานักศึกษา จะมีการจัด
เสวนาเพื่อสงเสริมประชาธิปไตยใน มธ. ศูนยรังสิต ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วันที่ 27 มิถุนายน
2554 ในชวงบาย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการที่ทาพระจันทรในชวงเชา โดยจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองที่จะเขา
รับการเลือกตั้งมารวมเสวนา ณ มธ. ศูนยรงั สิต อาคารเรียนรวม กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมหนึ่งของ มธ. เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 77 ป มธ. เปนกิจกรรมที่ใหความรูและสรางความมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชน เพือ่ ใหเกิดบรรยากาศการรณรงคใหประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้งใหมากทีส่ ุด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 43 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554 ในวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. (ซึ่งจะเปนการประชุมระบบ
Teleconference) ระหวาง ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรังสิต
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
U

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

